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Tänusõnad
Täname
Põltsamaa vallavalitsust
ja Riho Merit, kes
hoidis talvel meie
koduteed
lumest
puhtad!
Pilu rahvas

Põltsamaa Vallaleht

2

Näib, et Põltsamaa inimesed on varasemast sotsiaalselt, majanduslikult ja ka
kultuuriliselt aktiivsemad.
Me mitte ainult ei külasta
erinevaid sündmusi, vaid
oleme üha sagedamini ka
nende korraldajad. Olgu
selleks näiteks mõni laat
või väljamüük, spordi-kultuuriüritus või mistahes
muu avalikkusele suunatud
happening.
Põltsamaa vallavalitsusena
on meil selle üle vaid hea
meel: kõik need üritused
muudavad siinse elu vaheldusrikkamaks ja põnevamaks. Et korraldajaid veidi
aidata, soovime korrata üle
mõned sündmuste kavandamise ja reklaamimisega seotud põhimõtted Põltsamaa
vallas.
Esimene ja kõige olulisem,
kui tekib mõte korraldada avalikus ruumis mõni
üritus, tuleb selleks saada
kooskõlastus territooriumi
valdajalt. Vahel on raske aru
saada, kes on valdaja. Tulge
ja küsige vallavalitsusest, aitame.
Avaliku ürituse korraldamiseks tuleb taotleda luba
Avalikuks ürituseks loetakse igasugust Põltsamaa valla
haldusterritooriumil korraldatavat avalikkusele avatud
koosolemist, mis ei ole hõlmatud spordiseaduse, korrakaitseseaduses avalikku
koosolekut käsitleva osa ega
mõne muu seadusega.
Avalikeks üritusteks on
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näiteks kontserdid, etendused, tantsuõhtud, näitused,
ﬁlmivõtted, laadad, reklaamüritused, rongkäigud.
Kõigi selliste ürituste korraldamiseks tuleb hiljemalt
10 tööpäeva varem taotleda
vallavalitsuselt luba.
Avaliku ürituse loataotluse
leiab valla kodulehelhttps://
www.poltsamaa.ee/avaliku-urituse-taotlus. Laadige
see alla, täitke ära ja saatke
allkirjastatuna vallavalitsuse
meilile info@poltsamaa.ee.
Vorm on olemuselt lihtne.
Tuleb täita andmed ettevõtmise korraldaja kohta,
kirjutada lühidalt lahti ürituse olemus, toimumisaeg

ja -koht, sihtgrupp ning eeldatav külastajate arv. Lisaks
tuleb kirja panna, kuidas on
korraldatud ürituse valgusja helilahendus, turvalisus
ja heakord, liikluskorraldus,
toitlustus ja välireklaam.
Ka välireklaami paigaldamine eeldab omavalitsuse
luba
Välireklaam on avalikus
kohas asuv või avalikust
kohast jälgitav reklaam. Välireklaam on näiteks treilerreklaam või bännerreklaam
maja seinal. Välireklaam on
ka tänava ääres raamil välja
pandud reklaam või lambiposti külge kinnitatud reklaam. Üldjuhul on välirek-
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laam kõik see, mis ei mahu
avalikele kuulutuste tulpadele.
Ka välireklaami paigaldamiseks tuleb saada kooskõlastus territooriumi valdajalt. Lisaks tuleb järgida
reklaamiseadusest tulenevaid üldnõudeid, keeldusid
ja piiranguid. Reklaami kujundus peab sobima vallaruumi ilmega ja arvestama
konkreetse tänava, väljaku
või hooneansambli eripära.
Välireklaami paigaldamiseks tuleb samuti taotleda
luba, mille taotlusvormi
leiab valla kodulehelhttps://
www.poltsamaa.ee/valireklaami-paigaldamine Vormil
tuleb täita reklaami paigaldaja andmed, reklaami
avaldamise aeg ja koht ning
mõned kujundusega seotud
üksikasjad. Seegi vorm tuleb
allkirjastatuna saata aadressile info@poltsamaa.ee
Põltsamaa
Vallavalitsus
väljastab reklaami paigaldusloa hiljemalt 20 tööpäeva
jooksul pärast nõuetekohase
taotluse esitamist. Paigaldusluba antakse vajadusel
kuni kolmeks aastaks.
Kui miski vajab lisaselgitust või vajate abi vormide
täitmisel, võib julgesti pöörduda vallavalitsuse arenguspetsialisti Loreida Küppase
poole. Teda saab kätte telefonil 5342 5004 või e-posti
aadressil loreida.kuppas@
poltsamaa.ee
PV
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KredEx alustas 6. mail
madala
sissetulekuga
lasterikastele
peredele mõeldud kodutoetuse
taotluste
vastuvõtmist.
Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse
panustatakse tänavu üle
3 miljoni euro. Taotlusi
saab esitada 10. juunini.
Võimalus oma elamistingimusi parandada on
peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast
last ning kelle sissetulek
ühe leibkonna liikme koh-

ta oli eelmisel aastal kuni
355 eurot kuus. Toetust
saavad pered, kellel puudub eluase või olemasolev
eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele,
sealjuures puudub vee- ja
kanalisatsioonisüsteem
või pesemisvõimalus, katus ei ole vett pidav või
küttekolded ei taga kodus
piisavalt vajalikku temperatuuri või on eluohtlikud.
Maksimaalne toetussumma
on 8000 eurot, teistkordsel taotlemisel 5000 eurot.

KredExi eluaseme- ja
energiatõhususe osakonna
juhi Triin Reinsalu sõnul
on kodutoetuse abil kümne
aastaga parandatud enam
kui 12 000 lapse elamistingimusi. „Kuigi olukord
on aastatega paremaks läinud, leidub endiselt igal
aastal toetuse saajate seas
peresid, kes elavad olude
sunnil pea elamiskõlbmatutes tingimustes. Hea on
aga tõdeda, et ka sel aastal
saame anda oma panuse
ligikaudu 350 pere elamis-

tingimuste parandamiseks.
Toetuse abil tehtavatel
töödel on selge positiivne
mõju nende perede jaoks.“
Tagastamatut
toetust
saab kasutada mitmeti. Näiteks eluaseme püstitamise,
renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka
eluaseme
tehnosüsteemide või -võrkude rajamise,
muutmise või asendamisega
seotud kulutusteks. Lisaks
võib seda kasutada eluaseme soetamiseks juhul, kui
leibkonnal ei ole päris oma
kodu või leibkonna omandis
olev maja või korter ei vasta
ajakohastele
elamistingimustele, sealhulgas on pere
jaoks mõistlikel eeldustel
liiga väike. Eelmisel aastal
kasutati toetust kõige enam
eluaseme renoveerimiseks
ja eluaseme soetamiseks.
Taotlusi saab esitada kuni
10. juunini käesoleval aastal.
Lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta saab KredExi
kodulehelt www.kredex.ee.
Varemalt toetust saanud pered peavad korduva
toetuse taotlemise hetkeks
olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtaegselt
ära kasutanud ning esitanud ka KredExile seda
kinnitava
lõpparuande.

Põltsamaa Vallavalitsus on korduvalt seisnud silmitsi kaebustega, et avalikud paberi- ja paken-dikonteinerid on pilgeni täis. Osa jäätmeist vedeleb kottides või lahtisena konteineri kõrval.
Lähemal vaatlusel oleme välja selgitanud, et konteinerid sisaldavad jäätmeid, mida seal olla ei tohiks.
Tuletame siinkohal meelde, mida tohib ja mida ei
tohi paberi- ja pakendikonteineritesse panna.

PABERI- JA PAPIKONTEINERITESSE
VÕIB PANNA:
• ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjalid,
ümbrikud;
• vanad raamatud, töövihikud, igasugune muu trüki- ja paljunduspaber, joonistus- ja kirjutuspaber;
• pappkastid ja -karbid, lainepapp, jõupaber, paberkotid jm puhtad paberpakendid.
NB! Ei sobi määrdunud, vettinud ega märg paber ja
papp, kopeerimispaber, kleepsildid, teibid, kleepsud, kommipaberid ning muude toiduainete pakendid.

PAKENDIKONTEINERISSE VÕIB
PANNA:
• plastpakendid nagu kile, plastnõud ja -karbid,
jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika- ning hooldustoodete pakendid ja
muud puhtad plastpakendid;
• klaaspakendid, nagu valgest ja värvilisest klaasist
pudelid ning purgid ja muud puhtad klaaspakendid;
• metall- ja alumiiniumpakendid, toidu- ja joogipakendi kaaned ja korgid, konservipakendid;
• joogikartong, nagu kartongist piima-, mahla- ja
veinipakendid ja muud puhtad kartongpakendid.
NB! Ei sobi lehtklaas, valgustuspirnid, kummist
tooted ega mänguasjad.
Pakendikonteineritesse ei tohi panna olmejäätmeid,
ohtlikke jäätmeid ega muid sinna sobimatuid jäätmeid!
Tähelepanu: Palun tooge pakendijäätmed konteineritesse tühjalt, puhtalt ja kokkupressitult.

„Maal elamise päev“ Põltsamaal
Põltsamaa vald on üks
neist paarikümnest omavalitsusest, kes otsustas
lüüa kaasa esimest korda
Eestis toimuvas algatuses “Maal elamise päev”.
Tegemist on 28. septembril toimuva külastussündmusega, mis tutvustab
kõigile huvilistele kohalikku eluolu, maal toimivaid
teenuseid, siinseid töökohti, seltsitegevust ja vaba

aja veetmise võimalusi.
Põltsamaa vald koondab
oma tähelepanu sel päeval
Puurmanile. 8. mail kogunes
väike töörühm, mis pani paberile esimesed mõtted, kuidas sündmust üles ehitada.
Mihklipäeva eel toimuv
“Maal elamise päev” võiks
olla kohaliku toidu ja käsitöö laada päev. Lisaks
võiksid sel päeval toimuda aruteluringid inimeste-

ga, kes on suurlinnatuled
enda järel kustutanud ja
maale kolinud, kinnisvarateemaline
jututuba,
ekskursioonid mõisas ja
kohalikes ettevõtetes, aga
ka Puurmani alevikku tutvustav orienteerumismäng.
Pikemalt
tutvustame
Puurmani-päeva 12. juunil
ilmuvas
vallalehes.
PV
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Terve pere festival

PÕLTSAMAA LAPS LIIGUB
1. juunil 2019 kell 11:00 Adavere mõisa pargis

Kavas
Kell 9.30 jalgrattaga tulijad kogunevad Põltsamaa noortekeskuse ees.
Sõidame üheskoos läbi Pajusi mõisa Adaverre.
Kell 11.00 avatakse Adavere tegevusmaailm.
Töötoad, liikumismängud, seiklusrada, batuudid,
näomaalingud, relvanäitus, jalgratta vigursõit
ja palju muud lahedat.
Esinevad noored muusikud ja tantsijad.
Vanaemade pannkoogikohvik ja terviseampsud.
Kell 14:00 kojusõit.

Sündmus on tasuta, tule kogu perega!
KORRALDAJAD: Adavere Mõisa Selts, Adavere Põhikool, Põltsamaa Vallavalitsus
TOETAJAD: Kaitseliidu Põltsamaa üksikkompanii, Politsei- ja Piirivalveamet, Eess Punase Riss Jõgevamaa Selts, Maanteeamet,
Jõgevamaa Arendus- ja EEevõtluskeskus, Põltsamaa Haldus, Põltsamaa Kultuurikeskus, Põltsamaa päästekomando, Adavere Agro AS,
Pipelife Eess. Toetatud Kohaliku Omaalgatuse Programmi poolt.

Lahkusid meie seast
Aprillis
JOONAS LILLEPÕLD
MATTIAS MARCUS PUNG
KRESTAN HEIN
TINUOLA ALIZA ROOTS
KRETE-LII KULLAMAA
ALEXANDER KIVISIKK
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Väljaandja: Põltsamaa Vallavalitsus,
Lossi 9, Põltsamaa
Järgmine Põltsamaa Vallaleht ilmub 12. juunil.

Toimetaja: Raivo Suni
Tel: 5648 0215
E-mail: raivo.suni@poltsamaa.ee
Korrektuur: Helbe Pung
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