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UUDIS
Osale Põltsamaa
valla noorsootöö
rahulolu-uuringus!

Selline näeb välja Põltsamaa Mesilase lasteaia kuuerühmalise kärgmooduli fassaadi ideekavand.

Võttes aluseks hankekomisjoni poolt välja valitud parima projektikavandi, teeb vallavolikogu
hariduskomisjon volikogule ettepaneku muuta
Põltsamaa uue lasteaia asukohta ja rajada see Tõrukese asemel lauluväljaku
territooriumile.
Mais lõppenud Põltsamaa
uue lasteaia projekteerimishanke konkursi võitis OÜ
Projektibüroo, kes pakkus
välja kärjekujulistest moo-

dulitest koosneva idee märgusõnaga „Mesilase lasteaed”. Laste arvu muutudes
on vajadusel võimalik neid
mooduleid juurde lisada
või ära võtta.
„Kuna parima projektkavandi järgi ehitatav lasteaed võtaks ära suure osa
Tõrukese kasutuses olevast
Lembitu tn 1 territooriumist
ning õuealale ja mänguväljakutele ruumi praktiliselt ei
jääks, siis võiks kaaluda lasteaia ehitust mujale,” ütles

Põltsamaa vald tunnustab
Põltsamaa Vallavalitsus tunnustab tegusaid
noori, kes on teinud
vabatahtlikku tööd, olnud eeskujuks teistele
noortele ja panustanud Põltsamaa valla ja
kogukonna arengusse.
Kätlin Toom
Renata Kallasmaa
Selena Targama
Marko Uusküla
Johanna Järva
Siim Hendrik Saar
Mikk-Oliver Kõiv
Kaur Saar
Juss Arus
Anette Ant
Jan Müür
Ann Pedosk
Parimate õpilaste ja tegusate noorte tunnustamine toimub 11. juunil
Kamari WPargis.

Vallavalitsus
tunnustab ka aktiivset
noorteühingut Tegusad Põltsamaa Noored
(TPN), mille eestvedajaks on huvijuht Helena
Nõmmik.
Noorteühenduse liikmeteks on Põltsamaa
ühisgümnaasiumi 4.–5.
klassi noored. Ühendus osaleb aktiivselt
koolielu
korraldamises.
Õppeaasta
jooksul on toimunud
mitmed kohtumised,
korraldatud
erinevaid üritusi noortegrupi liikmetele ja
koolikaaslastele. Tegevuste kaudu on noored
omandanud uusi kogemusi ja teadmisi, tähtsal kohal on ettevõtlikkus ja meeskonnatöö.
Annika Kallasmaa
noorsootööspetsialist
tel 5394 3940

hariduskomisjoni esimees
Merle Mölder.
Komisjon pidas uuele lasteaiale sobivaimaks asukohaks vallale kuuluvat
lauluväljaku ala ehk Kuuse
19 kinnistut. Lauluväljaku
kasuks räägib seegi, et uue
lasteaia rajamisega jääks ära
Tõrukesele asenduspindade
otsimine, see asub kesklinnale ja inimeste liikumisteedele lähemal ning on neljast
suunast avatud.
Hariduskomisjoni ettepa-

nekul valmistab vallavalitsus volikogu juunikuu
istungiks ette eelnõu Põltsamaa uue lasteaia asukoha
muutmiseks lauluväljakule.
Põltsamaa uue lasteaia
projekteerimishanke konkursile laekus 9 tööd. Töid
hindas
hankekomisjon,
kuhu kuulusid vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna
juhataja
Kristi Klaos, volikogu hariduskomisjoni esimees Merle Mölder, vallavalitsuse

liige Toivo Peets, abivallavanem Karro Külanurm,
vallavalitsuse haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja
Silja Peters, majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi,arenguspetsialistKersti
Viggor, lasteaia Mari direktor Tiia Kaeramaa ja lasteaia
Tõruke direktor Helje Tamme.
PV

Võidupüha tähistamine
Põltsamaal

Prügimaksete tasumisest Swedbanki
klientidele

Võidupüha tähistamine toimub tänavu tagasihoidlikumalt,
aga samas ajaloolisi traditsioone järgides. Vabariigi president
jagab võidutule Kadriorus ning
tuletoojad kõikidest Kaitseliidu
malevatest viivad tuled kodumaakondadesse.
Sellel aastal on tuletoojateks
Noorte Kotkaste organisatsiooni
poolt valitud noorkotkas ja noortejuht, kuna 27.05.2020 täitus organisatsioonil 90 aastat tegevuse
alustamisest. Võidutule toovad
Jõgeva maakonda noortejuht
Andres Reinesberg ning noorkotkas Kaur Saar.
Võidutuli saabub meie maakonda Põltsamaale Vabadussõjas langenute mälestusmärgi
juurde orienteeruvalt kell 14, kus
Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik
jagab selle vallavanematele. Võidutule tõrvik jääb mälestusmärgi
juurde põlema kuni kella 16-ni.
Soovijatel on sealt võimalik läita
oma võidutuli.

Vallavalitsuse poole on
pöördunud inimesed, kes
kurdavad, et pärast jäätmevedaja vahetust Põltsamaa piirkonnas pole
võimalik enam arvete
tasumiseks sõlmida püsimakse korraldust Swedbankiga.
Põltsamaa vallavalitsuse
majandusosakond pöördus sel teemal Eesti Keskkonnateenused ASi kui ka
Swedbank ASi poole.
Jäätmevedaja sõnul lõppes neil 1. aprillist 2020
leping Swedbankiga e-arvete ja püsimakselepingute sõlmimiseks: sellest
päevast ei ole Eesti Keskkonnateenuste klientidel
võimalik sõlmida pangaga püsimakselepinguid ja
tellida e-arvet Swedbanki.
Muudatus puudutab vaid
uusi soovijaid.
Kliendid, kel oli enne
1. aprilli Swedbankis kehtiv e-arve leping või püsi-
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makseleping, saavad arveid tasuda senisel moel,
teatas Eesti Keskkonnateenused AS.
Swedbank soovitas prügimakse lisada pangakontoris või internetipangas määratud maksete
loetellu. Siis on võimalik
ülekanne teha pangaautomaadi kaudu deebetkaardiga. Kui klient omab
teleteenuste lepingut ja
autentimisvahendit, saab
ülekandeid teha ka telefoni teel (631 0310).
Küsimuste ja probleemide korral soovitab pank
ühendust võtta telefoni
teel, siis saab võimalikud
lahendused personaalselt
kliendiga läbi arutada.
SEB Pangas ning LHV
Pangas saab jätkuvalt tellida e-arveid ja sõlmida
püsimakselepinguid.
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Põltsamaa vallavalitsus
kutsub Põltsamaa valla
noori ja vallas tegutsevaid
noorsootöötajaid, noorteorganisatsioone ja -ühendusi ning noorsootööasutusi ja noorsootöö teenuse
pakkujaid osalema uuringus.
Rahulolu-uuring korraldatakse seoses noorsootöö
hindamisega.
Põltsamaa vald soovib
hinnata noorsootöö hetkeolukorda ning pöörata noortega tehtava töö
arendamisel rohkem tähelepanu noorte ja noorsootöötajate vajadustele.
Vastused aitavad meid
edasisel noorte arengut
toetava tegevuse planeerimisel ning võimalike
probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.
Küsitluse leiab Põltsamaa valla kodulehelt.
Rohkem infot küsitluse
kohta jagab noorsootööspetsialist Annika Kallasmaa (annika.kallasmaa@
poltsamaa.ee, tel
5394
3940).
PV

Puurmani Priitahtlik Päästeselts soetas termokaamera!
MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselts sai kohaliku omaalgatuse programmist toetust ja soetas
seltsile termokaamera.
Termokaameraga saab
teha kindlaks päästesündmustel nähtamatute tulekollete ja -pesade varjatud asukohad. Samuti on
kaamera abiks maastikupõlengutel ja abivajavate
inimeste otsimisel.
Projekti on rahastatud
kohaliku
omaalgatuse
programmi vahenditest.
PV
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Saame tuttavaks

PLANEERINGUTEaTED
Detailplaneeringu avalikust
väljapanekust ja arutelust

Andres Vään

Andres Vään, vallavanem
ärast seda, kui
eelmine vallavaP
nem Margus Möldri

teatas oma tagasiastumisest, valis Põltsamaa vallavolikogu
21. mail Põltsamaa
vallale uue vallavanema. Selleks sai
senine volikogu esimees Andres Vään.
Saame tuttavaks!

Andres, kui mõtled Põltsamaale, siis mis on need esimesed märksõnad või mõtted, mis pähe tulevad?
Jõgi ja loss, juust ja ketšup,
traditsioonid ja ühistegevus,
kunagised majandi- ja tootmisjuhid, tänu kellele Põltsamaa piirkond on selline, nagu
ta on.
Oled vallavanemana ametis olnud juba mõned päevad. Millised teemad on selle aja jooksul jõudnud Sinu
töölauale?
Käsil on struktuurimuudatused Põltsamaa Halduses,
hariduses,
vallavalitsuses.
Inimesed ootavad uue laste-

Sünnikuupäev: 13. juuli 1960
Haridus: Eesti Põllumajanduse Akadeemia,
maaparandusinsener
Varasemad töökohad: Põltsamaa EPT, AS Melior,
OÜ Põltsamaa Greid, TTTK AS, Tallinna Linnatranspordi AS, Lasnamäe Linnaosavalitsus.
Retrotrammide projekt tegi minust isegi Tallinna
aukodaniku.
Hobid: Töö metsas. Ja ajaloost ei vaata ma mööda,
kui selleks võimalus on. Tahaks ühe komplekti nõukaaegseid töötavaid mootorsaage kokku saada.

aia ehitust. Vaja on kergliiklusteid ja ajakohast turgu. Ka
ujula rajamine Põltsamaale
on endiselt aktuaalne. Teed
vajavad parandamist. Neid
teemasid on päris mitmeid.
Kas on midagi, mida soovid vallavalitsuse töökorralduses muuta?
Valitsemiskulusid on vaja
veelgi vähendada. Kui vallavalitsus saab kolitud Lossi tänavale ühte majja, on selleks
ka sobiv aeg.
Mis on lähiaastate suurimad väljakutsed Põltsamaa
valla ees? Millele tuleks
senisest enam tähelepanu

pöörata?
Suurimad väljakutsed on
lasteaia ehitus, haridusreform, ujula ja kergliiklusteed.
Tähelepanu peaks pöörama
rohkem sellele, mis toimub
meie valla äärealadel.
Järgmiste kohalike valimisteni on jäänud natukene
üle aasta. Mis peab selleks
ajaks olema tehtud, et võiksid rahuliku südamega tehtule tagasi vaadata?
Lasteaia sarikad peaksid
püsti olema ja ujula asukoha
ja valmimise kohta kindel
plaan.

nus 61801:001:0193, pindala
6253 m2, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamist
ja jagamisel moodustatava
ligikaudu 41 m2 suuruse
katastriüksuse tasuta võõrandamist Põltsamaa valla
omandisse. Maa-ala on vajalik Niinesaare tee ristmiku
rekonstrueerimiseks.
5. Otsustati enampakkumise korras võõrandada järgmised Põltsamaa vallale kuuluvad kinnisasjad:
1) Vägari külas asuv korteriomand Kooli tee 4-8 (kinnistu registriosa 1914035, katastritunnus 57302:002:0009,
579/10277 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum
nr 8, mille üldpind on 57,90
m2) enampakkumise korras
alghinnaga 2900 eurot.
2) Lustivere külas asuv
korteriomand Mõisa tee
19-4 (kinnistu registriosa
6369450,
katastritunnus
61606:001:0158,
349/2734
mõttelist osa kinnistust ja
reaalosa eluruum nr 4, mille
üldpind on 34,90 m2) enampakkumise korras alghinnaga 1750 eurot.
3) Nõmavere külas asuv
Anna katastriüksus (kinnistu
registriosa 2447135, katastri-

tunnus 61602:001:0112, tootmismaa 100%, pindala 13488
m2) enampakkumise korras
alghinnaga 4720 eurot.
6. Otsustati enampakkumise korras võõrandada järgmised Põltsamaa vallale kuuluvad kinnisasjad:
1) Esku külas Metsa tee
9
kinnistu
(registriosa
2785535,
katastritunnus
61602:002:0156, sihtotstarve
tootmismaa 100%, pindala
7770 m²) enampakkumise
korras alghinnaga 2720 eurot.
2) Pisisaare külas korteriomand Kase põik 7-14 (kinnistu registriosa 2478235, katastritunnus 57301:002:0134,
818/10294 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum
nr 14, mille üldpind on 81,80
m²) enampakkumise korras
alghinnaga 4090 eurot.
7. Otsustati võõrandada
otsustuskorras
Põltsamaa
vallale kuuluvad valitsemise otstarbeks mittevajalikud
korteriomandid Põltsamaa
linnas Lossi tn 33-1 hinnaga
780 eurot ning Lossi tn 33-3
hinnaga 860 eurot.
8. Kuulati rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaare informatsiooni Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve

3.–22.04.2020
toimus
Põltsamaa linna Viljandi
mnt 1 ja Tallinna mnt 4a
ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.
Planeeringu eesmärgiks
on
kaubandushoonete,
rajatiste, juurdepääsu ja
maakasutuse
planeerimine ligikaudu 1,26 ha
suurusele alale. Planeeringust huvitatud isik on
RRLektus AS. Kaubandushoonete vajaduseks on
planeeritud kaks krunti,
parkimisalad ja juurdepääsud.
Planeering
koostati
muinsuskaitse
eritingimuste alusel.
Avaliku
väljapaneku
jooksul oli planeeringuga
võimalik tutvuda Põltsamaa valla kodulehel ja
avaldada arvamust kuni
23.04.2020.
Arvamused esitati arendusega kaasneva müra,
vibratsiooni ja naaberkinnistu hoonete vastupidavuse kohta. Tunti huvi
parkla
saastekoormuse
vähendamise, planeeringuala sademevee lahenduse vastu ja planeeringu-

alalt läbisõidu vajalikkuse
kohta Tallinna mnt-lt Viljandi mnt-le. Valgustuse
planeerimisel ei soovitud
valgusreostust
piirkonnas. Arvamuste esitajale
saadeti vastus selgituste ja
täpsustustega planeeringulahendusse.
Avalik arutelu toimus
28.05.2020
vallavalitsuse Viljandi mnt 3 saalis,
sellel osales 11 inimest.
Arutelul tehti täiendav
ettepanek, piirata Eha tn
4 territoorium aiaga, et
lapsed ei pääseks Viljandi
mnt 3-le planeeritud läbisõiduteele. Piirdemüüri
rekonstrueerimise
tõttu
tehti ettepanek läbipääsu
planeerimiseks väikestele loomade (nt siilid), kes
praegu liiguvad üle lagunenud müüri. Mõlema
ettepanekuga on võimalik
lahenduses arvestada ja
seda täiendatakse.
Avaliku
väljapaneku
ja arutelu käigus tehtud
ettepanekud ei muuda
planeeringu
põhilahendust, vaid täiendavad
seda.

PV

Jututaja viib kokku eakad ja noored

Vallavolikogu istungil
Põltsamaa Vallavolikogu I
koosseisu 35. istung toimus
21. mail Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas.
Istungil osales 21 volikogu
liiget. Istungi päevakorras oli
12 punkti.
1. Kinnitati Põltsamaa valla
2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
2. Delegeeriti maakorraldusseaduses
sätestatud
kohaliku omavalitsuse ning
kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste otsustamine ja ülesannete
täitmine Põltsamaa Vallavalitsuse majandusosakonna
juhatajale.
3. Delegeeriti keskkonnaministri 14.08.2018 määruses
nr 30 „Katastriüksuse moodustamise kord“ sätestatud
kohaliku omavalitsuse ning
kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste otsustamine ja ülesannete
täitmine Põltsamaa Vallavalitsuse majandusosakonna
juhatajale.
4. Otsustati taotleda Keskkonnaministeeriumilt Jõgeva
maakonnas Põltsamaa vallas
Aidu külas asuva Paiselehe
katastriüksuse (katastritun-
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täitmise ja reservfondi kasutamise kohta.
9. Kuulati abivallavanem
Karro Külanurme informatsiooni vallavalitsuse tegevuse kohta.
10. Otsustati maksta Margus Möldrile vallavanema
ametist vabastamisel hüvitust kolme kuu ametipalga
ulatuses summas 9585 eurot.
11. Põltsamaa vallavanemaks valiti Andres Vään.
12.
Kinnitati Põltsamaa
Vallavalitsus
koosseisus
vallavanem Andres Vään,
abivallavanem Karro Külanurm, vallavalitsuse liikmed
Margus Metsma, Jaak Kask,
Jaan Halliste, Ly Vasser ja
Toivo Peets. Vallavalitsuse
liikme kohustustest vabastati
Riho Laanes ja Jaan Sutt.
Istung on järelvaadatav
infosüsteemis VOLIS
www.volis.ee
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.

Eurobaromeetri uuringu
järgi tunneb umbes 2/3 Eesti inimestest end üksildasena. Üksilduse mõjudena
on Punane Rist välja toonud tõrjutuse, enesetapud,
suurenenud depressiooni
jm. Üksildus, eemalejäetus
ning sellest johtuv kurbus
ja stress on tervisele kahjulikumad kui suitsetada 15
sigaretti päevas.
Kuuleme küll eakate abistamisest igapäevatoimetuste
juures, hooldusteenuste pakkumisest, aga vähem tehakse
juttu eakate inimestega ühise
kvaliteetse aja veetmisest,
nende ärakuulamisest. Viimase ongi oma südameasjaks võtnud MTÜ Jututaja.
Jututaja viib kokku teismelised noored ja eakad selleks,
et tuua end üksi või üksildasena tundvate eakate ellu
juurde rõõmu, positiivseid
emotsioone, uusi perspektiive eelkõige suhtluse abil. Selleks, et päevad, mis muidu
kipuvad ehk üksluiseks ja pikaks venima, oleksid sisukad
ja rõõmsad, tooksid ellu uusi
ja põnevaid kogemusi ning
teadmisigi.
MTÜ Jututaja
Jututaja noored käivad nii
individuaalsetel ajaveetmis-

tel eaka kodus kui ka hooldekodudes elavate eakate
juures. Kõige olulisemad
komponendid
kohtumistel on suhtlemine ja aktiivne kuulamine. See, milliste
tegevustega noor ja vana
suhtlemise ja kuulamise täidavad, on nende omavaheline kokkulepe. Mõnele meeldib jalutamas käia, mõnele
kaarte mängida, perekonnaalbumeid sirvida ja lugusid
juurde jutustada. Võib ka
päevapoliitika üle arutleda.
Ootame ühendust võtma:
• keskkooliealisi või ka
pisut vanemaid hakkajaid
suhtlusalteid noori jututajateks;
• eakaid, kes tunnevad, et
noorega suhtlemine annaks
nende elule särtsu juurde;
• eakate kodusid, eakate
klubisid, kohalikke omavalitsusi ja teisi, kelleni me ise
veel jõudnud ei ole, kuid kes
tunnevad huvi või sooviksid
koostööd alustada.
Meiega saab ühendust telefonitsi 568 30646 või e-posti teel jututaja@jututaja.ee.
Lisainfot meie kohta saab nii
meie Facebooki-lehelt kui ka
kodulehelt www.jututaja.ee .
MTÜ Jututaja

Põltsamaa Vallaleht
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PLANEERINGUTEated
Detailplaneeringu eskiisi avalik
väljapanek ja avalik arutelu
Põltsamaa Vallavalitsus
teatab Mällikvere külas,
Kindralihaua ja Kindrali kinnistute ning nende
lähiala detailplaneeringu
eskiisi avalikust väljapanekust ajavahemikus 06.06
kuni 07.07. 2020. Planeering on algatatud vallavolikogu 19.09.2019 otsusega nr 1-3/2019/49,
ca 3,4 ha alale katastriüksustel 61601:001:0126 ja
61601:001:0127. Planeeringule ei algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist. Planeeringu eesmärk
on Põltsamaa jõe ehituskeeluvööndisse ehitatud
rajatiste seadustamine ja
ehituskeeluvööndi vähendamine vajalikus piirkonnas, samuti jõe kallasrajale
ülepääsu
planeerimine.
Kindralihaua
elamumaa
kinnistu on jagatud kaheks
krundiks, millest üks jääb
maatulundusmaa
kasutusotstarbega. Muudetakse Põltsamaa valla 1998.
aasta detsembrist kehtivat
üldplaneeringut. Planee-

ringust huvitatud isik on
Toomas Kaur ja planeeringu koostaja on Sirje Elme.
Eskiisiga saab tutvuda:
• Põltsamaa vallavalitsuses (Lossi tn 9,
Põltsamaa linn) E–R
kell 9–15.
• Põltsamaa
raamatukogus (Veski tn 3,
Põltsamaa linn) lahtiolekuaegadel.
• Põltsamaa valla veebilehe lingil www.
poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud.
Ettepanekud
eskiisi kohta saata hiljemalt
08.07.2020 e-posti aadressile info@poltsamaa.ee või
aadressile Lossi 9, Põltsamaa linn.
Eskiisi avalik arutelu toimub 13.07.2020 algusega
kell 17 Lossi tn 9, Põltsamaa linn.
Täiendav info e-post
anti.annus@poltsamaa.ee;
tel 5860 1042.

Detailplaneeringu eskiisi avalik
väljapanek ja avalik arutelu
Põltsamaa Vallavalitsus
teavitab Põltsamaa linnas
Tiigi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi
avalikust
väljapanekust
ajavahemikus 28.05 kuni
29.06.2020. Põltsamaa Vallavolikogu algatas planeeringu 27.02.2020 otsusega
nr 1-3/2020/8 ja ei algatanud keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Planeeringuala ca 6,2 ha
paikneb põhiliselt katastriüksustel 61801:001:0229 ja
61801:001:0324. Planeeringu eesmärgiks on Lustivere
hooldekodu asemele uue,
hooldusteenust pakkuva
keskuse ja elamukruntide
planeerimine.
Planeeringu lahendusega tehakse ettepanek 1998.
aasta oktoobrist kehtiva
Põltsamaa linna üldplaneeringu
muutmiseks,
seoses maakasutuse otstarbe muutmise vajadusega
tervishoiu ja sotsiaalhoolekandeasutuse maaks ning
elamumaaks.
Planeeringualale on tehtud müra- ja
radooniuuring. Planeeringualale on planeeritud üks
sotsiaalhoolekandemaa
krunt, 6 elamukrunti ja 5
üldmaa krunti (haljasalad),
hoonestusalad, parklad ja
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Muutused Põltsamaa valla pakendikonteinerite võrgustikus
Maikuus toimusid muudatused Põltsamaa valla avalikus konteinerivõrgustikus,
mille tulemusel muutusid
mõned
pakendikogumispunktide asukohad ja osa
neist ka likvideeriti, kuna
need ei olnud avalikus
kasutuses.
Muudatuste ajendiks oli
Keskkonnainspektsiooni
ettekirjutus, mis kohustas
Põltsamaa vallas pakendite
tagasivõtmist korraldavaid

ettevõtteid viima kogumiskohtade tihedust vastavusse
pakendiseadusega.
Põltsamaa vallas korraldavad pakendite tagasivõtmist
OÜ Eesti Pakendiringlus,
Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ ja Tootjavastutusorganisatsiooni OÜ.
Ain Valu
keskkonnaspetsialist
tel 509 8517

Mure:

valed jäätmed vales kohas!

Kahjuks on Põltsamaa vallas suureks probleemiks
kujunenud pakendikonteinerite ületäitumine. Vallavalitsus on otsinud lahendusi, mis sobiksid nii jäätmeveo
korraldajatele kui ka elanikele. Kahjuks oleme sageli
tunnistajaks inimeste vähesele teadlikkusele ja hoolimatusele.
Seepärast kordame üle, milliseid jäätmeid tohib kuhu
panna.

Kollane mahuti ehk
pakendikonteiner
Sinna võib panna:
• plastpakendid: kile, plastnõud ja -karbid, jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid,
kosmeetika- ning hooldustoodete pakendid ja
muud puhtad plastpakendid;
• klaaspakendid: valgest ja värvilisest klaasist pudelid ning purgid ja muud puhtad klaaspakendid;
• metall ja alumiiniumpakendid: toidu- ja joogipakendi kaaned ja korgid, konservipakendid;
• joogikartong: kartongist piima-, mahla- ja veinipakendid ja muud puhtad kartongpakendid.

juurdepääsuteed. Planeeringust huvitatud isik on
Põltsamaa
Vallavalitsus,
koostaja AB Artes Terrae
OÜ planeerijad Heiki Kalberg ja Tanel Breede.

Sinna ei tohi panna:
• lehtklaasi, valgustuspirne, kummist tooteid ega
mänguasju;
• olmejäätmeid;
• ohtlikke jäätmeid;
• muid sinna sobimatuid jäätmeid!

Planeeringu
eskiisiga
saab tutvuda:
• Põltsamaa vallavalitsuses (Lossi tn 9, Põltsamaa linn) tööpäevadel kella 9-st kuni
15-ni.
• Põltsamaa
raamatukogus (Veski tn 3,
Põltsamaa linn) lahtiolekuaegadel.
• Põltsamaa valla veebilehe lingil: www.
poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud .

NB! Palun tooge pakendijäätmed konteineritesse
tühjalt, puhtalt ja kokku pressitult.

Ettepanekud eskiisi kohta palume saata hiljemalt
01.07.2020 e-posti aadressile info@poltsamaa.ee või
paberkandjal Lossi tn 9,
Põltsamaa linn.
Eskiisi avalik arutelu
toimub 07.07.2020 algusega kell 17 Viljandi mnt 3
saalis.
Täiendav info: e-post
anti.annus@poltsamaa.ee;
tel 5860 1042.

Sinine mahuti ehk
paberi- Ja papiPAKENDI konteiner
Sinna võib panna:
• pappkastid ja -karbid, lainepapi, jõupaberi, paberkotid jm puhtad paberpakendid.
•
Sinna ei tohi panna:
• määrdunud/vettinud paberit ja pappi;
• pehmet paberit (nt tualettpaber);
• ajalehti, ajakirju, raamatuid;
• koopia- või joonistuspaberit;
• fooliumi või kilet sisaldavat paberit, pappi, kartongi (nt mahlapakid, kommi- ja šokolaadipaberid);
• tapeeti.
NB! Vanapaber (ajalehed, ajakirjad, raamatud, koopia- ja joonistuspaber jms) tuleb koguda eraldi ja viia
jäätmejaama, kui majapidamises eraldi vanapaberikonteinerit!

Pakendikonteinerite asukohad
NB! Segapakendit ning paber- ja kartongpakendit saab
tasuta ära anda ka Põltsamaa jäätmejaamas Pauastveres
ja Puurmani jäätmete kogumise punktis.

Segapakend Paber-ja
kartongpakend
Põltsamaa linn
Eha tn 4
Jõgeva mnt 27
Kuuse tn 1
Lille tn 1
Lille tn 2
Lossi 7
Marja tn 5
Pajusi mnt 4
Pajusi mnt 10
Pajusi mnt 39
Ringtee 15
Ringtee 17 ja 18 ees
asuv parkla
Roheline tn 1a
Tamme tn 10
Tartu mnt 4
Tartu mnt 14 ja 14a
Veski 5
Õuna 5

Adavere alevik
Kuuse—Kesk tänava rist
Kuuse tn 8

Annikvere küla
Arisvere küla
Esku küla
kaupluse juures
kortermajade
juures
Võhma tee 6
Kalana
Kalana parkla

Kalana
Kalana parkla

Kamari alevik
Sakala tn 8
Kuningamäe küla
Kuningamäe
tankla
Kõpu küla
Lustivere küla
kaupluse juures
Kooli tee 3
Neanurme küla
Pajusi küla
Pajusi mõisa park
(parklas)
Pikknurme küla
Vahtra tee 2
Pisisaare
Kase põik 5
Puiatu küla
Puurmani
Jõgeva mnt 3
Jõe tn 1
Sulustvere küla
Tapiku küla
Umbusi küla
Võisiku küla
Võisiku tee 2
Vägari
Kooli tee 3
Väike-Kamari
küla

Anna pakendile uus elu!

Põltsamaa linn
Põltsamaa linn
Jõgeva mnt 1
Eha tn
Lossi 7
Pajusi mnt 4
Ringtee 15
Ringtee 17 ja 18 ees
asuv parkla

Pakendikotiteenus
Adavere alevik
kaupluse juures
Kuuse—Kesk tänava rist
Kuuse tn 8
Pärna tn

Klaaspakend

Pisisaare
Kase põik 5

Põltsamaa Vallaleht
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Valla kultuurielu taastub eriolukorra piirangutest
Õnnitleme Põltsamaa valla aukodanikke
ja teenetemärgiga tunnustatuid
Sündinud juunis

Sündinud juulis

Uno Valdmets
Markus Haamer
Harri Kalevi Kivenmaa
Inge Peters
Merike Kask
Arnold Kull
Sirje Alusalu
Age Korneliussen
Ülo Tõnissalu

Anu Merivee
Kurt Melander
Heino Sutting
Agnes Rääk
Olvi Lugus
Mart Vahesoo
Tiit Kulu
Erich Valksaar
Jaak Kask
Põltsamaa Vallavolikogu
Põltsamaa Vallavalitsus

UNUSTATUD

MÕISAD
			

11. juuli, laupäev
Täistunnil
jalutuskäik
giidiga.
Näitusmüük
„Tikandite
lummuses“
Eire Kulbin.
Avatud mõisakohvik ja
müügiletid. Kell 11–15
LEIVAKODA – juhendaja
Jana Kuusk.

murrab
meie
seniseid
arusaamu Põltsamaa linnasüdamest. Võta aeg maha ja
vaata, mida Põltsamaal on
Sulle pakkuda!
Programm
toimub
kahel nädalal, 6.–17. juulini
2020. Päevadesse mahuvad
vähemalt
neljatunnised

tegevusaknad, mil on avatud kohvik, laval teeb keegi
muusikat ja toimuvad töötoad.
Kontserditel astuvad üles
laulja ja laulukirjutaja Mari
Jürjens, jõulist rififolki viljelev Riffarrica, instrumentaalansambel After The Waves

Have Washed Me Away ja
mitmeid meie enda Põltsamaa muusikud.
Kava kujunemist on võimalik
jälgida aadressil https://www.
poltsamaa.ee/ruumeks

Raamatukogud:
1. juunist on kõik valla
raamatukogud avatud.
Aidu raamatukogu on
lugejatele juba maikuust
avatud uuel aadressil –
Kooli tee 7, Aidu lasteaedalgkooliga ühes hoones.
Sissepääs maja tagant, esimene uks.
Pajusi raamatukogu avatakse kolimise järel juunikuu jooksul uues asukohas
– Pisisaare spordikeskuse
esimesel korrusel, sissepääs peauksest.

Euroalustest 15 istelava,
kaablirullidest lauakesed,
retrobussist
kujundatud
pop-up-kohvik, teemapäevad, vaba lava, kontserdid
ja töötoad.
Teist
aastat
toimuv
Ruumeks
ehk
ruumieksperiment
Roosisaarel

Ülle Ottokar
kultuuritööspetsialist
tel 5300 2557

ÜLESKUTSE!

Suvised külastuspäevad Puurmani mõisas kell 10 kuni 18.40.

27. juuni, laupäev
Täistunnil jalutuskäik giidiga. Näitus „Puurmani
vanadel fotodel“. Näitus
„Vanad head kilekotid“
Urve Sääsk. Avatud mõisakohvik ja müügiletid.

Adavere mõisaselts: mõisa külastamine eelneval
kokkuleppel.
Värskeim
info tegevuste kohta on leitav mõisaseltsi Facebookilehel.
Kamari seltsimaja: seltsimaja on avatud E, K, R kell
10–12, muul ajal kokkuleppel. Värskeim info tegevuste kohta on leitav haridusseltsi Facebooki-lehel.
Põltsamaa
muuseum:
turismiinfopunkt
avab
uksed Põltsamaa muuseumi uuenenud ruumides
15. juunil, muuseumi ekspositsiooniala
avatakse
3. juulil. Täpsem informatsioon muuseumi veebilehel
muuseum.visitpoltsamaa.com

Kultuurikeskused:
Põltsamaa kultuurikeskus: suvekuudel on kultuurikeskus ja piletimaailma müügipunkt avatud

E–R
kell 9–16. Värske
info sündmuste kohta Põltsamaa kultuurikeskuse kodulehel ja Facebooki-lehel.
Pajusi rahvamaja: näitustega saab rahvamajas
tutvuda E–R kell 11–15,
muul ajal kokkuleppel tel
5323 7310. Värskeim info
rahvamaja tegemiste kohta
rahvamaja Facebooki-lehel.
Puurmani
rahvamaja:
rahvamaja
suvekuudel
sportimiseks avatud ei ole.
Info eesolevate sündmuste
kohta rahvamaja Facebooki-lehel ja kultuurikeskuse
kodulehel.
Puurmani
mõisakool:
mõisakooli
külastamine
eelneval kokkuleppel. Täpsem info kooli kodulehel.
Lustivere kultuurimaja:
kultuurimaja on avatud
tavapärastel aegadel, värskeim info Lustivere kultuurimaja tegevuste kohta tel
525 6324.

koolitusasutuste,
avatud
noortekeskuste tegevuse
korraldamisel ja huvitegevuse ning huvihariduse
kohta.

28. mail leevendas Vabariigi Valitsus piiranguid
avalike ürituste ja spordivõistluste korraldamisel.
1.–30. juunini tohib korraldada avalikke üritusi, millest võtab osa 100 inimest.
Siseruumides tuleb järgida 50 protsendi täituvust
ja 2+2-nõuet.
Kuni 30. juunini kehtib
2+2-reegel ja kuni 100 osaleja piirang ka pealtvaatajateta spordivõistluste puhul
siseruumides.
Välitingimustes tohib spordivõistluseid korraldada koos pealtvaatajatega arvestades, et
osavõtjaid tohib samuti
kokku olla 100. Korraldaja
peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu.
Avalikele
üritustele
kehtestatud nõudeid arvestatakse sarnaselt ka
põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes
ja kõrgkoolides ja täiendus-

Foto: Ave Timm

12. juuli, pühapäev
Täistunnil jalutuskäik giidiga. Näitusmüük „Tikandite lummuses“ Eire Kulbin. Avatud mõisakohvik
ja müügiletid.

Head inimesed!

Puurmani Priitahtlik Päästeselts palub abi
leidmaks fotosid ja muid materjale, mis on
seotud Puurmani piirkonna tuletõrje
ajalooga. Kõik vihjed ja materjalid on oodatud
juuresolevatel kontaktidel.

8. august, laupäev
Täistunnil jalutuskäik giidiga. Näitus „Puurmani
vanadel fotodel“. Avatud
mõisakohvik ja müügiletid.
9. august, pühapäev
Täistunnil
jalutuskäik
giidiga.
Avatud kohvik ja müügiletid. Kell
11–15 KLAASIKODA –
juhendaja Tõnu Tomson.

Külastustasud: pered 7 EUR, täiskasvanud 4 EUR,
õpilased ja pensionärid 2 EUR. Vaata ka moisakoolid.ee.
Täpsem info telefonil 526 3930, Raina.

Järgmine leht ilmub augustikuu keskpaigas.

Ette tänades
Villu Sinimets
MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselts
puurmanipp@gmail.com
telefon 5342 1402

Lahkusid meie seast
HELMI ORGMA
03.05.1927—02.05.2020
ELGI SILD
14.05.1939—06.05.2020
HEINO TRUU
18.06.1942—08.05.2020
LEIDA PÕDER
22.08.1928—11.05.2020
TÕNU KOPPEL
12.02.1948—18.05.2020
SALME VAHT
11.07.1931—18.05.2020
HELMI PÕLDROO 15.07.1931—22.05.2020
PEETER TAMBERG 30.07.1955—25.05.2020
KAJA GRAVERSON 15.09.1960—26.05.2020
MEELIS JÄRV
  10.01.1969—27.05.2020
VIKTOR MIHHAILOV 11.02.1971—30.05.2020
ROOSA LUSTUS
23.08.1955—31.05.2020

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

Nurga küla
Põltsamaa linn
Põltsamaa linn
Kalana küla
Võhmanõmme küla
Põltsamaa linn
Põltsamaa linn
Põltsamaa linn
Põltsamaa linn
Lustivere küla
Võisiku küla
Põltsamaa linn

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

OTT MAGNUS STROOM
ROSANNA FLOREN
TRIIN PURRET
MELISSA MAUER
SOFIA-ELIIS SEMMEL
ARCHI ADAM TEPPAN
Tiraaž 4700
Küljendus: Seitung AS
Trükk: Kroonpress AS
Kojukanne: Omniva

PV

