Põltsamaa Vallaleht
Põltsamaa valla haridusvõrgu ümberkorraldamine lükkub
2021. aastasse
Kuna Tartu halduskohus
peatas Põltsamaa vallavolikogu otsuse kehtivuse,
mis nägi ette valla haridusvõrgu ümberkorraldamise
1. septembriks 2020, ei saa
vallavalitsus jätkata reformi elluviimist soovitud
tähtajaks. Vallavolikogu
kavatseb senised otsused
tunnistada kehtetuks.
27. veebruaril võttis Põltsamaa vallavolikogu vastu otsuse haridusvõrgu
ümberkorraldamisest, mis
nägi ette 2020. aasta 1. septembriks valla koolide liitmise Põltsamaa ühisgümnaasiumiga ja lasteaedade

ühendamise ülevallaliseks
Põltsamaa lasteaiaks.
Otsust oli võimalik vaidlustada Tartu halduskohtus ja seda õigust kasutasid neli Puurmani, Aidu
ja Pisisaare lapsevanemat, kes palusid kohaldada otsusele ka esialgset
õiguskaitset. Kohus rahuldas
õiguskaitsetaotluse
Puurmani kool tegutseb endises mõisa peahoones.
3. aprillil.
Foto: Väino Valdmann
Kujunenud
olukorras
ei saa vallavalitsus teha teaedade
ühendamine asub koostöös vallavalitsutähtajaks kõiki haridus- 1. septembriks 2020.
sega ette valmistama harivõrgu ümberkorraldamiPõltsamaa vallavolikogu dusvõrgu ümberkorraldaseks vajalikke toiminguid, kavatseb tunnistada kehte- mist 2021. aasta sügiseks.
mistõttu ei ole võimalik tuks 19.12.2019, 27.02.2020
ka koolide liitmine ja las- ja 30.03.2020 otsused ning
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Töövõimetuse ja puuete kestust pikendatakse
Valitsus kiitis heaks sotsiaalministri
ettepaneku
pikendada osalise või puuduva töövõime, püsiva
töövõimetuse ja puude kestust ning vastavate toetuste
maksmist kuue kuu võrra
seoses tervishoiuasutustes
vastuvõttude vähendamisega eriolukorra tõttu.
Muudatus puudutab inimesi, kelle töövõime, püsiva töövõimetuse või puude
otsus lõpeb ajavahemikul
eriolukorra kehtestamisest kuni 2020. aasta augusti
lõpuni.
Töövõime
hindamise
taotlemisel on nõue käia
vähemalt kuue kuu jooksul enne taotluse esitamist
arsti juures. Eriolukorra
tõttu on paljud raviasutused vähendanud ambulatoorset vastuvõttu, mistõttu on terviseandmete
uuendamine
töövõime
hindamise taotluse esitamiseks
raskendatud.
Paljud vähenenud töövõi-

mega inimesed kuuluvad
ka riskigruppi, sest nende
immuunsus on nõrgem ja
seetõttu on parem, kui nad
mõjuva põhjuseta tervishoiuasutusi ei külasta. Nii võib
paljude inimeste töövõime
hindamine eriolukorra ajal
olla raskendatud või isegi
võimatu.
Osalise
või
puuduva
töövõime
kestust
ning
töövõimetoetuse maksmist
pikendatakse kuue kuu võrra inimestel, kelle töövõime
hindamise otsus lõpeb
ajavahemikul 12. märts kuni
31. august 2020. See annab
inimestele piisava aja arsti
vastuvõtule saamiseks ning
terviseandmete uuendamiseks enne uue töövõime
hindamise taotluse esitamist.
Sarnaselt pikendab sotsiaalkindlustusamet
püsiva töövõimetuse kestust
ja
töövõimetuspensioni
maksmist töövõimetuspensionäridel, kes muidu peak-

sid lähikuudel esmakordselt pöörduma töövõime
hindamiseks töötukassasse.
Samuti pikendatakse kõigil,
kelle puue lõpeb vahemikus
12. märts kuni 31. august
2020 puude raskusastme
kestust ja sotsiaaltoetuste
maksmist kuue kuu võrra.
Muudatuse eesmärk on lahendada nende inimeste
olukord, kelle digiloos praegu hindamiseks vajalikud
terviseandmed puuduvad,
sest nad ei ole eriolukorra
tõttu saanud arsti juurde
minna või kokkulepitud arsti vastuvõtud on tühistatud.
Juba esitatud töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise taotlusi
menetletakse tavapäraselt.
Jätkuvalt võetakse vastu avaldusi nii uutelt taotlejatelt
kui neilt, kes ise soovivad
oma töövõimet või puuet
ümber hinnata, näiteks
terviseseisundi halvenemise
tõttu. Sotsiaalministeerium

soovib erandkorras pikendada ka kohustusliku arstivisiidi perioodi. Kui inimene
ei ole eriolukorra tõttu käinud kuue kuu jooksul enne
töövõime hindamise taotluse esitamist arsti juures,
siis arvestab Töötukassa
töövõime hindamisel ka
varasemaid, 12 kuu jooksul
toimunud arstivisiite.
Töötukassa ja sotsiaalkindlustusamet
pikendavad
otsused automaatselt ning
inimene selleks ise midagi
tegema ei pea. Töötukassa
otsused toimetatakse kätte
e-posti või posti teel, samuti
on otsused kättesaadavad
e-töötukassas. Sotsiaalkindlustusamet saadab pikendatud perioodiga pensionitunnistuse ja puudega
isiku kaardi inimesele postiga koju.
Sotsiaalkindlustusamet
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UUDIS
Hea Põltsamaa valla elanik
Kui vajad abi toidu, ravimite või muu vajaliku kättesaamisega, tasub võtta ühendust
naabrite ja kogukonnaga ning
uurida, kas neil on võimalik
toidu või ravimite toomisega
aidata. Kui ümbruskonnas
pole kedagi, kes saaks abistada, tasub ühendust võtta
valla sotsiaalosakonnaga, kes
vajaduse korral aitab.
Kui Sina või Sinu pere on
praeguse kriisi tõttu sattunud keerulisesse olukorda
ning vajad toimetulekuks toidu- või muud abi, siis anna

ka sellest palun teada vallavalitsuse sotsiaalosakonnale.
Leiame ühiselt lahenduse.
Sotsiaalosakonna kontaktid:
Abivajajatele toidu kojukannet korraldab sotsiaaltöö
peaspetsialist Tiia Juhkam
504 5075, tiia.juhkam@poltsamaa.ee
Toidu ja muu abi andmist
korraldab
sotsiaaltööspetsialist Kerli Vasar 5191 6930,
kerli.vasar@poltsamaa.ee
ja Karmen Allev 5334 1408,
karmen.allev@poltsamaa.ee
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Põltsamaa valla heakorrakuu kestab 10. maini
Põltsamaa valla jäätmehoolduseeskirjast tulenevalt kuulutab Põltsamaa
vallavalitsus välja heakorrakuu, mis kestab 28. märtsist 10. maini 2020.
Põltsamaa linnas, Puurmani, Kamari ja Adavere
alevikus ning tiheasustusaladel on heakorrakuul
lubatud kuivade okste ja
lehtede põletamine, kui see
on kooskõlastatud kinnistu
ning puhastusala naabritega. Märga kulu ja lehti ning
sammalt põletada ei tohi!
Hajaasustusalal on kuivade okste ja lehtede põletamine lubatud aasta ringi,
v.a kui on kehtestatud tuletegemise keeld. Tuletegemise koht peab paiknema
ohutul kaugusel mistahes
ehitisest või põlevmaterjali
lahtisest hoiukohast, tuld
tohib teha tuulevaikse ilmaga ja sellega ei tohi häirida
naabreid. Lõkkekoht peab
vastama tuleohutust reguleerivate õigusaktide nõuetele!
Kui ilmaolud ja riigi eriolukord võimaldavad, korraldab vallavalitsus heakorrakuu lõpus Põltsamaa

linnas ja vajaduse korral
alevikes sarnaselt mullukevadisele ja -sügisesele reidile põletamiseks kõlbmatute
haljastusjäätmete (puulehtede, sambla ja kuluheina)
äraveo.
Kogumisringide võimalikust toimumisest ja graafikutest teatame täiendavalt,
kui on selgunud eriolukorra reeglid selleks ajaperioodiks. Lisaks paigaldame
heakorrakuul
Põltsamaa
kalmistu lähistele nn multiliftkastid puulehtede ja
muu kalmistul tekkiva
taimse jäätme kogumiseks.
Sinna on keelatud paigutada muid jäätmeid!
Põltsamaa jäätmejaamas
võetakse heakorrakuul elanikelt TASUTA vastu puulehti ning riisutud kulu. Kui
puulehed ja kulu tuuakse kilekotis, tuleb kilekott
eemaldada ning paigutada
kilepakendi konteinerisse
või kaasa võtta.
Jäätmejaamas tuleb jälgida eriolukorrast tulenevaid
kontaktide piiranguid!

karta tulubaasi kärpimist
ega vähendada seetõttu eelarvekulusid, mis aitab omakorda toetada ka kohalikku
ettevõtlust.
Eelmise
majanduskriisi kogemus näitab, et
majanduslanguse
mõju
jõuab
omavalitsusteni
arvestatava viiteajaga. Kriisi
tõttu suletud asutuste ja ära
jäänud ürituste tõttu jääb osa

kulusid ka tegemata.
Minister soovitab hinnata
kriisi ja abipakettide mõjusid
teisel poolaastal ning vajaduse korral kaaluda eelarve
muutmise vajalikkust.
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Kriis mõjutab Põltsamaa valla käekäiku
Põltsamaa vallale laekub
11,96% elanike tulumaksust. Kui mõni ettevõte
koondab või vähendab
palkasid, siis mõjutab see
ka valla eelarvet.
Täna on meil info jaanuari ja
veebruari maksulaekumiste
kohta, märtsi maksulaekumiste andmed saame riigilt aprilli teises pooles. Siis
saame hinnata eriolukorra

mõju omavalitsusele.
Oleme küsitlenud oma valla suuremaid tööandjaid,
lisaks saanud tagasisidet
ka maakondlikust arenduskeskusest. Kõige rohkem
on täna saanud kannatada
majutus- ja toitlustusasutused, aga ka väikepoodnikud, reisijate vedajad ja
mõningad
tootmisettevõtted.
Pikemas
perspek-

tiivis on mõju laialdasem
ja tõenäoliselt ei jää kriisist
puutumata ükski valdkond.
Kuna mitmed ettevõtted
on teatanud halvenenud
majanduskeskkonnast ja palgakärbetest, siis see mõjutab
tulevikus ka Põltsamaa valla
eelarvet.
Põltsamaa vallavalitsus on
ühinemislepingust
ning
arengukavast
tulenevalt

otsinud pidevalt optimeerimiskohti. Eriolukorra tingimustes
oleme
piiranud
kulutusi täiendavate investeeringutele, infotehnoloogiale, inventarile, seadmetele.
Riigihalduse minister Jaak
Aab on kinnitanud, et
kohalikele omavalitsustele
jäetakse kriisi ajal alles seni
kokku lepitud tulubaas.
Omavalitsustel pole vaja
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Palju õnne, 60-aastane lasteaed!

Vallavalitsus levitab ettevõtjate tööpakkumisi
Koroonaviiruse levik on
tekitanud olukorra, kus
üks osa ettevõtteid on
sunnitud oma tegevust
piirama ja halvemal juhul
töötajaid koondama, teist
osa aga pitsitab tööjõupuudus.
Põltsamaa vallavalitsus
pakub võimalust avaldada

Printsesside ja printside päev lasteaias 6. märtsil 2020.
Foto: Airi Sinimets

1. aprillil sai Puurmani
lasteaed Siilipesa 60-aastaseks.
Mida ilusat öelda sünnipäevalapsele? Mida enamat, kui
seda, mida ütles üks viieaastane tüdruk: “Kallis lasteaed,
me armastame sind ja soovime, et sa kunagi ei kaoks!”
Hoolimata
auväärsest
numbrist ei ole me siiski
vanad, sest meie maja on täis
laste kilkeid ja sära. Laste
säravad silmad ja alati aval
ning siiras naeratus teevad
päikselisemaks ka kõige
sombusema päeva. Nende
soojad pihud me peos ja hell
kallistus annavad alati jõudu
ja lükkavad maailma-asjad
oma õigetele kohtadele.
Meie lasteaias on praegu
kolm rühma, milles tegutseb
kokku 51 särasilmset last!
Selleks, et see sära ei kustuks, tuleb 13 lastaia töötajal
teha lastega järjepidevat väärikat tööd.
Tihti nähakse just seda,
mida on tehtud kahe juubeli vahele jäänud aja jooksul.
Viimased tegutsemisaastad
on olnud töised ja kordaminekuterohked, on olnud toredaid ja meeldejäävaid ettevõtmisi ning üritusi.
Oleme remontinud rühmaruume, renoveerinud valgustust, soetanud inventari
ja täiendanud mänguväljaku atraktsioone. Ettevõtlike
töötajate ja lastevanemate

annetuse abiga soetasime
mänguväljakule aasta alguses lastele mängumaja.
Õppeaastad on olnud lastele huvitavad, sest ürituste kalendris on olnud palju toredaid rahvakalendri
tähtpäevade
tähistamisi,
teatrietenduste
külastusi,
arendavaid õppeprogramme, matku, sportimisi ja
muid meeldejäävaid ettevõtmisi.
Tänusõnad lasteaia arengu eest tahan öelda endisele
Puurmani vallavalitsusele ja
praegu meie eest hoolitsevale Põltsamaa vallavalitsusele. Suur tänu lasteaia hoolekogule, kes on meie maja
palju toetanud ja meid ikka
abistanud.
Soovin, et meie piirkonnas laste arv kasvaks ning
et lasteaeda jätkuks ikka
särasilmseid mudilasi. Soovin, et töötajad oleksid
rõõmsameelsed, õnnelikud
ja terved.
Soovin
lastevanematele
edaspidiseks koostööks tahet
ning järjepidevust. Soovin, et
lasteaed oleks ka edaspidi
ühtne ja õnnelik pere.
Palju õnne kõigile endistele
ja praegustele töötajatele!

Imbi Sinimets
Puurmani lasteaed Siilipesa
direktor
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aprillist juunini TASUTA
tööpakkumisi vallalehes.
Leht jõuab kõigisse valla
postkastidesse (tiraaž ca
4500).
Järgmine leht ilmub 13.
mail. Selleks, et kuulutus
saaks seal ilmuda, palume
saata info tööpakkumiste
kohta 1. maiks aadressile

raivo.suni@poltsamaa.ee.
Samuti pakume võimalust avaldada tööpakkumisi vallavalitsuse sotsiaalmeediakanalis Põltsamaa,
millel on üle 4400 jälgija.
PV

Põltsamaa valla e-poed ja kaupade kontaktivaba
kohaletoimetamine
Oleme koostamas ülevaadet Põltsamaa vallas tegutsevatest ning kohalikku toodangut pakkuvatest e-poodidest
ja ettevõtjatest, kes võimaldavad kontaktivaba kaupade kohaletoimetamist.
Soovime koondada teabe Põltsamaa
valla kodulehele, et pakutavaid võimalusi laiemale avalikkusele tutvustada.
NB! Nimekiri täieneb jooksvalt.

Kontaktivaba kohaletoimetamine
Kati Kohvik — toob toidu Põltsamaa linna piires
koju, kui tellimuse hind
on vähemalt 20 eurot.
Lisandub 1,20 eurot. Anna
oma soovist teada hommikul kella 9ks, tel 524 1054.
Vaata ka Kati kohviku FBlehte.
Kohvik Rivaal —toob toidu Põltsamaa linna piires
otse koju või tööle. Alates 10-eurosest tellimusest
kojuvedu tasuta, muidu
2 eurot. Tel 776 2620. Vaata
ka Rivaali FB-lehte.
Puhu-Risti Söögimaja —
toob koju menüüs oleva
toidu, samuti võimalik ette
tellida pagari- ja kulinaariatooteid. Menüü on FBlehel. Lisainfo ja tellimine
775 2361 või 5559 4977.

Põltsamaa valla e-poed

Paju Poed OÜ (Jõe pood Meemeistrid — mesi ja
ja Puhu pood). Kaupade meetooted, sh maitsemesi.
kojuvedu. Tel 505 6788. www.meemeistrid.ee
Lisainfo Paju talu kodulehel.
Pruuli Puukool – istikute
müük. E-pood valmimisel.
Lemmik Lilleäri — lille- pruulipuukool.ee
de kullerteenus Põltsamaal
ja selle ümbruses. Tellimu- Katre Arula Meistrikoda
sed sünnipäevakimpudele, – käsitöö.
leinakimpudele/pärgadele www.katrearula.com
jms palume esitada telefoni teel 509 2198, 775 1460 Põltsamaa Roosiaed —
või
poltsamaa.lemmik@ roosiistikud.
gmail.com. Rohkem infot www.eestiroos.ee
www.lemmiklilleari.ee
Fun Pocket — Lastekaup Soomest ja Rootsist:
vankrid, turvatoolid, riided, jalanõud, soojakotid.
FB
lehel:
FunPocket,
kontaktisik Deivy Nõmmik, tel 5307 8866.
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Tänavavalgustus lülitatakse välja 12. augustini
Põltsamaa vallavalitsuse 6. aprilli korraldusega lülitatakse energia
kokkuhoiu eesmärgil
20. aprillist kuni 12. augustini 2020 Põltsamaa
valla haldusterritooriumil välja tänavavalgustus.
Põltsamaa linnas jääb
tänavavalgustus põlema
Aia, Allika, Kesk ja Silla
tänavatel, mõlemal ringristmikul, Lossi tänava
lõigul Viljandi maantee
algusest (restorani Vaga
Mama juurest) Tamme
tänavani (Sauna sillani),
linnapargis, Tartu maantee lõigul ringristmikust
kuni Selveri ringini,
Jõgeva maantee lõigul
Selveri ringist kuni kalmistuni.
Väljaspool Põltsamaa
linna jääb tänavavalgustus põlema osaliselt
Puurmani pargis ja ülejõe majade vahel ning
Pisisaare-Põltsamaa
kergliiklusteel.
Puurmani alevikus jääb
tänavavalgustus põlema
Tartu ja Jõgeva maanteel.
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Aasta ema konkurss
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
kuulutab välja
Jõgevamaa Aasta Ema
konkursi.
Põltsamaa vallast pärit
Aasta Ema 2020 kandidaate saab esitada Põltsamaa vallavalitsusele
26. aprillini 2020.
Aasta Ema aunimetuse konkursile esitatakse ema, kelle tegevus
kodus, tööl ja ühiskondlikus elus on eeskujuks
ning kelle peres kasvab
või on üles kasvanud
vähemalt üks laps.
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Vallavolikogu istungil
Põltsamaa vallavolikogu
I koosseisu 33. istung toimus elektrooniliselt ajavahemikus 25.03.2020 kuni
30.03.2020 kell 15.
COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse
levikuga seotud eriolukorras
toimus volikogu istung elektrooniliselt. Volikogu liikmed
esitasid istungi päevakorrapunktide kohta oma digitaalselt allkirjastatud kinnituse.
Digitaalselt
allkirjastatud
kinnituse esitas 22 volikogu
liiget.
Istungi päevakorras oli 6
punkti.
1. Kehtestati Põltsamaa valla kalmisturegistri asutamine

ja põhimäärus.
2. Muudeti Põltsamaa Vallavolikogu 27.02.2020 otsust
nr 1-3/2020/11 „Põltsamaa valla haridusasutuste
ümberkorraldamine“.
3. Anti luba
1)
Paju
Talu
OÜ-le
(registrikood
12889318)
Jõgeva maakonnas Põltsamaa
vallas
Lustivere
külas asuva Kruusaaugu kinnisasja (kinnistu registriosa
nr 1593335, katastriüksuste
tunnused 61606:001:0006 ja
61606:001:0007, pindala 10,34
ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%), Neanurme
külas asuva Reinuaru kinnisasja (kinnistu registriosa

nr 1569335, katastriüksuste
tunnused 61606:002:0009 ja
61606:002:0010, pindala 21,84
ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Kalikülas
asuva Paju kinnisasja (kinnistu registriosa nr 1990235,
katastriüksuse
tunnus
61601:001:0458, pindala 12,83
ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) omandamiseks.
2) Ruty Tõnts OÜ-le (registrikood 14906514) Jõgeva
maakonnas Põltsamaa vallas
Kalikülas asuva Tiigipõllu
kinnisasja (kinnistu registriosa nr 760735, katastriüksuse tunnus 61601:001:0548,
katastriüksuse pindala 14,97

ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%), Tõrenurme ja
Pudivere külades asuva Miku
kinnisasja (kinnistu registriosa nr 577135, katastriüksuste tunnused 61606:002:0381,
6 1 6 0 6 : 0 0 2 : 0 3 8 2 ,
6 1 6 0 6 : 0 0 2 : 0 3 8 3 ,
1606:002:0384, pindala 34,65
ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) ja Kalikülas
asuva Pahla kinnisasja (kinnistu registriosa nr 1413935,
katastriüksuse
tunnus
61606:002:1280, pindala 29,01
ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) omandamiseks.
4. Anti nõusolek Põltsamaa linnas Kannikese tn 23

kinnistut (kinnistusraamatu
registriosa nr 2274635, katastritunnus 61701:001:0025,
pindala 1200 m2, sihtotstarve
elamumaa 100%) koormava
hoonestusõiguse
(kinnistusraamatu registriosa nr
9483950) koormamiseks II
järjekoha hüpoteegiga.
5. Määrati alates 01.01.2020
kuni 31.12.2020 Põltsamaa
vallas Puurmani alevikus (ja
sidusasulates) ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni taristuga
seotud aladel vee-ettevõtjaks AS Emajõe Veevärk. ASi
Emajõe Veevärk tegevuspiirkonnaks kehtestati Põltsamaa valla Puurmani alevik.
6. Otsustati alustada ette-

valmistavate
tegevustega,
et määrata Põltsamaa vallas
Puurmani alevikus (ja sidusasulates) ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristuga seotud
aladel vee-ettevõtteks Põltsamaa Varahalduse OÜ alates
01.01.2021.
Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu
otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.
poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused on avaldatud elektroonses
Riigi Teatajas www.riigiteataja.
ee.
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Vallavalitsus soovib tunnustada
tublisid noorsootöö tegijaid

Saame tuttavaks

Britha Kondas

Põltsamaa
vallavalitsus
kutsub esitama kandidaate
noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamiseks. Ootame kandidaate kolmes kategoorias:

Sotsiaaltööspetsialist
Miks otsustasid kandideerida Põltsamaa valla sotsiaaltööspetsialistiks?
Märkasin Põltsamaa vallavalitsuse tööpakkumist, kus
pakuti tööd sotsiaaltööspetsialistile. Kuna õpin praegu
sotsiaaltööd Tartu ülikoolis, nägin selles ametikohas
suurt potentsiaali ennast
arendada ja õpitud teadmisi rakendada. Minu suureks
kireks on inimeste aitamine.
See ajendas mind ka kandideerima, et oma kodumaakonnas aidata inimesi sotsiaalvaldkonnas.
Kas ja mil määral oled oma
senises (töö)elus puutunud
kokku sotsiaaltöövaldkonnaga?
Olen läbinud praktikad
sotsiaalkindlustusametis nii
ohvriabis kui ka erihoolekandes, mis andsid mulle
tugeva aluspõhja edasisteks
kogemusteks.
Millega
hakkad
oma
ametis
tegelema?
Millised on Sinu peamised

tööülesanded?
Tegelen selle kõigega, mida
sotsiaaltöö endas hõlmab.
Korraldan nii teenuseid kui
ka toetusi. Näiteks oma esimesel tööpäeval tegelesin
kriisiolukorra vabatahtlike
kaasamisega, kes aitaksid
vähendada eakate riskikäitumist pensionipäeval.
Mis arvad, millised on
Sinu töövaldkonnas Põltsamaa valla suurimad väljakutsed?
Kuna olen noor, siis minu
suurimaks
väljakutseks
on ühendada kool ja töö.
Mul on avanenud väga
hea võimalus koolis õpitud
teooria viia ellu praktikas.
Samuti soovin kummutada
inimestes eelarvamust, et
„noored on kogenematud
ja nendega ei saa arvestada“. Noored saavadki oma
kogemused nii-öelda pea ees
tundmatusse vette hüpates –
täpselt nagu mina.
PV

tegus noor — eesmärk
on tunnustada noori, kes on
teinud vabatahtlikku tööd,
olnud eeskujuks teistele
Põltsamaa valla noortele ja
panustanud Põltsamaa valla
arengusse. Tunnustamiseks
saab esitada vaid Põltsamaa
vallas elavaid või õppivaid
7-26-aastaseid noori;

Aprillist alates töötab Põltsamaa vallavalitsuses
sotsiaaltööspetsialistina Britha Kondas.

Britha Kondas

särav noorsootöötaja — eesmärk on tunnustada noorsootöös tegutsejaid, kes on teinud Põltsamaa
vallas silmapaistvat tööd
ning aidanud kaasa kohaliku noorsootöö arendamisele.
Kandidaat tegutseb noorsootöö valdkonnas, töötab
Põltsamaa vallas vahetult
noortega või koordineerib
noorsootööd;

Sünnipäev: 9. juuli
Haridus: omandan Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö ja
sotsiaalpoliitika eriala
Hobid: minu hobiks on minu töö ehk inimeste aitamine. Samuti olen ka abipolitseinike ridades.

aktiivne
noorteühendus — eesmärk on
tunnustada Põltsamaa vallas
tegutsevaid noorteühinguid,
tegevusrühmi, õpilasühendusi, initsiatiivgruppe jms,
kes on andnud olulise panuse Põltsamaa valla ja kohalike noorte arengusse. Ühenduse liikmetest vähemalt 2/3
peavad olema noored vanuses 7-26 eluaastat.
Kandidaate saab esitada
aadressil
https://bit.ly/3aiZMx6
Kandidaate võivad esitada
kõik. Kandidaatide esitamise
tähtaeg on 7. mai 2020.
Põltsamaa valla noorte
tunnustamisündmus
toimub
juunikuu
teisel
nädalal.
Noorsootöötajate tänusündmus toimub
augustikuu lõpus.
Annika Kallasmaa
Noorsootööspetsialist
Tel 5394 3940

TUNNUSTA
TEGIJAT!

Põltsamaa vald niidab tänavu suvel vähem
„Mullu juhtisid mitmed
inimesed tähelepanu sellele,
et Põltsamaa vallas niidetakse muru liiga sageli, mistõttu
on vähenenud haljasalade ja
parkide liigiline mitmekesisus,“ ütles Põltsamaa Halduse juhataja Toivo Tõnson.
„Otsustasime tänavu teha
teisiti ja vaadata, mis juhtub,
kui niidame vähem.“
Kui varasematel aastatel niideti Põltsamaa vallale kuuluvaid maid suvehooaja jooksul keskmiselt 3–8 korda, siis
tänavu vähendatakse niitmiste arvu keskmiselt kahe-kolmeni. Parkide käiguradasid,
kus liigub inimesi, ja kõnniteede ääri niidetakse väiksemate niidukitega sagedamini.
Nii näiteks on kavas Sõpruse
parki niita suvehooajal kolm
korda, Uue- ja Vana-Põltsamaa parki ning Kördiööbiku
parki kaks korda. Kaks korda on plaanis niita ka Pajusi
mõisa parki, Kamari järve
ümbrust, Kundrussaare kalmistut, Puurmanis Pedja jõe
idakaldal asuvat Ülejõe parki
ja mitmeid teisi vallale kuuluvaid kinnistuid.
„Linna- ja külakeskuste haljasalasid püüame niita nii-

suguse sagedusega, et oleks
tagatud siiski silmale ilus
keskkond,“ ütles Tõnson.
„Niites harvem ei tee me head
üksnes pargis kasvavatele
taimedele ja seal elavatele
putukatele ja lindudele, vaid
risustame keskkonda vähem
ka müra ja heitgaasidega.“
Kui mullu kulutas vald kõigi
maade niitmiseks ca 2500 liitrit bensiini ja traktoritele 2000
liitrit diiselkütet, siis tänavu
loodab Põltsamaa Haldus saada hakkama väiksemate kogustega.
Valla maade niitmiseks on
Põltsamaa Haldusel kolm
traktorit ja 6 murutraktorit.
Lisaks veel kümmekond trimmerit nende pindade eest hoolitsemiseks, kus traktoritega
rohtu niita ei saa.
„Inimene plaanib, loodus
otsustab“ – see põhimõte kehtib kindlasti ka muruniitmise
korral, sest me ei tea ette, kui
vihmane, soe või kuiv suvi
meil tulla võib. Aga kõigist
neist teguritest sõltub omakorda rohukasv ja vajadus
niitmise järele.
PV

Foto: commons.wikimedia.org

Väljavõte Põltsamaa
Halduse 2020. aasta
suveperioodi
niitmisplaanist

Koht

Niitmiste arv suvehooajal

Sõpruse park

3

Vana-Põltsamaa mõisa park (Linnapark)

2, sagedamini kõnniteede ääri 1,5 m niidukiga

Uue-Põltsamaa mõisa park

2, kõnniteede ääri sagedamini

Roosisaar

vastavalt vajadusele

Kördiööbiku park

2, kõnniteede ääred sagedamini

Lillemetsa park

vähemalt 5

Lauluväljak

2

Adavere pargialune

3

Pajusi mõisa park

2

Pajusi ujumiskoht

3

Pisisaare mänguväljak

3

Kõrkküla kalapääs

2

Aidu Vabadussõja võidualtar

3

Aidu järve ujumiskoht

vastavalt vajadusele (järve ümbrus 2)

Lustivere Rahvamaja tagune park

1

Lustivere mõisa park

2

Puurmani Ülejõe park

kogu park 2, teeääri sagedamini

Põltsamaa Vallaleht
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Soovime jätkuvat tervist ja
teravat sulge!

PUIT - PROFIIL AS PAKUB TÖÖD

PUIT - PROFIIL AS PAKUB TÖÖD

Puurmani teenuskeskuse rahvas

SORTEERIJATELE

TOOTMISTÖÖLISTELE

KELLE PEAMISTEKS TÖÖÜLESANNETEKS ON

KELLE PEAMISEKS TÖÖÜLESANDEKS ON

PUITKLOTSIDE SORTEERIMINE

TÖÖTAMINE LIIMIMISE LIINIL.

SÕRMJÄTKAMISLIINIL JA KVALITEETSE
TOODANGU TAGAMINE.

Õppimisvõimeline
Töökas
Hea füüsilise tervisega
Hea pingetaluvusega
Valmis vahetustega tööks

Aive Mauer
1962–2020

Õppimisvõimeline
Töökas
Hea füüsilise tervisega
Hea pingetaluvusega
Valmis vahetustega tööks

Väljaõpet kohapeal
Kaasaegseid töö- ja olmetingimusi
Konkurentsivõimelist töötasu
Pikaajalist ja stabiilset töösuhet
Omatöötaja soodustusi (tasuta lõuna ja ujumine)
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Kaasaegseid töö- ja olmetingimusi
Konkurentsivõimelist töötasu
Pikaajalist ja stabiilset töösuhet
Omatöötaja soodustusi (tasuta lõuna ja ujumine)

Info tööpäevadel 8.00-17.00 telefonil +372 53310731 või sigrid@puit-profiil.ee
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TÖÖKOHT ASUB PÕLTSAMAAL!

TÖÖKOHT ASUB PÕLTSAMAAL!

www.puit-profiil.ee

Valus näha, kerge mäletada,
kuivõrd hele oli valgusring…
Pealegi – end ära põletada
niikuinii ei lase uhke hing!
Leelo Tungal
Meie ridadest on pärast
rasket haigust lahkunud
Puurmani valla uuestisünnile suuresti kaasa aidanud
vallasekretär Aive Mauer.
Puurmanis sündinud, siin
koolis käinud ning pärast
EPA lõpetamist kodukanti
naasnuna kutsuti Aive
1990. aastal tööle vallavalitsusse. Oli valdade taasmoodustamise aeg, mis
nõudis pingelist tööd ja
terast mõistust. Pere ja
töö kõrvalt leidis ta aega,
et omandada kutse, mis
andis õiguse töötamiseks
vallasekretärina.
Vabal
ajal jõudis tegeleda veel ka
rahvatantsuga.

Aive panus vallasekretärina
Puurmani valla
tegevustesse ja toimimisse
on hindamatu. Ta tegi oma
tööd väga pühendunult. Ta
oli valmis ka puhkuseajast
välja tulema, et kõik vajalik saaks tehtud, volikogu
ning vallavalitsuse istungite materjalid ettevalmistatud.
Aive oli oma mõnusa
olemisega iga seltskonna
hing. Vallas oli tavaks enamikul töötajaist alustada
hommikuid just tema
kabinetis väikese „tootmisnõupidamisega”, kus
räägiti erinevatel päevakajalistel teemadel ja
pandi paika ees ootavad
tegemised. Aive soovis,
et kõik teda ümbritsev

Tagasihoidlik
tarkus,
abivalmidus,
tähelepanelikkus kaaslaste suhtes
ja inimlikkus olid kõikide
nende aastate jooksul tema
maailma
lahutamatuks
osaks. Selle kõigega tuli ta
suurepäraselt toime, olles
samal ajal ka ema ja vanaema.
Südamega tehtud töö leidis äramärkimist: volikogu
poolt tunnustati 2017. aastal Aive Mauerit Puurmani
valla kõrgeima autasuga –
teenetemärgiga.
Helge mälestus temast
jääb alatiseks teda tundnud
inimeste südamesse. Puhka rahus, hea kaasteeline!
Avaldame
kaastunnet
omastele.

Töökaaslased
vallavalitsusest

oleks alati korras. Ta jälgis
vallas pingsalt koristajate
tööd ja juhtis tähelepanu
puudustele. Suuresti tema
algatusel sai taastatud
kevadised heakorratalgud
Puurmanis. Ta oli asutuse
ühisürituste eestvedaja ja
korraldaja. Olen tänulik,
et mul oli võimalus Aivega
koos Puurmani vallavalitsuses töötada pisut enam
kui 10 aastat.
Kurb saatus viis Aive
meie kõrvalt, aga tema
panus ja tehtud teod on
jätnud suure ja sügava jälje
Puurmani valla ajalukku.
Meie mälestustesse jääd sa
alatiseks.

Rauno Kuus
vallavanem (2005—2014)

Järgmine leht ilmub 13. mail.

www.puit-profiil.ee

AS Risti Agro
otsib traktoristi

Töö kirjeldus
- Töö taimekasvatuses
- Töö põllumajandusmasinatega

Nõudmised kandidaadile
- Eelnev töökogemus traktoriga töötamisel
- T-kategooria juhiload
- Kasuks tuleb ka C-kategooria
- Usaldusväärne, kannatlik, rahumeelne,
hea pingetaluvusega
- Oskus töötada meeskonnas
- Hooajatöödel valmis tegema pikemaid tööpäevi
- Kasuks tuleb tehnika hoolduse ja remondi kogemus
Ettevõte pakub
- Pidevalt arenevat töökeskkonda
- Vajadusel elamispinda
Jaana Mikfelt
AS Risti Agro

AS Adavere Agro otsib
tehnikajuht-varustajat
Peamised tööülesanded:
- masinapargi töökorra eest vastutamine
- tehnika korrasoleku ja puhtuse tagamine
- tehnika hooldamine ja ennetava hooldussüsteemi loomine
tagamaks töö sujuvuse
- laovarude haldamine - tööriistade, varuosade,
seadmete remondi - ja hooldustööde organiseerimine
Nõudmised kandidaadile
- varasem tehnikaalane töökogemus
- seadmete tööpõhimõtete tundmine, hea tehniline taip ning
analüüsivõime
- usaldusväärsus
- hea pingetaluvus
- oskus töötada meeskonnas
Ettevõte pakub
- pidevalt arenevat töökeskkonda
- vajadusel elamispinda
- ametiautot

Tel 776 6776

Jaana Mikfelt
AS Adavere Agro
Tel 776 6776

TEADE
Põltsamaa Kultuurikeskuse laste, noorte ja
täiskasvanute huviringide tegevus on ajutiselt
peatatud.
Sündmused ei toimu ja on edasi lükatud.

Piletilevi ja Piletimaailma
müügipunkt suletud
www.kultuurikeskus.eu

Lahkusid meie seast
LEMBIT JÕEMAA
KALJU SOPP
HILDA-ASTRID TAMM
HARRY KRAUSE
LEIDA SAAR
SILVI KEPP
ELMAR REINULA
ELMI KRIMBERG
LEIDA TAMM
ARVI LIIV
AIVE MAUER
ELLEN MAIGRE
ENE LAOS
MARE PERE
UNO ALLA

Väljaandja: Põltsamaa Vallavalitsus,
Lossi 9, Põltsamaa
Tel: 776 8550
E-post: info@poltsamaa.ee

06.03.1952—07.03.2020
18.05.1937—10.03.2020
24.11.1928—11.03.2020
12.11.1931—12.03.2020
12.08.1930—13.03.2020
20.03.1936—13.03.2020
12.04.1931—19.03.2020
05.12.1958—20.03.2020
11.03.1927—21.03.2020
19.11.1960—23.03.2020
28.10.1962—23.03.2020
17.04.1932—25.03.2020
03.09.1962—25.03.2020
27.05.1940—29.03.2020
25.08.1942—30.03.2020

Adavere alevik
Põltsamaa linn
Vorsti küla
Väike-Kamari küla
Nurga küla
Põltsamaa linn
Põltsamaa linn
Kalana küla
Põltsamaa linn
Põltsamaa linn
Puurmani alevik
Põltsamaa linn
Adavere alevik
Kablaküla
Võisiku küla

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

JAKOB JAAMA
JASPER KALAMÄE
SANNA ALUSALU
RICARDO MOROZ

Tiraaž 4700
Küljendus: Põltsamaa Turundus OÜ
Trükk: Printall AS
Kojukanne: Omniva

