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Anna oma hääl kaasava eelarve hääletusel!
9.–22. detsembrini on
kõigil Põltsamaa valla
elanikel võimalus anda
kuni KOLM häält kaasava eelarve hääletusel.
Hääletamine
toimub
infosüsteemis
VOLIS,
mille otseviite leiab Põltsamaa valla kodulehel
www.poltsamaa.ee
Hääletada saab järgmiste ettepanekute poolt (vt
põhjalikumalt VOLISes)
Põltsamaa ja Kamari
puhkeala
ühendamine
mööda kallasrada. Taastada kallasrada, alustades
vasakkaldal suunaga kesklinnast allavoolu Kamari
suunas. Kallasraja taastamisega tekib ring, mille
saab ühendada kergliiklusteega.
Vaateplatvorm lossitorni tippu. Kaasava eelarve
rahastust kasutatakse lossitorni puuduvate vahelagede valamiseks ning
treppide ja ohutuspiirete
paigaldamiseks.
Felixhalli jõusaali tingimuste
parendamine.
Jõusaali tingimuste parendamise kaudu luuakse
kasutajaile uusi võimalusi.
Jõusaali inventari täiendatakse Ott Kiivika soovituste järgi plokil rinnapressi
seadmega, jooksumati ja
kahe sõudeergomeetriga.
Põltsamaal
Lillevere
piirkonnas kõnnitee taastamine. Ettepanek on renoveerida vana kõnnitee
Ringtee tänaval Lillevere
laste mänguväljaku kõrval,
et laste mänguväljakule ja
kortermajade juurde oleks
tagatud korralik ligipääs.
Pajusi Mudajooks 2020
RockFest. 2020. aastal on
Pajusi Mudajooksu 5. juubeliaasta ja seda on plaanis tähistada RockFestiga.
RockFestil astuks laval
üles mitmeid Maarjamaa
rokkbände ja loodetavasti ka üks meie kohalik üle
Eesti tuntud kollektiiv.
Põltsamaa
kalmistu
parkla ja juurdepääsutee
tolmuvabaks. Põltsamaa
kalmistu on Põltsamaa vallas enim külastatav objekt.
Kalmistu parkla on kuival
ajal tolmune ja märjal ajal
porine. Eesmärk on muuta
Põltsamaa kalmistu parkla
ja selle juurdepääsutee tolmuvabaks.
Mahlapress
Pajusisse.
Hajaasustusega Pajusi kü-

las jääb suurem osa õunasaagist kasutamata, sest
lähikonnas puudub võimalus õunamahla pressimiseks. Raskete õunakottidega on liiga tülikas sõita
kaugemale mahla pressima.
Lillemetsa pargi mänguväljaku aluskate täies
ulatuses
tolmuvabaks.
Raamatukogu taga paiknev Lillemetsa pargi mänguväljak on suurim Põltsamaa avalikus ruumis olev
mänguväljak. Selle aluskatteks on liiv, mis tolmab
ja määrib laste riideid. Eesmärk on katta mänguväljakuala tolmuvaba kattega.
Põltsamaa
muusikapark. Ettepanek on rajada
Põltsamaale välimuusikainstrumentidega muusikapark, mida on võimalik
kasutada kooli ja lasteaia
muusikatunni andmiseks,
lõunapausil vaimu turgutamiseks, lihtsalt aja veetmiseks ja enda väljaelamiseks.
Ujuv purskkaev Põltsamaa jõel. Eesmärk on
rajada Põltsamaa linnasüdamesse jõele ujuvpurskkaev, mis töötab suvisel
perioodil ja on öösiti valgustatud. Purskkaev aitab
esile tõsta Põltsamaa ühte
sümbolit – jõge ja muudab
atraktiivsemaks nii kohalike elanike kui ka turistide
silmis.
Viis ujumissilda Põltsamaa jõe kallastele. Ettepanek on Põltsamaa valla
piires rajada jõele viis uut
ujumissilda. Sillad muudavad jõe atraktiivsemaks
ujujatele, päevitajatele, kalastajatele ning loodus- ja
veematkajatele.
Pingid ja prügikastid
Puurmani avalikku ruumi. Puurmani alevikus on
vahemaad eriti eakatele
kohati liiga pikad ning paigaldatud istepingid võimaldavad jõuvarusid taastada. Vältimaks keskkonna
reostamist oleme kavandanud pinkide juurde soetada ka prügikastid.
PÜGi vilistlaste lahing
2020. Mullu toimunud Vilistlaste Lahing 2019 jätk.
Sündmus annab endistele
ja praegustele valla elanikele võimaluse külastada
Põltsamaa linna, saada
kokku sõprade ja sugulastega. Samuti on see posi-

tiivne reklaam Põltsamaa
ühisgümnaasiumile.
Maastikuvibu rajad Kuningamäe
terviserajale.
Eesmärk on luua Kuningamäe terviseradadele maastikuviburajad ja pakkuda
sellega täiendavat alternatiivi senistele sportimis- ja
vabaajavõimalustele. Rajada võiks 14 viburada, kogu
ringi pikkuseks on 3–5 km.
Põltsamaa noortekeskuse parkla korda. Kavas on
korrastada 600 ruutmeetrine tolmune ja porine parklaala noortekeskuse hoone
juures. Parklat kasutavad
väga paljud Põltsamaa inimesed ja väliskülalised.
Kõnnitee ehitus Metsa
ja Lembitu tn ristmikult
Tõrukese esimese aiaväravani. Põltsamaa lasteaia
Tõruke juurde kõnnitee
rajamine on vajalik laste ja
nende perede turvalisuse
huvides, et oleksid eraldatud sõidukid ja jalakäijad.
Teelõigu pikkus on kokku
64 m.
Annikvere kergliiklustee valgustus ja turvapiirded. Annikvere kergliiklustee on valgustamata.
Samuti ei ole tehisjärvest
tuleva kraavi ääres piirdeid. Valgustus ja piirded
parandavad inimeste liikumisvõimalusi pimedal ajal.
Tapiku Külade Seltsi
ruumide renoveerimine.
Seltsi sündmuste menu on
tekitanud vajaduse täiendava ruumi järele. Külaseltsi majas asub vallale
kuuluv korter, mille vald
on andnud seltsi kasutusse. Korter seisab tühjalt ja
vajab remonti.
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Oluline teada!

* Hääletusel saavad
osaleda kõik vähemalt
16-aastased Põltsamaa
valda sisse kirjutatud isikud.
* Hääletamiseks tuleb
end identifitseerida IDkaardi või mobiil-IDga.
* Iga hääletusel osalev
isik saab hääletada kuni
kolme ettepaneku poolt.
Kui tundub, et vajate
hääletamisel abi, pöörduge
palun lähimasse raamatukokku või vallavalitsuse
kantseleisse (Lossi 9 või
Viljandi mnt 3).

Osale valla rahuloluküsitluses!
Põltsamaa vallavalitsus
kutsub kõiki valla elanikke osalema rahuloluküsitluses, mille eesmärk on
saada võimalikult laiapinnaline hinnang teemadele,
mis mõjutavad meie igapäevast elu Põltsamaa vallas.
Küsitlus aitab välja selgitada hetkeseisu ning leida
kitsaskohad, millele tuleb
senisest enam tähelepanu
pöörata.
Rahuloluküsitlus on anonüümne, vastuseid ei viida
kokku vastaja isikuga. Palume lahkesti kasutada ka
võimalust kirjutada oma

mõtteid vabas vormis sinna, kuhu oleme jätnud kommenteerimisvõimaluse.
Küsitlus kestab 20. detsembrini 2019. Vastata on
võimalik nii internetis (vt
www.poltsamaa.ee) kui ka
Põltsamaa valla raamatukogudes.
Raamatukogus
pöörduge palun teenindaja poole, kes trükib Teile
rahuloluküsitluse ankeedi
välja.
Küsimuste põhjal valmib
aruanne, mille avaldame
valla kodulehel hiljemalt
2020. aasta jaanuaris.

Õhturühm
Tõrukeses
Põltsamaa lasteaed
Tõruke on valmis avama
õhturühma lastele, kelle
vanemad on õhtuti tööl.
Rühm saab arvestades laste päevakava töötada õhtul kuni kella 21ni. Rühm avatakse, kui
soovijaid on vähemalt
kaheksa.
Vajadusest
anda teada e-posti teel:
helje.tamme@tammetoruke.ee.
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Vallavalitsus tänab neid, kelle abiga said Põltsamaa ja Puurmani jõulukuuse!
Põltsamaa jõulukuuse loovutas
Mällikvere
Põllumajandusühistu. Kohale aitasid toimetada ja üles
panna Künka OÜ, Raivo Lepiko FIE,
Külmoja OÜ, TREV-2 Grupp AS

ning Politsei- ja Piirivalveamet.
Puurmani
jõulukuuse
loovutas Astelmari OÜ. Aitasid Meelis
Kõressaar, Hargo Sääsk ja Mikk
Sääsk.
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Põltsamaa Vallavalitsus ootab ettepanekuid aukodaniku ja teenetemärgi kandidaatide kohta

PLANEERINGUTEadE
Palmako AS tootmiskompleksi detailplaneeringu
vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu
Põltsamaa vallavalitsus
teavitab vastavalt planeerimisseaduse § 134, §
135 lg 7 ja § 136 lg 3 planeeringu vastuvõtmisest,
avalikust väljapanekust
ja avalikust arutelust.
Põltsamaa vallavolikogu 21.11.2019 otsusega nr
1-3/2019/63 võeti vastu
Palmako ASi tootmiskompleksi detailplaneering ja suunati avalikule
väljapanekule. Otsusega
on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehe
lingil: https://www.poltsamaa.ee/menetlusesolevad-detailplaneeringud
Planeering algatati Põltsamaa
vallavolikogu
22.03.2018 otsusega nr
1-3/2018/20. Planeeringust huvitatud isik on
aktsiaselts Palmako. Planeeringuala paikneb Põltsamaa linnas, kinnistutel
Jõgeva mnt 29, Jõgeva
mnt 29d, Jõgeva mnt 31 ja
Jõgeva mnt 31a ligikaudu
9,2 hektari suurusel alal.
Planeeringu eesmärgiks
on hoonestusalade määramine
tootmishoonete
ehitamiseks, platside ja

juurdepääsude lahendamine avalikelt teedelt,
samuti
ehitusõiguse
ja
servituudivajaduste
määramine.
Planeeringu koosseisus taotletakse Alastvere peakraavi
ehituskeeluvööndi
vähendamist ja kinnistu
Jõgeva mnt 31 maakasutuse ärimaa sihtotstarbe
muutmist tootmismaaks.
Seoses sellega tehakse
ettepanek kehtiva, Põltsamaa
linnavolikogu
19.10.1998 määrusega nr
41 kehtestatud Põltsamaa linna üldplaneeringu
muutmiseks. Planeeringu
koostaja on ASi Kobras
maastikuarhitekt-planeerija Priit Paalo ja vastutav
spetsialist Teele Nigola.
Planeeringu
avalik
väljapanek on ajavahemikus 16.12.2019 kuni
16.01.2020 ja sellega saab
tutvuda väljapaneku ajal:
Põltsamaa vallavalitsuses, Põltsamaa linn,
Lossi tn 9, II korrus,
tuba nr 207 tööpäevadel kella 9-st kuni 15-ni.
Põltsamaa
raamatukogu
lugemissaalis,

Veski tn 3, Põltsamaa linn, raamatukogu lahtioleku aegadel.
Põltsamaa valla veebilehe
lingil:
https://
www.poltsamaa.ee/
menetluses-olevaddetailplaneeringud
Ettepanekud ja arvamused detailplaneeringu kohta palume esitada
tähtajaks, 20.01.2020 (k.a)
paberkandjal Põltsamaa
vallavalitsusele või elektroonselt e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee
Planeeringu
avalik
arutelu toimub laekunud küsimuste korral
23.01.2020 algusega kell
17 Põltsamaa vallavalitsuse
nõupidamiste ruumis Lossi tn 9.
Informatsiooni planeeringu kohta saab Põltsamaa
vallavalitsuse
planeeringuspetsialisti
Anti Annuse käest tel:
776 8567; e-mail: anti.
annus@poltsamaa.ee

Põltsamaa teenetemärgid.

Vallavalitsus ootab ettepanekuid Põltsamaa valla
aukodaniku ja teenetemärgi kandidaatide kohta. Ettepanekuid võivad esitada
kõik. Ettepanek esitatakse
kinnises ümbrikus märgusõnaga „aukodanik” või
„teenetemärk” hiljemalt 2.
jaanuariks 2020 Põltsamaa
valla kantseleisse Lossi tn 9.
Ettepanekus peavad sisalduma:
* Aukodaniku või teenetemärgi kandidaadi nimi.
* Aukodaniku nimetuse
või teenetemärgi omistamise
põhjendus.
* Kirjaliku ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed,

Foto: Raivo Suni

ettepaneku esitaja allkiri ja
esitamise kuupäev.
Põltsamaa valla antav aunimetus „Põltsamaa valla
aukodanik” on Põltsamaa
valla kõrgeim autasu, mis
omistatakse füüsilisele isikule elutöö eest, Põltsamaa
vallale osutatud pikaajaliste
väljapaistvate teenete eest
või vallapoolse erilise austusavaldusena.
Põltsamaa valla teenetemärk on Põltsamaa valla
antav autasu, mis omistatakse üldjuhul Põltsamaa
vallast pärit või Põltsamaa
vallas elavatele ja/või töötavatele füüsilistele isikutele,
kes oma töö ja tegevusega
on oluliselt kaasa aidanud

Põltsamaa valla arengule või
kes on silma paistnud mingi
konkreetse Põltsamaa valla
jaoks olulise saavutusega.
Esitatud kandidaadid vaatab läbi vallavolikogu ajutine
komisjon, mis kinnitatakse
vallavolikogu detsembrikuu
istungil. Tunnustuse saajad
kinnitab vallavolikogu.
Aukodaniku nimetused ja
teenetemärgid antakse üle
Eesti Vabariigi aastapäeva
vastuvõtul 22. veebruaril
2020.
Lisainfot jagab Ülle Ottokar
(ulle.ottokar@poltsamaa.ee,
tel 5300 2557)
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Vallavolikogu istungil

Täname mõttenoppel osalejaid!
Põltsamaa vald kutsus
selle aasta oktoobrikuus
kodanikke osalema mõttenoppes, mille eesmärk
oli koguda ettepanekuid
valla koostatavasse üldplaneeringusse. Ideid ja
mõtteid sai esitada kirjalikult paberkandjal valla
erinevates piirkondades
või kanda ettepanekud
mõttenoppe jaoks loodud
kaardile.
Hea meel on teatada,
et 16.–31. oktoobrini toimunud ideekorjel laekus
vallale 110 ettepanekut.
Ettepanekuid esitati pea

kõikidest valla piirkondadest, eriti aktiivsed olid
Pajusi-Pisisaare, Puurmani ja Aidu-Vägari piirkondade elanikud.
Näiteks olid piirkondade
esitatud mõtete läbivad
teemad
kergliiklusteed,
avalike teenuste säilimine
ja bussiliikluse parendamine. Lisaks peeti oluliseks piirkonnale oluliste objektide arendamise
jätkumist. Toodi välja
Puurmani loss, Põltsamaa
linnus ja Põltsamaa jõgi
kui olulised sümbolid ja
turismiobjektid. Samuti

peeti oluliseks maapiirkondades töökohtade ja
elamispindade
tekkeks
võimaluste loomist.
Mida suurem on ühiskonnaliikmete kaasatus
ja aktiivsus, seda terviklikum ja ühtsem on ettekujutus valla arengust.
Täname kõiki osalemast
ja ootame 2020. aasta jaanuaris-veebruaris osalema
üldplaneeringu piirkondlikes töötubades, kus saab
kaasa rääkida oma kodukandi arengus.
PV

Põltsamaa vallavolikogu I
koosseisu 29. istung toimus
21. novembril Põltsamaa
ühisgümnaasiumi aulas.
Istungil osales 21 volikogu
liiget, puudus 2. Istungi päevakorras oli 13 punkti.
1. Kehtestati korteriühistute toetamise kord.
2. Tunnistati kehtetuks Pajusi rahvamaja ja Pisisaare
spordikeskuse põhimäärus.
3. Võeti vastu Põltsamaa
valla 2019. aasta 2. lisaeelarve.
4. Kehtestati Põltsamaa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2020–2023.
5. Delegeeriti Põltsamaa
vallavalitsusele veeseaduses
sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete
täitmine, välja arvatud § 104
lõikes 7 sätestatu.
6. Otsustati vastu võtta aktsiaseltsi KOBRAS koostatud
Palmako ASi tootmiskompleksi detailplaneering, töö nr
2017-185. Detailplaneeringu
avalik väljapanek toimub
ajavahemikus 16. detsember
2019 kuni 16. jaanuar 2020
Põltsamaa vallavalitsuses,
Põltsamaa raamatukogus ja
Põltsamaa valla veebilehel
www.poltsamaa.ee.
7. Otsustati otsustuskorras

Kaitseliidule
võõrandada
Põltsamaa vallale kuuluv
valitsemise otstarbeks mittevajalik kinnistu aadressil
Jõgeva maakond, Põltsamaa
vald, Kalana küla, Vallamaja (registriosa 1633035, katastritunnus 57301:003:0009,
sihtotstarve
ühiskondlike
ehitiste maa 100%, pindala
12438 m2) hinnaga 50 000
eurot, koos tähtajatu üürilepinguga.
8. Otsustati omandada
Põltsamaa vallale Põltsamaa
linnas asuv Ülase tn 2 kinnistu (registriosa 2933335, katastritunnus 61701:001:0054,
sihtotstarve ärimaa 100%,
pindala 51083 m2) hinnaga
77 000 eurot.
9. Otsustati anda Põltsamaa Vallavara OÜ-le laenu
kuni 200 000 eurot tema elluviidava projekti „Kamari
järve veekeskus“ rahavoogude juhtimise eesmärgil
toetusest tehtavate kulude
ajutiseks katmiseks arvestusega, et laen makstakse tagasi eelarveaasta lõpuks.
10. Otsustati korraldada
Põltsamaa muuseumi tegevus ümber 1. jaanuarist
2020, liites Põltsamaa muuseumi Põltsamaa Vallavara
OÜ-le. Otsustati lõpetada

Põltsamaa muuseumi tegevus Põltsamaa vallavalitsuse hallatava asutusena 31.
detsembrist 2019. Põltsamaa
muuseumi varad ja kehtivad
töölepingud otsustati üle
anda Põltsamaa Vallavara
OÜ-le.
11. Volikogu revisjonikomisjoni uueks esimeheks
valiti Toomas Teppo, aseesimeheks valiti tagasi Kaire
Bubnis.
12. Kuulati rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaare
informatsiooni
Põltsamaa valla 2019. aasta
eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise kohta.
13. Kuulati abivallavanem
Karro Külanurme informatsiooni vallavalitsuse tegevuse kohta.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 19. detsembril.
Kõigi Põltsamaa vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel
www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused on avaldatud
ka elektroonses Riigi Teatajas
www.riigiteataja.ee.

Põltsamaa Vallaleht

Nr 11 (23) Detsember 2019

3

Talihooldus Põltsamaa valla teedel

Saame tuttavaks

Ene Kivineem
Vallavalitsuse jurist
Miks otsustasid kandideerida Põltsamaa vallavalitsuse juristiks?
Mul on pikaajaline töökogemus kohtusüsteemist
ja õigusalase töö kogemus
kaitseressursside
ametist
ja maanteeametist. Õigusalastes küsimustes tasakaalupunktide otsimisest vajaduse tunnistamine ja oskus
seda teha on tulnud kasuks
nii kaitseressursside ametis
kui maanteeametis töötades.
Olen püüdnud ja püüan ka
edaspidi teha niipalju kui
vähegi võimalik, et õiguskorda ei aetaks sihilikult segasemaks ning arvestataks
võimalikult palju kõikide
huvigruppidega. Usun, et
saaksin juristina kaasa aidata tasakaalustatud ja õiguspärase kohaliku elu toimimisele.
Kus ja kellena oled varem
töötanud?
Olen töötanud ligi 20 aastat kohtusüsteemis. Selle aja
sisse mahtus erinevaid ametikohti. Olen töötanud koh-

tuistungisekretäri, kantselei
juhataja ja konsultandina.
Seejärel töötasin viis aastat
kaitseressursside ametis õigusnõunikuna ja üle nelja
aasta maanteeametis järelevalvespetsialistina.
Mil määral oled oma varasemates ametites või tööelus puutunud kokku omavalitsuse teemadega?
Omavalitsuse teemad olid
päevakorras halduskohtus
ja maanteeametis. Halduskohus ongi ju ainuke kohus, kuhu inimesed saavad
pöörduda, kui neile tundub, et kohalik võim ei ole
arvestanud nende huvidega nii, nagu seadused ette
näevad. Maanteeametis oli
minu ülesandeks kohalike
avalikult kasutatavate teede
seisundinõuetele vastavuse
kontroll.
Kohtusüsteemis töötamine
andis kaasa teadmise, et kuigi vaidlevatel pooltel on vastandlikud huvid ja/või kehtiva õiguse kohaldumisest
erinev arusaam, on õigusra-

hu huvides väga oluline võimalike tasakaalupunktide
otsimine.
Millised on sinu peamised
tööülesanded?
Peamised
tööülesanded
on vallametnike õigusalane
nõustamine, vallavalitsuse
ja volikogu õigusaktide õiguspärasuse tagamine ning
vajaduse korral valla esindamine kohtus. Pole põhjust
karta õiguslikke vaidlusi,
aga unustada ei tasu, et kohtusse pöördumist on vaja
eelkõige siis, kui selleta elu
ei laabu või kui esineb teadlik seaduserikkumine.
Mis Sa arvad, millised on
Sinu valdkonnas suurimad
väljakutsed Põltsamaa vallas?
Väljend
„väljakutse“ ei
meeldi mulle kohe üldse.
Elus, sh ka tööelus, tuleb
ette igasuguseid olukordi ja
ülesandeid. Eks elu näitab,
mis tegemised päevakorda
tulevad.
PV

Ene Kivineem

Vanus: 50
Haridus: Tartu Ülikooli õigusteaduskond
Hobid: reisimine, kokandus, aiandus, kreeka keel ja kultuur

Paar vahemärkust jõulukuusse
Sügistööd on tehtud ja lehed riisutud. Nagu vanasõnagi ütleb – ega tali taeva
jää.
Inimesed soovivad ka talvel oma kodudest liikuma
pääseda. Tagamaks sujuvamat talvist teehooldust vallas, võiks iga kinnistuomanik üle vaadata oma kinnistu
piirid, mis külgnevad aladega, kus hooldustöid tehakse.
Kärpida tuleks puude ja
põõsaste oksi, mis väljapoole
kinnistu piire ulatuvad. Ühtlasi tuleks arvestada sellega,
et lume raskuse all kaarduvad oksad allapoole. Peale
okste tuleks üle vaadata ka
maapind.
Põltsamaa valla territooriumil on lubatud erandkorras
tahket kütust ja ehitusmaterjali ladustada väljapoole
kinnistu piire. Tingimuseks
on muidugi see, et materjalid
teisaldatakse ja territoorium
heakorrastatakse mõistliku
aja jooksul.
Mõistlik aeg on ju suhteline
ja vaieldav. Üks on aga kindel, lumekoristustööde ajaks
on vajalik eespool nimetatud ladustused likvideerida.

Ruumi peab olema nii masinatel liikumiseks kui ka
lume lükkamiseks.
Samuti võiksid kinnistuomanikud kontrollida teeäärtes olevaid takistusi ja
vajadusel korral eemaldada
kivid või kännud. Juhul, kui
ei ole võimalik kivi või kändu eemaldada, tuleks see
tähistada selliselt, et tähis
oleks nähtav ka pärast hooldustööde käigus tekkinud
lumevalle.
Selliselt talveks valmistudes saaksime meie heaolu
eest hoolt kandvaid inimesi
nende töös aidata, muuta
töö sujuvamaks ja probleemidest vabamaks.
Aastaringseks
murekohaks on lemmikloomad
Koertega on üldiselt Põltsamaa vallas probleeme
vähem, aga ikka on vaja
aeg-ajalt meelde tuletada, et
loom ei tohi territooriumilt
välja pääseda. Tean, et loomad on nutikad ja mõned
neist on suisa põgenemisvirtuoosid, kuid loomaomaniku kohuseks on teha kõik, et
selliseid olukordi ära hoida.
Avalikus ruumis võivad

ilma omanikuta ringi liikuda
kassid, kuid seda ka teatud
tingimustel. Omapäi jalutada võivad kiisud, kes on
vaktsineeritud, kiibistatud
ja steriliseeritud või kastreeritud. Samas ei tohi loomaomanik mingil juhul ära
unustada, et ta kannab vastutust oma looma tekitatud
varalise kahju või inimesele
tekitatud tervisekahju eest.
Kõige tavapärasem näide.
Loom jookseb sõiduteele
auto ette. Auto saab kahjustada. Teie loom saab vigastada. Tekkinud olukorras,
vaatamata sellele, et teie loomaomanikuna tunnete ennast kannatanuna, tuleb teil
hüvitada sõidukile tekitatud
kahjud. Tasub mõelda, kas
ikka lasta oma lemmikloomal vabalt jalutada või mitte.
Rahulikku jõuluaega Teile kõigile. Austame lisaks
iseendale ka teisi inimesi ja
nende tööd. Näitame mõistva suhtumisega austust teiste vastu ja oleme head kaaslased.
Kaja Kesküla
järelevalvespetsialist
tel 505 9363

Põltsamaa vald on hangete tulemusel sõlminud lepingud teede ja tänavate talihooldusteenuse osutamiseks kuni 2021. aasta
kevadeni, Põltsamaa linnas kehtib varem
sõlmitud leping ka kuni 2021. aastani.
Põltsamaa vallas on vallale kuuluvaid teid ja
tänavaid ligikaudu 240 km, lisanduvad veel
erateed ja riigiteed. Vald on talihoolduse paremaks korraldamiseks jagatud kaheksaks
Adavere
piirkonnas
teeb lumetõrjet Merix
OÜ (Riho Meri, tel +372
5648 5084); Adavere piirkonda kuuluvad: Adavere alevik, Kalme küla,
Pilu küla, Puduküla,
Puiatu küla.
Esku piirkonna lumetõrjet teeb AS TREV-2
Grupp (Marten Miil, tel
+372 554 8979); Esku piirkonda kuuluvad: Esku
küla, Kuningamäe küla,
Lebavere küla, Mõhküla,
Vitsjärve küla, Võisiku
küla, Nõmavere küla,
Räsna küla, Rõstla küla.
Aidu-Vägari
piirkonnas tõrjub lund OÜ
MOREEN (Arvi Spelman, tel +372 520 0933);
Aidu-Vägari piirkonda
kuuluvad: Aidu küla,
Kauru küla, Kose küla,
Kõpu küla, Lahavere
küla, Tapiku küla, Tõivere küla, Vägari küla,
Kaavere küla.
Mällikvere-Annikvere piirkonnas teeb lumetõrjet AS TREV-2
Grupp (Marten Miil, tel
+372 554 8979); Mällikvere-Annikvere piirkonda kuuluvad: Alastvere
küla, Annikvere küla,
Mällikvere küla, Pauastvere küla, Võhmanõmme küla.

piirkonnaks ning eraldi Põltsamaa linn oma
tänavate, kergteede, platside ja parklatega.
Küsimuste ja probleemide kiireks lahendamiseks tuleb pöörduda otse piirkonna teenusepakkuja poole.
Vallavalitsuse kontaktisikuks ja tellija esindajaks on teedespetsialist Aivar Aigro, tel 5918
0191, 776 8561, e-mail aivar.aigro@poltsamaa.
ee.

Lustivere
piirkonnas
teeb lumetõrjet
OÜ
Lustivere (Meelis Marmor Põld, tel +372 525
0308); Lustivere piirkonda kuuluvad: Kaliküla,
Lustivere küla, Neanurme küla, Pudivere küla,
Tõrenurme küla, Sulustvere küla.
Puurmani piirkonnas
vastutab lumetõrje eest
Puurmani
Põllumajandusühistu
(Laine
Lemberg, tel +372 5331
5533); Puurmani piirkonda kuuluvad: Altnurga
küla, Jüriküla, Kirikuvalla küla, Kursi küla,
Laasme küla, Pikknurme küla, Tammiku küla,
Tõrve küla.
Puurmani alevikus teeb
lumetõrjet
Põltsamaa
Vallavara OÜ (Toivo
Tõnson, tel +372 505
0390).
Umbusi-Kamari
piirkonnas teeb lumetõrjet AS TREV-2 Grupp
(Marten Miil, tel +372
554 8979); Umbusi-Kamari piirkonda kuuluvad: Kablaküla, Kamari
alevik, Umbusi küla,
Väike-Kamari küla.

Pajusi piirkonnas teeb
lumetõrjet Tuule Agro
OÜ (Mihkel Pullisaar,
tel +372 5234221); Pajusi piirkonda kuuluvad:
Aristvere küla, Kalana
küla, Kõrkküla, Loopre,
Luige küla, Mõisaküla,
Mõrtsi küla, Nurga küla,
Pajusi küla, Pisisaare
küla, Sopimetsa küla,
Uuevälja küla, Vorsti
küla, Väljataguse küla.
Põltsamaa valla kergliiklusteedel, parklates
ja platsidel teeb lumekoristustöid Põltsamaa
Vallavara OÜ (Toivo
Tõnson, tel +372 505
0390). Samuti teeb Põltsamaa Vallavara OÜ vajaduse korral kohalikel
teedel, kergliiklusteedel,
parklates ja platsidel libedusetõrjet.
Põltsamaa linna tänavaid, kõnniteid, parklaid ja platse hooldab
Eesti Keskkonnateenused AS (Janno Laht, tel
+372 508 9883).
Põltsamaa valda läbivaid riigimaanteid hooldab AS TREV-2 Grupp.
Ettevõtte infotelefon on
+372 554 8979 ja maanteeameti
maanteeinfo
telefon on 1510.

Olulisemad nõuded talihoolde tegemiseks:
Teed tuleb lumest lahti
lükata hiljemalt 12 tunni
jooksul pärast tuisu või lumesaju lõppemist, k.a nädalavahetused ja riiklikud
pühad.
Põltsamaa vallas toimub
kinnistute/talude juurdepääsuteedel lumetõrje koos
üldise lumetõrjega nende
kinnistute/ talude juurde,
kus inimesed alaliselt elavad.
Talihoolde alla kuuluvad
lumetõrje, kinni sõidetud
lume ja jääkonaruste tasandamine, vajaduse korral
teeäärsete lumevallide laiali lükkamine ja teeservade
märgistamine.
Talihooldusel kehtib põhimõte, et inimesed pääseksid liikuma hiljemalt 12
tunni jooksul pärast tuisu
või lumesaju lõppemist.
Hooldajatel on palve erateede omanikele käia läbi

ja kontrollida, et ei oleks
teede kohal või kõrval puid
ja oksi, mis võivad takistada talvel lumelükkamist.
Tee ääres kasvavate puude
ja hekkide oksad tuleb kärpida tee äärest arvestades
kahe meetri laiuselt ja nelja
meetri kõrguselt, et traktorid saaks ohutult liigelda ja
oksad peegleid või vilkureid küljest ei murraks.
Samuti tuleb kontrollida
tee äärtes olevaid takistusi
ja vajaduse korral eemaldada kivid või kännud ja
kui ei ole võimalik kivi või
kändu eemaldada, tuleks
see tähistada selliselt, et tähis oleks nähtav ka pärast
lumevallide tekkimist hooldustööde käigus. Neil kinnistutel, mille omanikel on
eelnevate aastate maamaks
tasumata, enne lund ei lükata, kui võlad on tasutud,
samuti on nende teedega,

kus takistused on kõrvaldamata ja talihooldemasin
ei mahu ohutult läbi sõitma.
Soovitus on talude juurde
mahasõidud, truubid, ohtlikud kohad, kõrvaldamata
takistused, piirikupitsad jne
markeritega ära tähistada,
et hooldajal oleks lihtsam
tuisus ja pimedas orienteeruda.
Marker
valmistatakse
plastmassist või puidust
läbimõõduga 2–4 cm ja varustatakse 5 cm laiuse helkiva elemendiga. Markeri
kõrgus peab olema 1,0–1,5
meetrit teepinnast ja markeri helkiv element vastavalt
1,0 meetri kõrgusel teepinnast.
Aivar Aigro
teedespetsialist
tel 5918 0191
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Lahkusid meie seast
CADY-KENE KOSMAN
REMO LORVI
LINDA LUTSAR
KEIDI KIPPEL
MAIT MÄGI
LUISA TALI
JAAK MÄLLO
LAURA SADAM
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