Hea Põltsamaa valla elanik!
Kutsume Teid osalema rahuloluküsitluses, mille eesmärk on saada võimalikult laiapinnaline
hinnang teemadele, mis mõjutavad meie igapäevast elu Põltsamaa vallas. Küsitlus aitab
kaardistada 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 toimub 20. detsembrini 2019. Küsimuste põhjal valmib aruanne, mille avaldame
valla kodulehel.
Head vastamist!
Põltsamaa Vallavalitsus
1. Kas elate Põltsamaa vallas?
⃝ Jah
⃝ Ei <- Juhul, kui vastasite „ei“, jätkake palun küsimusega nr 17.

2. Kui kaua olete olnud Põltsamaa valla elanik? Märkige üks vastus!
⃝ Olen elanud Põltsamaa vallas alla 3 aasta
⃝ Olen elanud Põltsamaa vallas 3-10 aastat
⃝ Olen elanud Põltsamaa vallas 10-25 aastat
⃝ Olen elanud Põltsamaa vallas rohkem kui 25 aastat

3. Kas olete Põltsamaa valla elanikuna registreeritud ka rahvastikuregistris? Märkige
üks vastus!
⃝ Jah
⃝ Ei
⃝ Ei oska öelda

4. Kuivõrd rahul olete Põltsamaa valla kui elukeskkonnaga? Märkige üks vastus!

Ei ole üldse rahul
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5. Milline on Teie arvates Põltsamaa vallas üldine olukord järgmistes valdkondades?
Hinnake palun skaalal 5 – väga hea, 1 – väga halb ja kirjutage hinnang punktiirjoonele!

….. Haljasalade ja parkide seisukord
….. Turvalisus ja heakord
….. Prügi koristamine, prügikastide olemasolu
….. Teede ja tänavate üldine seisukord
….. Ühistranspordi korraldus
….. Laste mänguväljakute ja -platside korrashoid
….. Tervisespordiga tegelemise võimalused
….. Liiklusturvalisus
….. Tänavavalgustus
….. Kasside ja koerte (jt lemmikloomade) pidamine
….. Elamuarendus
….. Parkimiskorraldus
….. Avalikud söögikohad
….. Teede talihooldus
….. Avalikud supluskohad
….. Vabaaja veetmise võimalused
….. Ettevõtlus
….. Külaliikumine
6. Palun nimetage kuni kolm probleemi seoses eelnevalt loetletud valdkondadega,
millega tuleks Põltsamaa vallas järgneva viie aasta jooksul kindlasti tegeleda.
……………………………………………………………………..……………………………………..………..……………
………………..………………………………………………………………………..……………………………………..…
…………………………………..……………………………………..……..…………………………………….…..……..

7. Kui sageli olete viimase 12 kuu jooksul pöördunud oma küsimuste või muredega
vallavalitsuse poole? Märkige oma vastus IGAL real!
Vähemalt
kord
nädalas

Vähemalt
kord kuus

Mõned
korrad
aastas

Ei ole üldse

Käinud valla ametiasutuses
kohapeal
Suhelnud valla ametnikega
väljaspool valla ametisutusi
(nt
Suhelnud ametnikuga
telefoni teel
Suhelnud ametnikuga eposti teel
Otsinud lahendust valla
kodulehel
Otsinud lahendust
sotsiaalmeedia (nt
Facebook) vahendusel
8. Juhul, kui olete viimase aasta jooksul pöördunud vallavalitsuse poole, kuivõrd rahule
olete jäänud ametnike tegevusega? Märkige üks vastus!

Ei ole üldse rahul
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9. Milline on Teie hinnang Põltsamaa vallavalitsusele järgmistes valdkondades?
Hinnake palun skaalal 5 – väga hea, 1 – väga halb ja kirjutage hinnang punktiirjoonele!
Juhul, kui te ei tea või ei oska vastata, märkige E-täht!
….. Elanike ja kodanikuühenduste kaasamine valla juhtimisse
….. Info kättesaadavus valla teenuste kohta
….. Ametnike kättesaadavus
….. Ametnike kompetentsus
….. Asjaajamise lihtsus
….. Probleemide lahendamise kiirus
….. Koostöövalmidus

10. Kui Teid on miski häirinud vallavalitsuse asjaajamises, kirjutage sellest palun
lähemalt.
……………………………………………………………………..……………………………………..………..……………
………………..………………………………………………………………………..……………………………………..…
…………………………………..……………………………………..……..…………………………………….…..……..
11. Kuidas olete rahul vallavolikogu tööga? Märkige üks vastus!
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Väga rahul
Pigem rahul
Pigem ei ole rahul
Ei ole üldse rahul
Ei tea, ei oska öelda

12. Kui Teid on miski häirinud vallavolikogu töös, kirjutage sellest palun lähemalt.
……………………………………………………………………..……………………………………..………..……………
………………..………………………………………………………………………..……………………………………..…
…………………………………..……………………………………..……..…………………………………….…..……..
13. Kuivõrd rahul olete järgmiste teenustega Põltsamaa vallas? Hinnake palun skaalal: 5
– väga rahul, 1 - ei ole üldse rahul. Kirjutage oma hinnang IGALE reale!
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Kooliharidus
Kultuurielu
Sotsiaalteenused
Perearstiteenus
Valla poolt makstavad toetused
Huvitegevus ja huviharidus
Eriarstiabi kättesaadavus
Alusharidus (lasteaiad)
Raamatukogud
MTÜde tegevus
Õpilastranspordi korraldus

14. Palun nimetage kuni kolm probleemi seoses eelnevalt loetletud valdkondadega,
millega tuleks Põltsamaa vallas järgneva viie aasta jooksul kindlasti tegeleda.
……………………………………………………………………..……………………………………..………..……………
………………..………………………………………………………………………..……………………………………..…
…………………………………..……………………………………..……..…………………………………….…..……..

15. Millistest allikatest saate peamiselt infot Põltsamaa vallas toimuva kohta? Märkige
kõik enda jaoks olulised allikad!
⃝ Vallavalitsuse koduleht poltsamaa.ee
⃝ Põltsamaa Vallaleht
⃝ Põltsamaa Teataja
⃝ Sotsiaalmeedia (Facebook)
⃝ Kuulutused, reklaamid kuulutuste tahvlitel
⃝ Sõbrad, tuttavad
⃝ Muu. Kirjutage lähemalt …………………………………………………………………………………….
16. Kuivõrd rahul olete info liikumisega Põltsamaa vallas? Märkige üks vastus!
⃝ Infot on liiga palju ja selles on raske orienteeruda
⃝ Infot on piisavalt ja see on kergesti kättesaadav
⃝ Infot on vähe ja see on raskesti kättesaadav
⃝ Ei oska öelda
⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂
17. Kui Teil oleks võimalik vabalt valida elukohta, siis kas Põltsamaa vald on see koht,
kus tahaksite kõige rohkem elada? Märkige üks vastus!
⃝ Jah, Põltsamaa on kindlasti eelistatuim valik
⃝ Ei, parema meelega elaksin mõnes teises Eesti piirkonnas (linnas, alevis, maal)
⃝ Ei, parema meelega elaksin välismaal
18. Juhul, kui eelistate võimalusel elada mujal, siis miks?
……………………………………………………………………..……………………………………..………..……………
………………..………………………………………………………………………..……………………………………..…
…………………………………..……………………………………..……..…………………………………….…..……..
19. Milline on Teie arvates Põltsamaa piirkonna maine täna? Märkige üks vastus!
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20. Milliste märksõnadega seostub Teile Põltsamaa piirkond? Märkige kuni KOLM
märksõna, mis iseloomustavad Teie jaoks Põltsamaa piirkonda kõige enam.
⃝ Roosid
⃝ Põltsamaa vein
⃝ Kosmosetoit
⃝ Sillad
⃝ Liivimaa kuningriik ja Hertsog Magnus
⃝ Lossi varemed
⃝ Esimene sinimustvalge
⃝ Mõisad
⃝ Pargid ja rohealad
⃝ Jõgi
⃝ Eestikeelse ajakirjanduse häll
⃝ Küberkaitse õpetamine koolis
⃝ Muu. Kirjutage lähemalt ……………………………………………………………………………………….

21. Mida uut võiks Põltsamaa vald teha, et elu vallas oleks veel parem?
……………………………………………………………………..……………………………………..………..……………
………………..………………………………………………………………………..……………………………………..…
…………………………………..……………………………………..……..…………………………………….…..……..

Taustaandmed
22. Vanus (täisaastates) ……………….
23. Sugu: ⃝ mees
⃝ naine
24. Teie haridustase. Märkige üks vastus!
⃝ Alg- või põhiharidus
⃝ Kutseharidus ilma põhihariduseta
⃝ Kesk- või keskeriharidus, s.h kutseharidus
⃝ Kõrgharidus

25. Teie elukoht. …………………………………………………………………………………………………………….

