Põltsamaa Vallaleht

Nr 8 (20)
September 2019

UUDIS

Põltsamaa Vallaleht

2

Nr 8 (20) September 2019

Foto: Päästeamet

PV

Kuidas pääseda perearsti juurde?

Kamari poolt
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sihtkohta kiiremini kohale.
Esialgu jäeti majasiltide
vahetamise kohustus kinnistu omanikele, kuid kuna
see mõjutab paljusid, siis
muudatuste kiiremaks juurutamiseks jäi Põltsamaa
vallavalitsus seisukohale,
et soovijatele tuleks tellida
uued majanumbrid. Samas
võeti arvesse, et kinnistu
omanikul on õigus tellida
omale ise majanumber, sest
vallavalitsuse poolt tellitavad numbrid oleksid standardse lahendusega.
Palume esitada uue majanumbri saamiseks sooviavaldus
septembrikuu
jooksul Põltsamaa vallavalitsusele. Sooviavaldus
võib olla vabas vormis, kuid
peab sisaldama avalduse
esitaja nime, kontaktandmeid ja uut majanumbrit
vajava elukoha aadressi.
Sooviavaldused saata epostile info@poltsamaa.ee
või tuua paberil järgnevatele aadressidele:
1. Põltsamaa linn, Lossi tn
9;
2. Põltsamaa linn, Viljandi
mnt 3;
3. Puurmani alevik, Tallinna mnt 1.
Lisainformatsioon: majandusosakonna juhataja Mark
Liivamägi, tel 530 8108, mark.
liivamagi@poltsamaa.ee

ERIARSTID

Põltsamaa vallavalitsus
on järk-järgult uuendanud
mitmetes asulates tänavate
aadressiandmeid. Enamjaolt on muudetud majade
numbreid, kuid on määratud ka uued tänavanimed.
Muudatusi on tehtud vastavalt kohanimeseadusele,
ruumiandmete seadusele
ja Põltsamaa vallavolikogu
2018. aasta 17. mai määrusele nr 21 „Kohanime määramise kord“.
Kohalik omavalitsus peab
ruumiandmete seaduse kohaselt tagama koha-aadresside määramise ja nõuetele
vastavuse. Aadressitoimingud on koha-aadressi määramine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine ning
koha-aadressiga
seotud
aadressiandmete muutmine. Koha-aadresside määramise, aadressiandmete töötlemise ja aadressiteenuste
osutamise põhimõtted sätestab Vabariigi Valitsuse
20. detsembri 2007. a määrus nr 251 “Aadressiandmete süsteem”.
Aadressiandmete
süsteemi eesmärk on tagada
aadressiobjektide selge ja
arusaadav määratlemine nii
nende asukohas kui ka andmekogudes ja registrites.
Koha-aadress peab tagama, et aadressi omav objekt
oleks hästi leitav – näiteks
kiirabi ja päästeteenistus
jõuaksid
kriisiolukorras
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Tunnusta Põltsamaa ettevõtjaid!
Jõgevamaa arendus- ja
ettevõtluskeskus (JAEK)
on koostöös maakonna
valdadega tunnustamas
parimaid
ettevõtjaid.
Tunnustusele saavad kandidaate esitada kohalikud
omavalitsused, ettevõtted,
asutused ja üksikisikud.
Kandidaate on võimalik esitada 23. septembri
kella 16-ni JAEKi kodulehel. Lisaks iga valla aasta
ettevõtjale on võimalik
ära märkida veel tööta-

e

jasõbralikke ettevõtteid,
noorte ettevõtlikkuse toetajaid,
turismitegijaid,
kohaliku toidu väärtustajaid ja uustulnukaid.
Ühte ja sama kandidaati
on lubatud esitada mitmes
tunnustuskategoorias.
Parimate väljakuulutamine toimub 10. oktoobril Pajusi mõisas pidulikul
tunnustusüritusel.
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Selgusid aasta kultuuritegijad

Seekord tänati valla tublimaid spordi-, kultuuri- ja noorsootöötajaid Kuningamäe tänupiknikul.

Saunateenust on Puurmanis pakutud juba alates
1959. aastast, kui ehitati
Pedja jõe kaldale saunamaja. Saun kuulus kolhoosile, hiljem vallale.
Alates selle aasta jaanuarist andis Põltsamaa
vallavalitsus
sauna
tasuta rendile MTÜ Puurmani
Eakate
Seltsile.

Sauna remondiks on selts
taotlenud toetust Jõgevamaa Koostöökoja „Kogukondade
investeeringud
Põltsamaa piirkonnas“ Leaderi meetmest. Saunale on
paigaldatud uus välisuks,
vahetatud aknad, parandatud välistrepp, ehitatud
trepi varikatus ja soetatud
õhksoojuspump. Kohaliku

omaalgatuse
programmi,
meede 2 „Elukeskkonna ja
kogukonnateenuste arendamine“, vahenditest on
sauna riietusruumi ostetud
metallkapid. Seltsi liikmed
on oma vahendite ja jõududega värvinud seinad ja
korrastanud
kütteruumi.
Alates septembrist pakume uudse teenusena pere-

Täname säravaid noorsootöötajaid
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sauna kasutamise võimalust. Seltsi juhatus kinnitas
koosolekul saunateenuste
hinnad. Peresauna kasutus
üheks tunniks maksab 10
eurot. Tavasauna kasutus
maksab 2 eurot. Saunateenust hüva leili ja kasevihaga pakume igal laupäeval.
MTÜ juhatus
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KULTUUR JA VABA AEG

Kell 12-13.30
INSPIRATSIOONISEMINAR
„Miks on maal hea elada?“

Kell 13.30
lossi trepil KONTSERT,
vihmase ilma korral saalis.

Sündmust korraldab Põltsamaa Vallavalitsus. Kavas võib tulla muudatusi.

MATTIAS-KENERT LOOG
RIKO ROOTSLANE
TOM LAANEMETS
MIKO PÄÄSLANE
SAPHIRA OJARI

ANDRA VAARAK
ROMILI SILD
MARTA LIIS TAMMEOKS
KEIRO KALLAS
LOVIISE RÜMMEL

