Põltsamaa Vallaleht
Haridusasutuste köögi- ja majanduspersonal viiakse
Põltsamaa Halduse alla
Põltsamaa Vallavolikogu hariduskomisjon tegi
vallavalitsusele ettepaneku ühtlustada köögi- ja
majanduspersonali
töökoormust ning viia need
töökohad
Põltsamaa
Halduse alla.
Hariduskomisjon arutas
haridusasutuste tugipersonaliga seonduvat 14. aprillil toimunud koosolekul ja
leidis, et köögi- ja majanduspersonali töökoormus
on valla haridusasutustes
väga erinev ning jaotunud
asutuste lõikes ebaproportsionaalselt.
Näiteks Põltsamaa lasteaedades Tõruke ja MARI
teenindab üks kokk keskmiselt üle 100 lapse ning
köögipersonali palgakulu
on lapse kohta umbes 130
eurot. Samal ajal väiksemates lasteaedades ja koolides
teenindab üks kokk alla
30 lapse ja köögipersonali
palgakulu lapse kohta on
kohati üle 700 euro.
Et ühtlustada töökoormusi ja köökide tegevust, tegi
hariduskomisjon ettepaneku viia köögipersonal haridusasutuste struktuuridest
välja Põltsamaa Halduse
alla. Muudatuse tulemusena on võimalik vallal kasutada efektiivsemalt köökide
tööjõudu, hankida haridusasutustele soodsamalt toiduaineid ja ühtlustada
menüüde koostamist.
Ühtlasi soovitas hariduskomisjon muuta senist
toitlustamise korraldust ja
toitlustada edaspidi valla

Koolisööklate menüüsse kuulub aeg-ajalt ka juurviljasupp.

haridusasutusi kuue köögi
baasil. Senise kümne köögi
asemel soovitas komisjon
valla lastele toitu valmistada Puurmani mõisakooli,
Lustivere põhikooli, Adavere põhikooli, Põltsamaa
ühisgümnaasiumi ja lasteaedade MARI ja Tõruke
köökides. Esku, Kamari,
Pisisaare ja Aidu lasteaedadele tuuakse soe toit kohale
ja korraldatakse toidujagamine kohapeal.
Lisaks
köögipersonalile tegi volikogu hariduskomisjon ettepaneku viia
Põltsamaa Halduse alla
ka muu majanduspool, sh
haridusasutuste koristajad.
See võimaldab ühtlustada
üle valla koristajate töö-

Riik eraldas Põltsamaa vallale 1,12 miljonit eurot
Vabariigi valitsus eraldas
lisaeelarvest
Põltsamaa
vallale 1,12 miljonit eurot
kriisiabi.
Põltsamaa vald saab teede
investeeringuteks 303 992,
tulubaasi stabiliseerimiseks
245 673 ja muudeks investeeringuteks 570 000 eurot.
Ühtekokku eraldas valitsus kriisabiks omavalitsustele 130 miljonit eurot. „On
väga oluline, et eraldatud
130 miljonist oleks omavalitsustele
võimalikult

palju abi selle raske aja üleelamiseks,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab.
Omavalitsuste
erakorraliste kulude ja investeeringute toetus jaotati
peamiselt proportsionaalselt elanike arvule. Lisaks
arvestati igale kohalikule
omavalitsusele baassumma. Saarvallad said lisatoetust.
PV

koormusi, kus vahed on
kohati mitmekordsed.
Vallas on haridusasutusi, kus ühelt poolt on ühe
koristaja kohta üle 1000 m²
koristatavat pinda ja palgakulu alla 10 euro/m² kuus,
teisalt jälle on asutusi, kus
koristajail tuleb korras hoida alla 500 m² pinda ja palgakulu on üle 30 euro/m².
Köögipersonali
töö
ümberkorraldamisega on
vallavalitsusel
võimalik
kokku hoida aastas kuni
90 000 eurot ja majanduspersonali töö ümberkorraldamisega kuni 40 000 eurot.
Hariduskomisjoni
ettepaneku põhjal arutab vallavalitsus
kavandatavad
muudatused läbi haridus-

Head õpilased, lapsevanemad,
klassijuhatajad, koolijuhid!

K
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asutuste juhtidega ning
valmistab ette struktuurimuudatused. Köögi- ja
majanduspersonal on plaanis viia Põltsamaa Halduse
alla hiljemalt 1. septembriks 2020.
Põltsamaa Haldus on
Põltsamaa
vallavalitsuse
allasutus, mille põhieesmärgiks on Põltsamaa valla
ameti- ja hallatavatele asutustele tingimuste loomine
nende põhifunktsioonide
täitmiseks. Samuti on Põltsamaa Halduse eesmärgiks
vallavara efektiivne ning
säästlik kasutamine.
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Hajaasustuse programmi esitati 43 taotlust
17.
aprillil
lõppes
hajaasustuse programmi
taotluste vastuvõtt.
Programmi eesmärgiks
on hajaasustusega maapiirkondades
elavatele
peredele tagada head elutingimused ning seeläbi
aidata kaasa elanike arvu
püsimisele hajaasustusega
maapiirkondades.
Põltsamaa vallas esitati
2020. aasta taotlusvooru
43 taotlust. Elamute veevarustuse parandamiseks
esitati 13, kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks
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29 ja juurdepääsuteede
rajamiseks 1 taotlus. Taotletava toetuse kogumaksumus on 154 221 eurot.
Hajaasustuse programmi
panustavad nii riik kui ka
kohalik omavalitsus. Põltsamaa vald on programmi
tegevusteks planeerinud
2020. aasta eelarvesse 55
000 eurot. Hajaasustuse
programmist on võimalik 5
aasta jooksul taotleda kokku kuni 6500 eurot, taotleja omaosalus peab olema
vähemalt 33%.
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ooliaasta on peagi
läbi! Paljudele algab
suvevaheaeg, põhikooli
ja gümnaasiumi lõpetajaid ootavad aga ees
uued väljakutsed.
Kurb tõsiasi on see,
et sageli kaasneb kooliaasta
lõpupidudega
ka alkoholitarvitamine.
Meeldetuletuseks
—
alkoholiseadus keelab
alla 18-aastasel noorel
alkohoolse joogi tarbimise ja omamise. Samuti
on keelatud alaealisele
alkoholi osta, müüa,
pakkuda ja üle anda
ning kallutada teda alkoholi tarvitamisele.
Alkohol on eriti ohtlik
noorele organismile ja
tervisele. Purjus peaga
tehtud lollused võivad
jääda meid saatma elu
lõpuni. Alkoholi tarbimine hajutab enesekontrolli ja muudab noored
haavatavaks eriti praegusel
koroonaviiruse
leviku ajal, mil on oluli-

ne järgida mitmeid erireegleid ning vältida end
ja teisi ohustavat riskikäitumist.
Et paljud liiklusõnnetused, uppumissurmad,
vägivallateod toimuvad
alkoholijoobes, vastutavad lastega juhtunu eest
esmajärjekorras täiskasvanud.
Soovime, et kooliaasta
lõppu tähistataks alkoholita ning sellest päevast jääksid vaid meeldivad mälestused.
Head noored! Hoidke
end ja oma klassikaaslasi ning vältige liigseid
riske!
Head lapsevanemad ja
õpetajad! Olgem noortele
positiivseks eeskujuks
ning rääkigem nendega
alkoholiga kaasnevatest
tagajärgedest!
Edu eksamitel, turvalist ja toredat kooliaasta
lõppu ning ilusat suvevaheaega!
Põltsamaa Vallavalitsus

UUDIS
Maksu- ja tolliameti Jõgeva teenindusbüroo
asub uuel aadressil
Alates 29. aprillist 2020
asub maksu- ja tolliameti
(MTA) Jõgeva teenindusbüroo uuel aadressil—Aia 2,
48306 Jõgeva.
Seoses eriolukorraga on
kõik MTA bürood üle Eesti
suletud vähemalt 18. maini,
kliente ootame büroodesse
peale eriolukorra lõppu.
Paberil tuludeklaratsioonide esitamise aega on
pikendatud juuni lõpuni.
Kõik MTA elektroonilised
kanalid ja infotelefonid töötavad jätkuvalt.
Avatuks jäävad infotelefonid 880 0811 (eraklient), 880
0812 (äriklient), 880 0814
(tolliinfo), 880 0815 (e-maksuteenused).
Samuti on võimalus kirjutada e-mailile:
eraklient@emta.ee,
ariklient@emta.ee,
tolliinfo@emta.ee või
e-maks@emta.ee.

Sisenen e-MTAsse

MTA-le saab esitada küsimusi ka iseteeninduskeskkonna e-MTA kaudu
(menüüpunktis „Suhtlus“
või jaluses lingilt „Saadan
kirja“).
Eriolukorraga
seotud
maksuinfo ja -uudised on
koondatud
veebilehele
www.emta.ee/et/eriolukord.
PV
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PLANEERINGUTEated
Vallavolikogu kehtestas Palmako AS
tootmiskompleksi detailplaneeringu
Põltsamaa Vallavalitsus
teatab vastavalt planeerimisseaduse § 91 lõikele
5, et Põltsamaa Vallavolikogu 16.04.2020 otsusega
nr 1-3/2020/25 kehtestati
Palmako ASi tootmiskompleksi detailplaneering.
Planeeringuga planeeriti ca 12 ha alale Põltsamaa
linnas, kinnistutele Jõgeva
mnt 29, Jõgeva mnt 29d,
Jõgeva mnt 31, Jõgeva mnt
31a ja Kassi hoonestusalad,
tootmishoonete ja platside
ehitamiseks ning juurdepääsudeks planeeringualale. Planeeringuga määrati
ehitusõigus, servituudivajadused, vähendati Alastvere peakraavi (keskkonnaregistri kood VEE1034200)
ehituskeeluvööndit
planeeringuala positsioonidel 1 ja 2. Eelnevat arvestades muudeti Põltsamaa
linnavolikogu 19.10.1998
määrusega nr 41 kehtestatud Põltsamaa linna üldplaneeringut.
Juurdepääs
planeeringualale lahendati riigitee
nr 37 Jõgeva—Põltsamaa

ja riigitee nr 14172 Põltsamaa—Lustivere—Pudivere, “Töökoja tee” ning kinnistu Kassi (katastritunnus
61601:001:0504)
kaudu.
Liiklusturvalisuse eesmärgil lõpetatakse veokite ligipääs planeeringualale otse
riigitee nr 2 Tallinn—Tartu—Võru—Luhamaa olemasolevast juurdepääsust.
Planeeringu keskkonnamõju strateegilise eelhinnangu alusel ja planeeringu
koostamise käigus on selgunud, et planeeringu elluviimisega ei ole ette näha
olulisi negatiivseid mõjusid
sotsiaalsele, kultuurilisele
ja looduskeskkonnale.
Planeeringu
koostasid
ASi Kobras maastikuarhitekt-planeerija Priit Paalo
ja vastutav spetsialist Teele
Nigola. Planeeringu huvitatud isik oli AS Palmako.
Teavet
kehtestatud
planeeringu kohta saab
Põltsamaa valla kodulehelt
ja Põltsamaa vallavalitsuse planeeringuspetsialisti
Anti Annuse käest, e-post:
anti.annus@poltsamaa.ee

Tiigi kinnistu ja selle lähiala
detailplaneeringu eskiislahenduse
avalik väljapanek
Põltsamaa
Vallavalitsus korraldab Põltsamaa
linnas Tiigi kinnistu ja selle
lähiala detailplaneeringu
eskiislahenduse
avaliku
väljapaneku ajavahemikus
28. mai kuni 29. juuni 2020.
Põltsamaa Vallavolikogu
algatas 27.02.2020 otsusega
nr 1-3/2020/8 planeeringu
ja ei algatanud keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH). KSH mittealgatamise vajadus selgus
OÜ Alkranel koostatud
eelhinnangust.
Planeeringuala ca 6,2
ha paikneb Põltsamaa
linnas, kinnistutel Tiigi
(61801:001:0229) ja Kuuse tn 19 (61801:001:0324).
Planeeringu
eesmärgiks
on Lustivere mõisahoones
paikneva hooldekodu asemele uute teenuskeskuste
ja elamukruntide planeerimine.
Planeeringu lahendusega
muudetakse alal kehtivat
Põltsamaa linna üldplaneeringut, uueks maakasutuse
sihtotstarbeks on planeeritud tervishoiu ja sotsiaalhoolekandeasutuse maa ja
elamumaa. Planeeringualale on tehtud müra- ja
radooniuuring. Põltsamaa
kalmistu 50-meetrisse kaitsevööndisse ei ole planeeritud hoonestusala, see jääb
haljasalaks.
Planeeringualale on planeeritud
üks
sotsiaal-

hoolekandemaa krunt, 6
elamukrunti ja 5 üldmaa
krunti (haljasalad). Elamu- ja sotsiaalhoolekandekruntidele on planeeritud
hoonestusalad, parklad ja
juurdepääsuteed. Planeeringu koostajad on AB Artes Terrae OÜ planeerijad
Heiki Kalberg ja Tanel
Breede.
Avalikust väljapanekust
teavitamisel riigis kehtiva
eriolukorra ja/või eriolukorra jätkuvate osaliste
piirangute tõttu saab planeeringu eskiisiga tutvuda:
• Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi tn 9 Põltsamaa linn, tööpäevadel kella 9-st kuni
15-ni.
• Põltsamaa valla veebilehe lingil www.
poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud.
Ettepanekud ja arvamused
eskiislahenduse kohta palume saata 1. juuliks 2020
e-posti aadressile info@
poltsamaa.ee või paberkandjal aadressile Lossi 9,
48104 Põltsamaa linn Põltsamaa vald.
Informatsiooni planeeringu kohta saab Põltsamaa
vallavalitsuse planeeringuspetsialisti Anti Annuse
käest, e-post anti.annus@
poltsamaa.ee,
tel 5860
1042.

Viljandi mnt 1 ja Tallinna mnt 4a ning lähiala detailplaneeringu avalik arutelu

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab 28. mail 2020 algusega
kell 17 vallavalitsuse Viljandi
mnt 3 saalis Põltsamaa linnas,
Viljandi mnt 1 ja Tallinna mnt
4a ning lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu.
Planeeringu
lahendusega
saab tutvuda Põltsamaa valla
kodulehel www.poltsamaa.
ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud .
Planeeringuala asub Põltsamaa
linnas,
kinnistutel Viljandi mnt 1 (tunnus
61801:001:0169), Tallinna mnt
4a (tunnus 61801:001:0171)
ja osaliselt Viljandi mnt 3
(tunnus
61801:001:0170).
Planeeringu eesmärgiks on

kaubandushoonete, rajatiste,
juurdepääsu ja maakasutuse
planeerimine ligikaudu 1,26
ha suurusele alale. Planeeringualalt tekib liikumise võimalus Viljandi mnt-le ja Tallinna
mnt-le. Planeering koostatakse muinsuskaitse eritingimuste alusel.
Planeeringust
huvitatud
isik on RRLektus AS ja planeeringu koostaja on OÜ
Hendrikson & Ko ruumilise
keskkonna planeerija Jaana
Veskimeister.
Planeering võeti vastu ja
suunati avalikule väljapanekule Põltsamaa vallavalitsuse 16.03.2020 korraldusega
nr 2-3/2020/95. Planeerin-

gu avalik väljapanek toimus
ajavahemikus 03.04 kuni
22.04.2020. Avaliku väljapaneku jooksul oli planeeringuga võimalik tutvuda
Põltsamaa valla kodulehel ja
avaldada arvamust 23. aprillini.
Arvamused esitati arendusega kaasneva müra, vibratsiooni ja naaberkinnistu hoonete vastupidavuse kohta.
Naaberkinnistul asuvad vanad hooned, mis on tundlikud vibratsioonile. Tunti huvi
arenduse parkla saastekoormuse vähendamise kohta ja
planeeringuala sademevee lahenduse kohta naaberkinnistu suhtes. Püstitati küsimus

planeeringualalt läbisõidu vajalikkuses Tallinna mnt-lt Viljandi mnt-le ja liiklusohutuses
Tallinna mnt-lt sissesõidul
planeeringualale. Valgustuse
planeerimisel ei soovita valgusreostuse teket piirkonnas.
Arvamuste esitajale on saadetud vastus, kus on selgitatud planeeringulahenduse
asjaolusid, lahendust täpsustatakse.
Teavet planeeringu kohta saab Põltsamaa vallavalitsuse
planeeringuspetsialistilt tel 5860 1042;
e-post anti.annus@poltsamaa.ee

Korterelamute rekonstrueerimistoetus tuleb sel aastal uute tingimustega
Tänavu läheb EL tulemusreservist
korterelamute rekonstrueerimistoetuse
tarbeks käiku 28,5 miljonit
eurot. Võrreldes eelmise
aastaga on kasvanud toetuse
maht ning muutunud on taotlemisprotsess.
Kui varem valiti toetuse saajad välja taotluse esitamise järjekorra alusel, siis seekordses
taotlusvoorus pannakse taotlejad hoopiski pingeritta. Pingerea moodustamise aluseks
võetakse
rekonstrueeritava
hoone energiasäästu maht —

mida suurem on hoone praeguse energiatarbimise ja projekteeritava energiavajaduse
vahe, seda kõrgem on taotleja
koht pingereas. Võrdse energiasäästu mahu puhul saab
pingereas kõrgema koha hoone, millel on suurem suletud
netopinna ehk kasuliku pinna
suurus.
Teise muudatusena jaotatakse taotlejad eri piirkondadesse ning piirkonna
toetussumma aluseks on
regiooni korteriomandite arv
ja kinnisvara väärtus ehk suu-

rema toetuse saavad nii suurema korteriomandite arvuga
piirkonnad kui ka madalama
korteriomandite turuväärtusega piirkonnad. Üheks taotluspiirkonnaks on Lõuna-Eesti, kuhu kuulub ka Põltsamaa
vald.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse
asekantsler Jüri Rass selgitas,
et taotlejate piirkondadesse
jagamine on oluline toetuse
ühtlasema jagunemise tagamiseks.
Euroopa Liidu ühtekuu-

luvusfondist on alates 2015.
aastast KredExi rahastuse
abil saanud 391 korterelamut
summas 119,5 miljonit eurot.
Möödunud aastal tehti väljamakseid 30 miljoni euro eest
ja lõpetati 116 korterelamu rekonstrueerimine.
Uus taotlusvoor avaneb 11.
juunil, rohkem infot selle kohta ilmub lähiajal KredExi kodulehele.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Vallavolikogu istungil
Põltsamaa Vallavolikogu I
koosseisu 34. istung toimus
elektrooniliselt 16.04.2020.
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
määratud tähtajaks 21 volikogu liiget.
Istungi päevakorras oli 5
punkti.

1. Muudeti sotsiaalhoolekandelise abi andmise korda.
2. Tunnistati kehtetuks
Põltsamaa Linnavolikogu
24.01.2012 määrus nr 50
„Põltsamaa Muusikakooli
pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimise
kord“.
3. Tunnistati kehtetuks:
1) Põltsamaa Vallavolikogu 19.12.2019 otsus nr
1-3/2019/80
„Põltsamaa
valla haridusvõrgu ümberkorraldamise kavatsus“;
2) Põltsamaa Vallavoli-

kogu 27.02.2020 otsus nr
1-3/2020/11
„Põltsamaa
valla haridusasutuste ümberkorraldamine“;
3) Põltsamaa Vallavolikogu 30.03.2020 otsus
1-3/2020/18
„Põltsamaa
Vallavolikogu
27.02.2020
otsuse
nr
1-3/2020/11
„Põltsamaa valla haridusasutuste ümberkorraldamine“ muutmine“.
4) Otsustati tunnistada
peremehetuteks ehitisteks
Põltsamaa linnas Roheline
tn 1a maaüksusel (registreeritud katastris tunnusega

61801:001:0499) asuvad tuletõrjeveehoidla ja avaturg.
5) Kehtestati Palmako AS
tootmiskompleksi
detailplaneering.
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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Põltsamaa maksumaksja raha peab teenima valla arengut!
Haridusvõrgu ümberkorraldamine, raamatukogude kolimised Pisisaares ja
Aidus,
muudatused
haridusasutuste köögi- ja
majanduspersonali
töökorralduses — Põltsamaa
Vallavalitsus ei ole kunagi
kogenud sellist kriitikatulva, mis on saatnud neid
ettevõtmisi.
„See on puha lollus,“ ütlevad ühed, vaevumata oma
loosungit selgitama. „Vald
on pankrotis ja tõmbleb, et
kuristikust välja rabeleda,“
ütlevad teised. „Küündimatuid ametnikke on tabanud
liitmismaania,“ kostab kolmas.
Tegelikult on vähk peidetud hoopis neljanda kivi alla.
2017. aastal ühinesid Põltsamaa vallaks neli eriilmelist
omavalitsust. Tookord oli
ühinemine pigem tehnilist
laadi: neli endist valda-linna
liideti üheks, valiti nelja peale üks volikogu, rahakotid liideti kokku üheks. Muus osas
jäi kõik enamasti samaks —
iga allasutus toimetas nende
reeglite ja tõekspidamiste
järgi, mis olid omased ühinemiseelsele Pajusi, Puurmani
või Põltsamaa vallale ja Põltsamaa linnale.
Kui meenutada, siis haldusreformi mõte oli natuke enamat kui ainult rahakottide
liitmine. Eesmärk oli tagada
Eesti erinevate piirkondade
senisest ühtlasem areng, ühtlustatud toetused ja teenuste
kättesaadavus ning omavalitsuste raha senisest efektiivsem kasutus. Just neist
põhimõtetest on lähtunud ka
Põltsamaa Vallavalitsus, kui
on asunud allasutuste tööd
ümber korraldama.
Lisaks ilmneb lähemal vaatlusel, et see, mis oli normaalne iseseisvate väikevaldade
puhul, tekitab ühinenud vallas küsimusi.
Võtame näiteks koolikok-

kade koormused. Põltsamaa lasteaedades Tõruke ja
MARI teenindab üks kokk
keskmiselt üle 100 lapse ning
köögipersonali
palgakulu
on lapse kohta umbes 130
eurot. Samal ajal töötab mitmes valla lasteaias ja koolis
jätkuvalt kaks kokka, kes
teenindavad umbes 30 last
ja köögipersonali palgakulu
lapse kohta on kohati üle 700
euro. Aastakümnete eest välja kujunenud tööjaotus ei ole
õiglane.
Ühinemislepinguga leppisid toonased omavalitsused
kokku, et pärast ühinemist
koondatakse valla hoonete
haldus- ja majanduslikud tugifunktsioonid ühisasutusse.
Selleks moodustati Põltsamaa Haldus. Juba toona oli
näha, et remondimeeste,
koristajate ja kokkade pidamine valla allasutuste juures
ei ole kõige mõistlikum: valla lõikes olid nende koormused jaotunud ebaühtlaselt.
Põltsamaa-suuruses
vallas, kus on suhteliselt palju
väikseid allasutusi, on ühine
juhtimine ja ülevallaline teenuste korraldamine oluliselt
efektiivsem ja tulemuslikum,
kui omada igas väiksemaski paigas oma abipersonali.
Lisaks on asjakohane hinnata, kas igas hoones peaks
ikka ca 10–30 lapsele tegutsema eraldi köök. Eriti siis, kui
vahemaad on marginaalsed,
alla 10 km.
Viies tugipersonali Põltsamaa Haldusesse, on võimalik tublile töötajale pakkuda korralikku koormust ja
palka. Samuti on töötajaid
võimalik vajaduse järgi kergemini ümber paigutada.
Oleme arvestanud ka sellega, et kahjuks osa töökohti
kaob. Kui palju, selgub maikuu jooksul struktuuride
ülevaatamise käigus.
2020. aastal läheb Põltsamaa valla eelarvest üle

9 miljoni euro koolide, lasteaedade, vallavalitsuse noorte- ja kultuuriasutuste ning
teiste allasutuste palkadeks.
Töötasudeks kulub 61% eelarvest, Eesti omavalitsuste
keskmine on ca 53% ... Valla võlakoormus on suur ja
investeerimisvõimekus väike.
Jätkusuutlikuks
loetakse
seda, kui vald saab igal aastal investeeringuteks kasutada vähemalt 10% omavalitsuse eelarvest, suuremateks
investeeringuteks vajaduse
korral isegi 15%. Põltsamaa
vallal on see võimekus praegu alla ühe protsendi. 2020.
a eelarves on see täpsemalt
0,6% ehk alla 100 000 euro.
Meil tuleb valla tänastelt
tööjõu- ja majanduskuludelt kokku hoida vähemalt
1,5 miljonit eurot. Siis saab
vald igal aastal investeerida
uutesse lasteaedadesse, koolidesse, tänavavalgustusse,
teedesse ja muudesse kohalikku arengut toetavatesse
arendustesse.
Optimeerimisprojektist
Paralleelselt juba ette võetud ümberkorraldustega otsib Põltsamaa Vallavalitsus
kokkuhoiumeetmeid ka projektis, mille eesmärk on valla
ning selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku
struktuuri väljatöötamine.
Tänane Põltsamaa valla
teenuste mudel on välja töötatud 20-30 aastat tagasi, mil
neljas ühinenud omavalitsuses elas ligi 15 000 elanikku.
Täna on meid sellest umbes
kolmandik vähem. Teiseks,
teenuste mudel lähtub ka
nüüd paljuski nelja ühinemiseelse valla ruumilisest
loogikast ega arvesta haldusreformi tulemusena muutunud olusid.
Jõgeva vallaga kahasse
tehtava projekti eesmärgiks
on jõuda omavalitsuse toi-

memudelini, mis arvestab
rahvastiku muutusi, teenuspiirkondade
mõjualasid,
olemasolevat ja perspektiivset kinnisvara ning inimressurssi, tagades samas avalike
teenuste pakkumise parimal
moel. Projekt võtab ühe teemana luubi alla ka valla haridusvõrgu
ümberkorraldamise, kus konsultandina
annab oma hinnangu endine
haridusministeeriumi koolivõrgu juht Kalle Küttis.
Põltsamaa vallal aitab optimaalseimat tegevusmudelit
leida konsultatsioonifirma
OÜ Cumulus Consulting.
Esimene vahearuanne valmib 15. juuniks, projekti
kokkuvõte ja ettepanekud
võimalike ümberkorralduste kohta Põltsamaa vallas
saavad avalikuks hiljemalt
30. oktoobriks.
Mitmed kogukonnad on
väljendanud
rahulolematust ühe või teise ümberkorraldusega
Põltsamaa
vallas. Püüame arvestada
kõigi häält, kuid alati ei
ole see võimalik. Vallavalitsusena on meil valla sotsiaalruumilisest arengust ja
rahalistest
võimalustest
parim ülevaade, me peame seisma valla kui terviku
huvide eest. Samas teeme
endast oleneva, et ümberkorraldused riivaksid võimalikult vähe kohalike
kogukondade huve.
Kutsume teidki märkama
ja tegema ettepanekuid kokkuhoiuvõimaluste
kohta.
Sisulisi ettepanekuid ootame
aadressile info@poltsamaa.
ee.
Karro Külanurm
abivallavanem

Mida teha, kui te olete eakas või
haige ja ei pääse poodi või apteeki?
Põltsamaa Vallavalitsuse
sotsiaalosakond
soovitab
eakatel ja elanikel, kes haiguse tõttu ei saa poodi või
apteeki minna ning kellel puuduvad lähedased ja
naabrid, kes saaksid neid
aidata, helistada järgmistel
kontaktidel:
Põltsamaa Vallavalitsuse
sotsiaaltöö peaspetsialistile
Tiia Juhkamile, tel 504 5075,
e-post tiia.juhkam@poltsamaa.ee
Puurmani
piirkonnas
sotsiaaltöö
spetsialistile
Karmen Allevile, tel 5334
1408, e-post karmen.allev@
poltsamaa.ee
Vallavalitsuse ametnikega
lepitakse kokku, kuidas toit
või ravimid inimeseni jõuavad ja millised on võimalu-

sed tasumiseks.
Üldjuhul koostab abivajaja
poe- või apteeginimekirja ja
edastab selle telefonitsi või
kokkulepitud moel abistajale
(lähedane, naaber, sotsiaaltöötaja, koduhooldustöötaja vm). Korraga võiks tuua
vähemalt nädala toiduvaru
ja kuu ravimivaru. Abistaja annab asjad üle ukse või
jätab kokkulepitud kohta.
Maksmiseks on mitmeid võimalusi, mis eelnevalt kokku
lepitakse.
Toiduainete,
esmatarbekaupade ja ravimitega
varustamine on kriisiolukorras vältimatu abi ja selle eest
inimeselt teenustasu ei võeta.
PV

Hoiame Pisisaare istandikku!

Põltsamaa Haldus rahastas
raiutud metsa uuendamist
Pisisaare külas.
Pisisaare algkooli töötajad
ning Pisisaare spordihoone
töötajad lõpetasid eelmisel
nädalal spordihoone ja korrusmajade vahelisele Kasevõsa katastriüksusele 1000
männiistiku istutamise. Suur
tänu kõigile neile, kes tulid
appi istutama!
Kahjuks on olnud juhtumeid, kus hoolimatud
inimesed on käinud juba istikuid kahjustamas, sõites seal
ATV-de ja mootorratastega.
See koht ei ole mootorsõidu-

kitega liiklemiseks! Ka seadus keelab mootorsõidukite
liiklemise väljaspool selleks
ettenähtud kohta ehk siis
sõiduteed.
Palume kõigil, kes märkavad istandikul liikumist ja
toimetamist, juhtida sellele tähelepanu, et hoida ära
istikute kahjustamist. Kurikaeltest võib teada anda ka
Põltsamaa
vallavalitsusse
Kaja Keskülale (tel 505 9363,
e-post kaja.keskula@poltsamaa.ee).
PV

Fotokonkursi „Minu Põltsamaa” tulemused
Põltsamaa
Vallavalitsus
korraldas
fotokonkursi
“Minu
Põltsamaa”, kutsudes
kõiki huvilisi märkama
ja tutvustama neid tahke Põltsamaa valla elust,
mis jäävad meil ühel või
teisel põhjusel sageli
kahe silma vahele.

Võidutööd

I koht — Andre Must,
„Põltsamaa lossi siluett
jõe taustal”
II koht — Kristel
Mägedi, „Lukus muinasjutt”
III koht — Kristel
Mägedi, „Aken”
IV koht — Raimo
Metsamärt,
„Loomerõõm”

Eripreemiad

Kõigi fotodega saab
tutvuda Põltsamaa valla
FB-lehel. Parimaid tunnustatakse auhindadega,
mille on välja pannud
Põltsamaa Vallavalitsus
ja Photopoint. Lisaks on
konkursitöödest plaanis
koostada näitus, mida
saab näha tulevikus Põltsamaa raamatukogus.

Publikupreemia

Konkursi „Minu Põltsamaa” korraldamist toetasid
Põltsamaa Vallavalitsus,
Photopoint (Nordic Digital
AS), Põltsamaa raamatukogu, OÜ Vali Press ja Põltsamaa Teataja (OÜ Põltsamaa Turundus).

Teele Kaeramaa, „Matk
Põltsamaa jõel”
Raimo Metsamärt, „Rahetorm ulatas abikäe”
Laura Külanurm, „Värviline ja lustlik Kamari”
Desiree Sofie Rosette
Tiit, „Uinuv pardipere”
(noorima osaleja eripreemia)
Ruti Järvesoo, „Põltsamaa kirik jõekaldalt”
Külliki Mattisen, „Meie
mägi – Kuningamägi”

PV

2020. aasta fotokonkursi võidutöö pealkirjaga “Põltsamaa lossi siluett jõe taustal”.

Foto: Andre Must

Põltsamaa Vallaleht
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Perepesa annab teada
Põltsamaa
Perepesa
pakub kuni eriolukorra
lõppemiseni Põltsamaa
valla lapsevanematele
TASUTA
nõustamise
võimalust Skype`i ja
JitsiMeet keskkonna vahendusel või vajadusel
ka telefonitsi:
• psühholoog-nõustaja Silja Kuusik
• raseduskriisinõustaja Triinu Tints

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus pakub

PROFESSIONAALSET
NÕUSTAMISTEENUST:

Alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele

PUIT - PROFIIL AS PAKUB TÖÖD

Ettevõtte asutamine
Äriidee ja äriplaanide analüüs
Äriplaanide nõustamine
Rahastusvõimaluste teave
Nõustamiseks on vajalik eelregistreerumine.
Info ja registreerumine:
poltsamaa@perepesa.ee
või tel 5346 4029

www.perepesa.ee/poltsamaa-perepesa
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TOOTMISTÖÖLISTELE
Õppimisvõimeline
Töökas
Hea füüsilise tervisega
Hea pingetaluvusega
Valmis vahetustega tööks

Mittetulundusühingutele
Mittetulundusühingu või sihtasutuse
asutamine
Taotluste ja projektide koostamine
Organisatsiooni arendamine
Rahastamisvõimaluste teave

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

Nõustamine on tasuta! Kontaktid leiad www.jaek.ee

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

Õnnitleme maikuus sündinud
Põltsamaa valla
aukodanikke ja teenetemärgi saajaid!
Senta Bergmann
Hiie Taks
Vello Pettai
Rein Paap
Villu Reiljan
Marianne Orgulas
Sergei Ivanov
Milvi Lepik
Urmas Soolepp
Põltsamaa Vallavolikogu
Põltsamaa Vallavalitsus

SA Põltsamaa Tervis
Lossi 49, Põltsamaa 48104
Alati värske info
www.poltsamaatervis.ee
Registratuur avatud:
E, T, R 8–15, K 9–17,
N 8.00–15.30
Tel 775 1248 / 5552 2151
Veebiregistratuuris
on
võimalik
registreerida
järgmistel
erialadel:
kirurgia, uroloogia, nina-kurgu-kõrvaarst,
günekoloogia ja psühhiaatria. Vaata lähemalt
www.poltsamaatervis.ee/
veebiregistratuur/
Nina-kurgu-kõrvaarstile,
uroloogile ja kirurgile on
vajalik digisaatekiri (v.a
trauma korral), günekoloogia ja psühhiaatria
erialal ei ole saatekirja
vaja.

Ämmaemanda,
reumatoloogi, neuroloogi, kardioloogi, lastepsühhiaatri
ja endokrinoloogi vastuvõtule saab registreerida
telefonidel 775 1248 või
5552 2151.
Röntgen:
E, T, N, R 8.30–14.30,
K 10–17
Füsioteraapia
registreerimine telefonil 551 7262.
Ultraheliuuringule registreerimine tel 775 1248.
Karantiin
hooldusravi
osakonnas
Osakonna
patsientide
külastamine pole võimalik alates 06.03.2020,
et kaitsta vanemaealisi
patsiente viiruste eest.
Omastele saadetisi enam
vastu ei võeta.
Info
osakonna
telefonidel
775 1501, 5552 2150.
Palume mõistvat suhtumist!

Järgmine leht ilmub 10. juunil.

www.puit-profiil.ee

Põltsamaa perearstikeskuse töökorraldus
Keskuse
registratuuri
telefoninumber 772 2009 on
ajutiselt avatud kell 8—18.
Kabinettide telefonid on
ajutiselt avatud kell 8—16.
Perearstikeskuse tegevus
käib järgnevate e-mailide
ja telefonide kaudu:
perearst
Riho
Pettai
riho.pettai@gmail.com,
tel 525 5974, 775 1148
perearst
Külli
Paal
perearstpaal@gmail.com,
tel
775 0280, 773 7390
(Puurmani)
perearst
Tiia
Pariis
poltsamaa.perearst@gmail.
com, tel 775 1692, 5303 6633
perearst Sirje Alusalu
adavereperearst@gmail.
com, tel 775 1147, 776 9201
(Adavere)
perearst
Milvi
Sild
perearst.milvisild@gmail.
com, tel 775 1475
Perearsti
vastuvõtule
tuleku meelespea
Tekkinud
tervisemurega pöörduge oma perearstikeskusesse
või
helistage perearsti nõuandetelefonil 1220. Pigem

pöörduge varem kui hiljem
— ei ole olemas tühiseid
tervisemuresid.
Palun võtke perearstikeskusega esmalt ühendust
telefoni teel või e-kanalite
kaudu, paljud mured saab
lahendada kaugkonsultatsiooni abil. Vajaduse korral
kutsutakse Teid pereõe või
perearsti vastuvõtule.
Perearstikeskusesse kohale
tulemiseks — nii vastuvõtule tulekuks kui ka analüüside andmiseks — peab
alati enne kokku leppima
aja, et vältida üleliigseid
kontakte ooteruumis.
Palume Teil kohale tulla
täpselt õigel ajal. Kui jõuate
liiga vara, veetke aega õues
või autos. Kui jääte hiljaks,
siis kindlasti helistage ja
andke sellest teada — vajaduse korral saab kokku leppida uue aja.
Palun andke vastuvõtule
registreerides teada, kui Teil
on köha, nohu, palavik, kurguvalu vm viirushaigusele
viitavad sümptomid või kui
need sümptomid tekivad
vahetult enne planeeritud
vastuvõttu.

Lahkusid meie seast
EDA MEIER
ARE KUUSALU
SALME KAINE
HELMI OJA
AIME MUKK
ILMA KALDER
ENDEL UUSKÜLA

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

26.10.1935—06.04.202O Põltsamaa linn
04.06.1966—06.04.2020 Väike-kamari küla
26.06.1926—08.04.2020 Põltsamaa linn
24.05.1924—12.04.2020 Põltsamaa linn
04.06.1924—15.04.2020 Jüriküla
22.09.1935—20.04.2020 Põltsamaa linn
29.01.1938—24.04.2020      Lustivere küla

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

Mõelge oma tervisemure
enne vastuvõttu korralikult
läbi ja pange tähtsamad
asjad kirja. Nii saate vastuvõtu käigus oma teemad
arsti/õega läbi arutada ja
vastuvõtt jääb planeeritud
aja sisse. Kui Teil on rohkem
kui üks mure, millega võib
kauem aega minna, võib
olla vajalik mitme järjestikuse aja registreerimine
— arutage seda vajadust
telefonis pereõe või registraatoriga.
Vastuvõtule tulge üksi,
lapsed ühe terve saatjaga.
Vastuvõtule tulles juhendatakse
Teid,
kuidas
desinfitseerida või pesta
käsi, samuti palutakse Teil
ette panna kirurgiline mask.
Kui on siiski vaja ooteruumis oodata, siis istuge või
seiske teistest vähemalt
kahe meetri kaugusel ning
puudutage nii väheseid asju
ja pindu kui võimalik.
Perearstikeskuse nakkustevaba ala või hommikused
vastuvõtuajad on mõeldud
vaktsineerimiste,
igas
vanuses laste tervisekontrollimiste jaoks, aga ka

ägedate
mittenakkuslike
haigustega või kroonilise
haiguse ägenemisega patsientidele.
Perearstikeskuses
nakkushaigustega tegelemine
või õhtused vastuvõtuajad
on mõeldud patsientidele,
kellel on palavik ja/või
ülemiste
hingamisteede
viirusinfektsioonile
iseloomulikud sümptomid,
olenemata sellest, kas see on
põhikaebus või mitte.
Alates 5. maist saab
tervisekontrolli
tõendite,
mootorsõiduki juhtimisõiguse ja relvaloa taotlemise
tõendite väljastamise ning
pikendamise sooviga taas
perearstide poole pöörduda.
Kuigi eriolukorra tõttu
pikendati
tervisetõendite
kehtivust 90 päeva võrra
pärast eriolukorra lõppu,
soovitab Eesti Perearstide
Selts võimalusel tervisekontrollid juba varakult
planeerida ja oma perearsti
juures selleks aeg kokku
leppida.

SILVER KÕRESSAAR
RALF ÄÄREMAA
BRIAN SILLAR
ITI GLORIA DIETZ
JETE JOHANNA ORUMAA
RETI SOOTS
SUSANNA NOORMÄGI
Tiraaž 4700
Küljendus: Põltsamaa Turundus OÜ
Trükk: Printall AS
Kojukanne: Omniva

