Põltsamaa Vallaleht
Kaasava eelarve hääletuse võitis Põltsamaa lossi torni vaateplatvorm
Põltsamaa valla 2020.
aasta kaasava eelarve rahvahääletusel kogus enim
hääli ettepanek rajada
Põltsamaa lossi torni vaateplatvorm.
Ühtekokku hääletas 9.–
22. detsembrini toimunud
hääletusel 494 hääletajat, kes andsid kokku 816
häält. Lossi vaateplatvorm
sai 213, Põltsamaa kalmistu parkla ja juurdepääsutee tolmuvabaks muutmise ettepanek 106 ning
pinkide ja prügikastide
paigaldamine Puurmani
avalikku ruumi 70 häält.
50 ja enam häält said veel
ettepanekud rajada ujuv
purskkaev Põltsamaa jõele
(62), Tapiku Külade Seltsi
ruumide
renoveerimine
(51), Pajusi Mudajooks
2020 RockFest (50) ning
Põltsamaa ja Kamari puhkeala ühendamine mööda
kallasrada (50).
Ühtekokku esitati 2020.
aasta kaasavasse eelarvesse 22 ettepanekut, millest
rahvahääletusele pandi 18.
Põltsamaa vallavalitsuse jaoks oli see teine kord
korraldada kaasava eelarve ideekorje ja rahvahääletus. Mullu osales hääletusel 448 inimest, kes andsid
kokku 686 häält. 17 konkureeriva ettepaneku hulgast
kogus tookord enim hääli
tehiskattega korvpalliväljaku rajamine Põltsamaale
(143).
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UUDIS
Tasuta pakendikoti
teenus Põltsamaal
Anname teada, et 2020.
aastal toimub eramajade
juurest pakendikotivedu
järgmistel kuupäevadel:
31. jaanuar, 28. veebruar,
27. märts, 24. aprill, 29.
mai, 26. juuni, 31. juuli, 28.
august, 25. september, 30.
oktoober, 27. november,
18. detsember.
Täis pakendikotid palume
kogumispäeval välja panna
hiljemalt kella kaheksaks.
Palume kindlasti pakendikott kinni siduda. Kui Teil
ei ole kogumisringi päeval
ühtegi pakendikotti välja
panna, siis teavitage meid,
sel juhul ei pea auto tegema
tühisõitu. Kõik eraldi kokkulepitud graafikud jäävad
ka uuel aastal kehtima.

Põltsamaa lossi torni rajatakse kaasava eelarve abil vaateplatvorm.

Fotod: Teele Kaeramaa

Ettepanek
1

Vaateplatvorm lossitorni tippu

213

2

Põltsamaa kalmistu parkla ja juurdepääsutee tolmuvabaks

106

3

Pingid ja prügikastid Puurmani avalikku ruumi

70

4

Ujuv purskkaev Põltsamaa jõel

62

5

Tapiku Külade Seltsi ruumide renoveerimine

51

6

Pajusi Mudajooks 2020 RockFest

50

7

Põltsamaa ja Kamari puhkeala ühendamine mööda kallasrada

50

8

Kõnnitee ehitus Metsa ja Lembitu tn ristmikult Tõrukese esimese aiaväravani

46

9

Annikvere kergliiklustee valgustus ja turvapiirded

29

10

Viis ujumissilda Põltsamaa jõe kallastele

27

11

Mahlapress Pajusisse

22

12

Põltsamaal Lillevere piirkonnas kõnnitee taastamine

22

13

Lillemetsa pargi mänguväljaku aluskate täies ulatuses tolmuvabaks

15

14

Põltsamaa noortekeskuse parkla korda

15

15

Maastikuvibu rajad Kuningamäe Terviserajale

13

16

PÜG vilistlaste lahing 2020

9

17

Felixhalli jõusaali tingimuste parendamine

8

18

Põltsamaa muusikapark

8

inimesi end ka ametlikult
valda registreerima. Sissekirjutusest oleneb vallale
laekuv üksikisiku tulumaks, mis võimaldab arendada siinset elu.
Näiteks 1000 euro suurust
kuupalka saava inimese tulumaksust saab Põltsamaa
vald aastas umbes 1400
eurot. Selle eest saab vald
pakkuda umbes kaks nädalat hommikuputru kõigile
valla õpilastele. 10 inimese
tulumaksust saame välja
ehitada korraliku mänguväljaku, rajada valgustuse

AS Väätsa Prügila

Hääli

Põltsamaa valda registreerus kampaania ajal 47 inimest
2019. aasta 15. novembrist
31. detsembrini toimunud
kampaanias „Registreeri
elukoht Põltsamaa vallas”
lisandus valla elanike registrisse 47 inimest.
„Registreerunute
näol
oli valdavalt tegemist inimestega, kes olid soetanud
kinnisvara või elasid Põltsamaa vallas juba varem,”
ütles rahvastikutoimingute
spetsialist Ülle Kirsimägi.
Kampaania eesmärk oli
korrastada rahvastikuregistri andmeid ning kutsuda Põltsamaa vallas elavaid
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300 meetri pikkusele tänavalõigule, remontida ühe
klassiruumi või ehitada
ligi 100 m kergliiklusteed.
Vallavalitsus kutsub ka
edaspidi inimesi end registreerima oma elukohta
Põltsamaa valda. Rahvastikutoiminguid saab teha
e-rahvastikuregistris, e-kirja või posti teel ja Põltsamaa vallavalitsuses (Lossi
9 II korrus). Rohkem infot
saab telefonil 5326 7889 või
e-posti aadressil ulle.kirsimagi@poltsamaa.ee.
PV

Põltsamaa Lasteaed Tõruke
kuulutab välja konkursi

õpetaja
ametikohale.

Ootame kandideerima lasteaiaõpetaja
kvalifikatsioonile vastavaid pühendunud
rõõmsameelseid õpetajaid, kes peavad oma töös
oluliseks lapsest lähtumist, loovust, arengut ja
koostööd.
Kasuks tuleb ka eripedagoogiline kompetents.
Samas ootame oma kollektiivi ka
0,25 koormusega robootikaõpetajat.
Avaldus koos CV-ga palume saata hiljemalt
20. jaanuariks e-aadressile info@tammetoruke.ee.
Lisainfo tel 521 1979.

Teade garaažibokside
kasutajatele
Põltsamaa Vallavalitsuse 02.12.2019 korraldusega
nr 2-3/2019/570 „Vallavara valitseja määramine ja
üürihindade kehtestamine“ on Põltsamaa Haldus
määratud Põltsamaa vallas
Esku külas Pilistvere tee 3
kinnistul ja Kamari alevikus Tööstuse tn 2 kinnistul
asuvate garaažide valitsejaks.
Sama korralduse alusel
kehtestati alates 1. veebruarist 2020 eespool nimetatud hoonete kasutamise
rendihinnaks 0,20 eurot/
m². Seoses eeltooduga soovib Põltsamaa Haldus teada garaažibokside kasutajaid, et nendega arutada
garaažibokside kasutamist
ja üürilepingute sõlmimist.
Palume Pilistvere tee
3 kinnistul ja Tööstuse tn 2 kinnistul asuvate
garaažibokside kasutajatel
helistada Põltsamaa Halduse sekretär-juhiabi telefonil 5191 9449 või kirjutada e-posti aadressil tiia.
vahter@poltsamaahaldus.
ee
Põltsamaa Haldus

Põltsamaa Vallaleht
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Milliseid sotsiaaltoetusi maksab Põltsamaa vallavalitsus?

PLANEERINGUTEadE
Volikogu kehtestas Põltsamaa staadioni
detailplaneeringu
Põltsamaa
Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 91
lõikele 2, et Põltsamaa
Vallavolikogu 19.12.2019
otsusega nr 1-3/2019/71
kehtestati Põltsamaa staadioni
detailplaneering.
Planeeringuga planeeriti Uue-Põltsamaa mõisapargi ja Pajusi mnt vahelisele munitsipaalomandis
kinnistule Pajusi mnt 12a
staadioni ehitusala, staadionihoone hoonestusala,
treening- ja kergliiklusteed ning kaks parklat. Lisaks planeeriti kinnistule
Veski tn 5 treeningualamänguväljak ja Põltsamaa
ühisgümnaasiumi hoonele täiendav hoonestusala.
Staadion oli oluline planeerida kooli lähedale, et
kujuneks terviklik haridus- ja spordikompleks.
Planeeringuga muudetakse 19.10.1998 keh-

testatud Põltsamaa linna
üldplaneeringut planeeringuala
juhtotstarbe
(haljasalade, elamuehituse ning äri-, ettevõtluse
ja teeninduse reservmaa)
muutmise tõttu ühiskondlike ehitiste maaks.
Planeeringuala
suurus
oli ca 9,8 ha maa-ala.
Planeeringu
koostamisel on arvestatud muinsuskaitse eritingimustega, sest planeeringuala
paikneb Uue-Põltsamaa
mõisapargi
muinsuskaitseala kaitsevööndis.
Planeering algatati 2016.
aasta märtsis nimega
„Põltsamaa linna staadioni detailplaneering”,
kuid võeti vastu ja avalikustati nimega „Põltsamaa staadioni planeering” põhjusel, et
staadionit on vaja Põltsamaa piirkonnale, mitte
ainult Põltsamaa linnale.

Planeeringu keskkonnamõju
strateegilisest
eelhinnangust selgus, et
planeeringu elluviimisega ei ole ette näha olulisi
negatiivseid mõjusid sotsiaalsele,
kultuurilisele
ja
looduskeskkonnale.
Planeeringu koostas OÜ
Ruumi Grupp planeerija ja maastikuarhitekt
Laura Andla, planeeringust huvitatud isik oli
Põltsamaa Vallavalitsus.
Teavet kehtestatud
planeeringu kohta saab
Põltsamaa valla veebilehe lingilt https://
www.poltsamaa.ee/
poltsamaa-staadioni-detailplaneering ja Põltsamaa
Vallavalitsuse
planeeringuspetsialisti
Anti Annuse käest, tel:
776 8567 ja e-post: anti.
annus@poltsamaa.ee
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Põltsamaa staadioni detailplaneering

Asukoht:

MAASTIKUARHITEKTUUR

Tellija:

Ruumi Grupp OÜ
Mäe 24, 51008 Tartu
Reg. nr: 12042771
www.ruumi.ee
info@ruumi.ee
tel: 56 609 144

Planeerija:

Laura Andla

Põhijoonis
Töö number:

Põltsamaa Vallavalitsus

614

MÄRKUSED:
1. Planeeringuala suurus on ca 10 ha.
2. Detailplaneeringu koostamise aluseks on geodeetiline alusplaan täpsusastmega 1:500. Koostaja OÜ WeW (litsentsi nr 702 MA), töö nr GEO-166-18.

5m

Töö nimetus:

lda

planeeritud madalhaljastus
planeeritud piirdeaia võimalik asukoht
planeeritud valgusti võimalik asukoht

250

väärtuslik vaatesektor
planeeritud kõrghaljastus

eh

150

614

ranna ja kalda piiranguvöönd
ranna ja kalda ehituskeeluvöönd

614

planeeritav tee
planeeritava staadioni võimalik asukoht
ol.olev hoone

650

350

0

ol.olev tee
planeeritav jalg- ja jalgrattatee
perspektiivselt likvideeritav olemasolev jalgtee koos puudega
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Allkiri:

DP-7-1/17-1
Mõõtkava:

M 1:500
Joonise nr:

3

Formaat:

841x1300
Kuupäev:

28.08.2019

Sotsiaalhoolekandeline
abi peab olema orienteeritud tulemuste saavutamisele. Abi on läinud asja ette,
kui see lähtub konkreetse isiku vajadustest ning
loob võimalused inimese
võimalikult
iseseisvaks
toimetulekuks. Sellest lähtudes on Põltsamaa vallas
sotsiaalhoolekandelise abi
andmine suunatud eeskätt
inimest abistavate teenuste
osutamisele. Ent teenuste
kõrval pakub vald ka mitmesuguseid toetusi.
Toetused jagunevad kaheks: on sissetulekust sõltumatud ja sissetulekust sõltuvad toetused. Sissetulekust
sõltumatuid toetusi on õigus
saada kõigil inimestel, kelle elukoht on registreeritud
Põltsamaa valda.

Sissetulekust sõltumatud toetused
Sünnitoetus — makstakse lapse sünni korral kahes
osas: 200 eurot pärast lapse
sünni registreerimist ja 200
eurot pärast lapse kaheaastaseks saamist.
Kooli alustamise toetus
ehk ranitsatoetus — makstakse perele lapse 1. klassi
astumisel. Toetuse suurus on
100 eurot.
Laste prillitoetus aitab
kompenseerida lastele ostetud prilliklaaside maksumuse mitte sagedamini kui üks
kord aastas.
Asenduskodust elluastuja
toetus — makstakse asendus- ja järelhooldusteenuselt
elluastujale tema põhivajaduste rahuldamiseks. Toetuse suurus on 600 eurot.
Hooldajatoetus on igakuine toetus inimesele, kes
hooldab 3- kuni 18-aastast
hooldusvajadusega puudega
last või täisealist hooldusvajadusega isikut. Toetus sõltub hooldusvajaduse suurusest ja on 20-100 eurot kuus.
Matusetoetus on ühekordne toetus, mida makstak-

se matuse korraldamisega
kaasnevate kulude katmiseks. Matusetoetuse suurus
250 eurot.
Iga toetuse puhul on mitmeid täpsustavaid asjaolusid, mida tasub järele vaadata Põltsamaa valla kodulehel
või uurida vallavalitsusest.

Sissetulekust sõltuvad toetused
Sissetulekust sõltuvaid toetusi makstakse vähekindlustatud isikutele või peredele.
Taotleja peab tõestama, et
tema sissetulekud ei võimalda elamisväärselt toime tulla. Toetuste andmisel lähtub
omavalitsus terviklikust süsteemist, mis põhineb isiku ja
perekonna omavastutusel,
isiku ja perekonna tõenduspõhisest vajadusest, õiguskindlusest ja isikute võrdsest
kohtlemisest ning avalike
vahendite säästlikust ja otstarbekast kasutamisest. Sissetulekust sõltuvad toetused
on järgmised:
Tervisetoetus — makstakse isikule terviserikkest,
kroonilisest haigusest, puudest või muust tervislikust
seisundist tuleneva erivajaduse kulu katmiseks makstav toetus.
Lasteaia ja lastehoiu kohatasu toetus — makstakse
perele lastehoiu ja munitsipaal- või eralasteaia kohatasu kompenseerimiseks.
Koolitoetus — makstakse perele laste koolitamisega seotud kulu katmiseks
makstav toetus. Koolitoetust
makstakse õpilaskodu üürikulu, koolitarvete, riiete ja
jalanõude, koolilõuna kulu,
huvikooli või huvialaringi
kohatasu või muude laste
koolitamisega seotud kulude
katmiseks.
Täiendav sotsiaaltoetus —
makstakse isikule või perele
toimetuleku tagamiseks nt
eluasemekulude ja esmatarbevahendite eest tasumiseks,
laste- ja noortelaagrite osa-

lustasu osaliseks kompenseerimiseks,
toimetulekut
toetavate teenuste osaliseks
või täielikuks kompenseerimiseks, eluruumi hädavajaliku sanitaarse olukorra parandamiseks.
Erakorraline toetus —
makstakse isikule, kes on
ajutiselt sattunud raskesse
majanduslikku
olukorda
õnnetusjuhtumi, tulekahju,
kuriteo, pereliikme äkilise
haigestumise või ootamatu
surma vms tagajärjel.
Häirenupu toetus — õigus
saada isikul, kes elab üksi,
kellel ei ole perekonnaseaduse mõistes ülalpidamist
andma kohustatud isikuid
ning kelle tervislik seisund
eeldab ning vajab võimalust
koheselt abi kutsuda.
Vältimatu sotsiaalabi toetus — makstakse elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt
abitusse olukorda sattunud
isikule toidu, riietuse ja hädavajalike ravimite ning
ajutise majutamise kulude
katmiseks.
Iga toetuse liigi juures välja toodud loetelu, millal on
võimalik toetust saada, ei ole
ammendav, kuna kõiki elus
tekkida võivaid olukordi ei
ole võimalik määruses kirjeldada. Seega tasub kahtluse
korral alati sotsiaaltöötajalt
üle küsida, kas ja kuidas on
võimalik toetust saada.
Toetuste kohta leiab rohkem infot Põltsamaa valla
kodulehel (vt alamlehele
Teenused ja toimingud).
Samuti võib küsimustega
pöörduda
vallavalitsuse
sotsiaalosakonda (Lossi 9,
Põltsamaa).
Toetuste kohta jagab infot
sotsiaaltöö spetsialist Kerli
Vasar (tel 5191 6930, e-post
kerli.vasar@poltsamaa.ee).
PV

Vallavolikogu istungil
Põltsamaa Vallavolikogu
I koosseisu 30. istung toimus 19. detsembril Viljandi
mnt vallamaja saalis.
Istungil osales 19 volikogu
liiget. Istungi päevakorras
oli 17 punkti.
1. Kehtestati uus reovee
kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.
2. Muudeti koerte, kasside
ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirja.
3. Muudeti Põltsamaa valla
ametiasutuse palgajuhendit.
4. Toimus Põltsamaa valla
2020. aasta eelarve eelnõu
esimene lugemine. Eelarve eelnõu otsustati suunata
teisele lugemisele. Eelnõu

kohta muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 8.
jaanuar.
5. Kinnitati Esku-Kamari Kooli arengukava 2019–
2024.
6. Otsustati võõrandada otsustuskorras Põltsamaa vallale kuuluv korteriomand
Välja tn 16-6 Põltsamaa linnas hinnaga 417,8 eurot selle
üürnikule.
7. Kehtestati Põltsamaa
staadioni detailplaneering.
8. Otsustati omandada
Põltsamaa Vallavara OÜlt Põltsamaa vallale tasuta
Esku Katlamaja kinnistu
ning anda see majandamiseks Põltsamaa Vallavalit-

suse hallatavale asutusele
Põltsamaa Haldus.
9. Alates 1. jaanuarist 2020
määrati vallavanema töötasu suuruseks 3195 eurot.
10. Otsustati määrata vallavanemale 2019. aasta eest
tulemustasu 1523 eurot.
11. Kehtestati uus Põltsamaa valla ametiasutuse
struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
12. Nimetati Põltsamaa valla valimiskomisjon koosseisus: komisjoni esimees Janne Veski, komisjoni liikmed
Ulvi Pint, Ene Kivineem
ja Kaja Kesküla. Valimiskomisjoni asendusliikmeteks nimetati Anti Annus ja

Kaire Koit.
13. Põltsamaa valla aukodaniku nimetuse ja Põltsamaa valla teenetemärgi
andmise taotluste läbivaatamiseks ning vallavolikogule ettepanekute tegemiseks
moodustati 5-liikmeline ajutine komisjon.
14. Ajutise komisjoni esimeheks valiti Andres Vään
ja aseesimeheks Toomas
Teppo.
15. Kinnitati ajutise komisjoni koosseis: esimees Andres Vään, aseesimees Toomas Teppo, liikmed Toivo
Tõnson, Jaak Kask ja Margus Möldri.
16. Võeti vastu otsus „Põlt-

samaa valla haridusvõrgu
ümberkorraldamise kavatsus“, mille kohaselt otsustati
alustada Põltsamaa valla haridusvõrgu ümberkorraldamise ettevalmistamist, kuulates ära haridusasutuste
hoolekogude ja õpilasesinduste seisukohad. Põltsamaa valla haridusvõrgu
juhtimine korraldada ümber
eeldatavalt nii, et 1. septembrist 2020 alustavad olemasolevate haridusasutuste
asemel samades asukohtades tööd kolm ülevallalist
asutust: üks lasteaed, üks
põhikool (1.–9. klass) ja üks
gümnaasium (10.–12. klass).
17. Kuulati vallavanem

Margus Möldri informatsiooni vallavalitsuse tegevuse kohta.
Järgmine vallavolikogu
istung toimub 30. jaanuaril.
Kõigi Põltsamaa vallavolikogu otsuste, määruste ja
protokollidega on võimalik
tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas
dokumendiregistris.
Vallavolikogu määrused on
avaldatud ka elektroonses Riigi
Teatajas www.riigiteataja.ee.

Põltsamaa Vallaleht
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Mis tehtud, mis teoksil?

Teade korraldatud olmejäätmete
kogumis- ja veoteenuse kohta

Meeldejääv hetk 2019. aastast, kui tähistati Eesti lipu 135. aastapäeva.

Vallavalitsus vaatab tagasi
möödunud aastale ja piilub
alanud 2020. aastasse.
Mark Liivamägi,
majandusosakonna juhataja
Möödunud aasta olulisimad
tööd olid Lossi tänava rekonstrueerimine. Samuti remontisime Parvei ja Õpetajate sillad.
Pöörasime senisest enam tähelepanu korteriühistute käekäigule, korraldasime kaks
ümarlauda ja töötasime välja
korteriühistute toetamise korra. Suvesse jäi Roosisaare ruumieksperiment Ruumeks ja lumevaest jõuluaega püüdsime
rõõmsamaks muuta senisest
suurema jõuluvalgustusega.
2020. aastal valmistume järgmise transiittee rekonstrueerimiseks: esitasime taotluse
kahe ringi vahelise lõigu (Tartu mnt) ja Jõgeva mnt rekonstrueerimiseks. Loodame, et see
saab positiivse vastuse. Soovime aidata korteriühistutel
muuta atraktiivsemaks oma
hoonete ümbrused. Uuel aastal plaanime kasutusele võtta
uue kalmisturegistri ning jätkata kalmistu piirdemüüri
taastamistöödega. Rohkem tähelepanu pöörame elanikkon-

na kaitsele ja ennetustegevusele – tuleohutusele, turvalisele
elukeskkonnale, hädaolukordade kiirele kõrvaldamisele
jms.
Kristi Klaos, arengu- ja
planeerimisosakonna juhataja
2019. aastal valmis uus
perearstikeskus. Lisaks lõppesid mitmed ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni- ning tänavavalgustusprojektid,
õpilashosteli remont ja palju muud.
Erinevate projektitoetuste abil
on valda toodud ca 4,6 miljonit
eurot. Osaledes peresõbraliku
tööandja programmis, oleme
panustanud ka vallavalitsuse organisatsiooni arengusse.
Aastat jäävad meenutama
ka mitmed toredad algatused: Eesti lipp 135, Ruumeks,
Balti kett 30.
2020. aastal valmib Kamari
veelauakeskus. Oleme sõlmimas lepingut keskuse võimaliku haldajaga, kes on valmis
panustama täiendavalt Põltsamaa piirkonna atraktiivsuse
suurendamisse. Jätkame lossikompleksi kui terviku arendamist. Valmistame ette ja asume
ellu viima 2019. aastal rahastuse saanud projekte (tänava-

valgustus jms). Soovime edasi
minna ka uue lasteaia teemaga. Piirkonna atraktiivsuse
suurendamine ja aktiivsem
turundamine on samuti märksõnad, mille võtame kaasa
uude aastasse.
Silja Peters, haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja
Möödunud aastast meenuvad esimesena Eesti lipu suurejooneline sünnipäev ning
laulu- ja tantsupidu Tallinnas.
Oleme rõõmsad ja õnnelikud,
et meie vallast osales peol nii
palju kollektiive. Esimest korda toimus ülevallaline õpetajate metoodikapäev, aitasime
moodustada ja käima lükata
Põltsamaa
noortevolikogu.
Väikest värvi valla haridusellu lisas õuerühma avamine
Kamaris. Esimest korda sai
MTÜde taotlusi esitada elektroonilises menetluskeskkonnas SPOKU.
2020. aasta olulisimaks märksõnaks on koolivõrk: et Põltsamaa vallas pakutav haridus
oleks veelgi parem, asume ette
valmistama koolivõrgu ümberkorraldamist.
8. juunil toimuvad Pisisaares
koolide olümpiamängud.

Foto: Raivo Laanes

Merike Sumla,
sotsiaalosakonna juhataja
Koostöös päästeameti ja majandusosakonnaga lõppes meil
aastal 2019 kaheaastane projekt „500 kodu korda“. Rahastuse sai puuetega inimeste eluruumide kohandamise projekt
ja töölesaamist soodustavate
sotsiaalteenuste arendamise
projekt. Sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks sai päevakeskus uue auto ja septembris
avati Perepesa. Möödunud
aastasse jäi ka laste ja perede
profiili koostamine, enamik
tööst on tänaseks tehtud.
2020. aastal plaanime lõpetada laste ja perede profiili.
Meie osakond sai juurde ühe
sotsiaaltööspetsialisti ametikoha, mis tuleb täita pädeva
spetsialistiga. Asume ellu viima rahastuse saanud projekti
puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks ja sotsiaalteenuste arendamise projekti.
Kavatseme koostöös päästeameti ja majandusosakonnaga
osaleda projektis „Kodud tuleohutuks“.
PV

se võimalusi ning vähest huvitegevuste valikut.
Päris mitu oli neidki, keda
häirivad suhted kogukonnas.
„Inimeste suhtumine, eelkõige
kemplemine, vastandumine ja
ärapanemine on need märksõnad, miks olen korduvalt
mõelnud ära kolimisele. Kahju
on kohe. Ilus koht on, aga inimesed on õelad,“ kirjutas üks
vastaja.
Põltsamaa valla muudavad
elukeskkonnana
väärtuslikuks turvalisus, hooldatud
vallaruum, tervisespordiga ja
liikumisharrastustega seotud
võimalused ning laste män-

guväljakud ja -platsid. Enim
kriitikat pälvisid ühistranspordi korraldus, teede ja tänavate
seisukord, avalikud supluskohad ja puudulik elamuarendus.
Kui palusime inimestel sõnastada valdkonnad, millega
tuleb lähima viie aasta jooksul
kindlasti tegeleda, siis mainiti teid ja tänavaid 104 korral.
Avalikud supluskohad leidsid märkimist 36 ja tänavavalgustus (sh kergliiklusteede
valgustus) 33 korral.
Lisaks oodatakse omavalitsuselt eriarstiteenuse paremat
kättesaadavust, uue lasteaia

Telefon 435 5025 ja 1919;
e-post viljandi@keskkonnateenused.ee;
koduleht: keskkonnateenused.ee/avaleht

Uued jäätmeveo hinnad alates 01.03.2020.
Korraldatud olmejäätmete kogumise ja
veo teenuste hinnad veopiirkonnas.
Mahuti (m3)

Hind ühekordse
teenuse eest eurot
km-ta
kilekott kuni 50 l
2,10
ja kuni 10 kg *

Hind ühekordse
teenuse eest eurot
km-ga
2,52

konteiner 0.08

1,68

2,02

konteiner 0,14

2,93

3,52

konteiner 0,24

3,69

4,43

konteiner 0,36

5,53

6,64

konteiner 0,60

6,71

8,05

konteiner 0,66

7,38

8,86

konteiner 0,80

8,94

10,73

konteiner 1,10

10,76

12,91

konteiner 1,50

14,67

17,60

konteiner 2,50

24,45

29,34

konteiner 4,50

44,01

52,81

Milliste märksõnadega seostub P

Mõtteid Põltsamaa valla rahuloluküsitlusest
Eelmise aasta lõpus toimunud Põltsamaa valla elanike
rahuloluküsitlus kogus üle
300 vastuse ja välja joonistusid mitmed pakilised teemad,
millega vald peab lähiaastail
aktiivsemalt tegelema.
Põltsamaa vald on päris hea
koht elamiseks. 61% vastanutest märkis, et Põltsamaa vald
on just see koht, kus tahetakse
elada. 35% eelistaks elada mujal Eestis ja 4% koliks parema
meelega välismaale. Põhjustena, miks soovitakse võimalusel kolida mujale, nimetati
sobivate töökohtade puudumist, kasinaid vaba aja veetmi-

lida ise jäätmevedaja.
Kesk-Eesti
Jäätmehoolduskeskus soovitab sõlmida alates 01.01.2020 uued
jäätmeveolepingud
AS
Keskkonnateenustega, et
vältida ajutist lepingut,
kuna alates 01.03.2020 on
piirkonnas ainuõigus jäätmeid vedada AS Keskkonnateenustel. Selline tegevus väldib kahe lepingu
sõlmimist lühikese perioodi jooksul.
Põltsamaa valla jäätmeveo korraldust koordineerib EKT Viljandi klienditeenindus.

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus
kinnitas
aastateks 2020–2023 Põltsamaa ja Põhja-Sakala valdades jäätmeveo hanke tulemused, mille võtjaks on
AS Keskkonnateenused.
Korraldatud
jäätmeveo
periood uue vedajaga algab
01.03.2020, kuid juba alates
01.01.2020 on AS Keskkonnateenused valmis sõlmima
uusi
jäätmeveolepinguid
vastavalt hankes pakutud
hindadele. Kuni 1. jaanuarini kestab korraldatud
jäätmeveo leping AS RagnSells-ga.
AS Ragn-Sells ei soovinud
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehooldusega kehitavat lepingut pikendada ning soovib
luua vabaturu olukorra, kus
jäätmevaldaja saab kaheks
kuuks, kuni 01.03.2020, va-

Milliste
märksõnadega
seostub
Põltsamaa
Vastajaid
oli 315, igaüks sai
märkida
kuni kolmpiirkond?
märksõna
315 vastanut, igaüks sai märkida kuni kolm eelistust.
rajamist ja koolivõrgu korrastamist, rohkem huvitegevust
lasteaedades.
Mida uut võiks Põltsamaa
valda teha?
Ujula või spaa, seda mainiti
kõige enam. Kino. Loss korda!
Aga pakuti ka autode mündipesulat, matkaradu lisaks
Kuningamäe terviseradadele,
taluturgu, suuremat mängumaad lastele ja purskkaevu
jõele.
Põhjalikum ülevaade rahuloluküsitlusest on valla kodulehel https://www.poltsamaa.
ee/uuringud.
PV

Roosid

216

Jõgi

185

Lossi varemed

166

Sillad

154

Põltsamaa vein

151

Esimene sinimustvalge

81

Pargid ja rohealad

61

Liivimaa kuningriik ja Hertsog Magnus

60

Küberkaitse õpetamine koolis

50

Mõisad

36

Kosmosetoit

32

Eestikeelse ajakirjanduse häll

26

Muu

22

Küsitlusperiood 20.11-20.12.2019
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Eakate jõulupidu Puurmanis
Tantsutuba

Reedel, 17. jaanuaril kell 19 (Põltsamaa kultuurikeskus)
Õpime tantsima pärimustantse, tantse õpetab Maia
Lepiste. Viisi võtab üles ansambel Lõõtsaliigutajad. Kõik
rahvamuusikud on oodatud kaasa mängima. Tule üksi või
koos sõbraga. Eelnev tantsimise kogemus pole oluline.

Komöödia “#TULEHARK”

Reedel, 24. jaanuaril kell 19 (Pajusi rahvamaja)
Komöödia eesti rahvajutu “Vaeslaps ja talutütar” ainetel
naeruvääristab tänapäevast asjade ja internetikultust, mis
isegi vanasarviku pahviks võtab. Ja päeva lõpuks pööratakse kõik pahupidi, ka tuntud rahvajutt ...
Esineb Oma Rõõm.

KOMÖÖDIATEATRI ETENDUS “PIMEKOHTING”

Laupäeval, 25. jaanuaril kell 17 (Põltsamaa kultuurikeskus)
Kes ei ihkaks enda kõrvale seda ainsat ja õiget! Aga kui
elu pole sind veel unistuste kaasaga kokku viinud, jääb üle
riskida pimekohtinguga. Pimekohting on nagu vene rulett,
kus võid kaotada elu, või hoopis võidukas bingomäng, mis
teeb sind hoobilt rikkaks.

KONTSERT “MARIE MUUSIKA”
Reedel, 31. jaanuaril kell 19 (Põltsamaa kultuurikeskus)
Marie-Helen Aavakivi (viiul), Ralf Taal (klaver).

IGAÜHELE OMA
Pühapäeval, 2. veebruaril kell 18 (Pajusi rahvamaja)
Rakvere KaRakTer teater kutsub vaatama Ray Cooney
hittkomöödiat “Igaühele oma”.
Eesti tuntud seriaalidest armastatud näitleja Tarvo Sõmer
mängib komöödias Briti siseministri asetäitjat Richard
Willeyt. Lavastus räägib sellest, kuidas Richard saabub
töökohustuste tõttu oma naise Pamelaga Londoni kuulsasse Westminsteri hotelli. Tegelikult plaanib aga Richard
sooritada väikese kõrvalhüppe peaministri sekretäriga.
Nagu elus ikka, nii ka Richardil, ei kulge kõik plaanipäraselt.

KUJUTLUSE VÕIM. KOOMILISTE SKETŠIDE ÕHTU
Reedel, 7. veebruaril kell 19 (Aidu koolimaja saal)
Improviseeritud lühivorm mängudega – lühikesed improviseeritud sketšid, kus näitlejad pannakse ootamatutesse
olukordadesse. Näha saab kohapeal sündivaid kaasahaaravaid stseene, humoorikaid tegelasi, lauluhitte jm.
Etenduse kulgu saab iga pealtvaataja ise soovi korral suunata. Etendus sobib ideaalselt ka improga esmatutvujale.

Põltsamaa valla kultuuri- ja spordisündmuste infot
leiab kultuurikavast (kultuurikava.ee).
Kutsume kõiki korraldajaid sisestama oma infot
sinna, nii jõuab teave valla kodulehele, vallalehte ja
laiemalt avalikkuseni.
* Kultuurikalendris avaldatud andmete õigsuse eest
vastutab ürituse korraldaja.

Detsembrikuu toob igal
aastal endaga kaasa eri vanusegruppidele oma ootusi
ja nende täitumist. Väiksemad ootavad päkapikke ja
jõuluvana. Veidi vanemad
lapsed ootavad kingipakke.
Eakamad teavad Puurmani
kandis oodata oma traditsioonilist jõulupidu. Juba ligi
paarkümmend aastat.
Ja siis see ongi lõpuks käes!
On põhjust kodust välja tulla,
kohtuda eakaaslastega, kuulata jumalasõna, vaadata-kuulata esinejate laulu-tantsu.
Muidugi maitsta pakutud jõuluroogasid. Võiks ju arvata, et
verivorst ja sült maitsevad ühtviisi, kas süüa seda kodus üksi
või rahvamaja saalis pidulikult
kaetud pikas lauas naabrirahvaga kõrvuti. Ei ole ükskõik
kus. Ikka on hinges mingi
ärevus ja pidulikkus. Eks selle
pärast trotsitaksegi kodust väljatulekuga kaasnevaid ebamugavusi ja tullakse. Sinu eest on
hoolitsetud, kuidas sa kohale
saad. Ole ainult kokkulepitud
kellaajal õiges kohas ja naerusuine Villu ootabki bussiga
teeotsas.

Ja nüüd peost endast. Saan
rääkida vaid enda eest, aga
arvan, et laias laastus on meie
kõigi arvamused sarnased.
Vaid korra aastas meeldivad
meile sätendavad ja vilkuvad
tuled, traditsiooniline haljas
kuusk saalinurgas, harras jõulumuusika. Meeldivad Oma
Rõõmu ja külla tulnud õpilaste laulud, krahvinnade rühma tantsud. Ja siis läheb lahti
oma tantsurõõm! Nii palju
tantsupaare hoogsalt nakatava
muusika saatel. Mulle tundus,
et seekord olid naised saanud
tavalisest rohkem võimalusi
selleks, et meespartnerid neid
tantsupõrandale palusid. Kuigi minu tantsud on tantsitud,
ei olnud mul hetkegi igav.
Ja saigi pidu otsa. On aeg
tänada korraldajaid, peole
tulijaid ja esinejaid. Seda järgmist traditsioonilist jõulupidu
annab nüüd küll oodata terve
aasta, aga asi on seda väärt.
Ilus ja hingeminev traditsioon!

28. JAANUARIL MTÜ-de ümarlaud
Kell 15 Esku raamatukogus
Ümarlaua teemad:

• 2019. a kokkuvõte ja
2020. a plaanid
• Valla teadetetahvlite
uuendamisest
• Põltsamaa vahvad
vabatahtlikud
Kõik huvilised on teretulnud.
Kohtumiseni Eskus!

Ell Maanso,
üks Puurmani kandi eakatest

Aita valida Põltsamaa valla 2019. aasta tegu ja noorte tegu!
2019. aasta pakkus mitmeid säravaid hetki meie
inimestele ning muutsid Põltsamaa valla elu
värvikamaks ja huvitavamaks.

Mine valla kodulehele https://www.poltsamaa.ee/
ja osale aasta teo hääletusel.
Hääletada saab 26. jaanuarini.

Põltsamaa Vallavalitsus soovib välja selgitada aasta
teo kahes kategoorias – Põltsamaa aasta tegu ja
noorte tegu.

Tunnustused antakse üle Põltsamaa kultuurikeskuses
22. veebruari õhtul Eesti Vabariigi aastapäeva piduõhtul.

Puurmani Eakate Selts tänab
Puurmani
piirkonna
saunateenuse kasutajad
tänavad tublisid ehitajaid
firmast MR Vaader OÜ.
Tänu nende kiirele tööle
sai väike külasaun osalise
uuenduskuuri. Korrastatud on lavaruum ja tehtud
uus saunalava. Vajaliku
puitmaterjali
remonditöödeks saime soodsalt
hankida kohalikust puidufirmast Eimas Grupp
OÜ. Täname puidufirmat
lahke koostöö eest!

Suur tänu ka Põltsamaa
Halduse juhatajale Toivo
Tõnsonile ja tublidele ehitusmeestele vallast, kes
tegid sauna juurde uhke
puukuuri.
Saunamees
Riho Rikase ja seltsi liikmete abiga on osa puid
juba puukuuri laotud.
Igal
laupäeval
ootab kella 14-st alates
soojaksköetud saunamaja Puurmanis saunalisi.
HÜVA LEILI!
MTÜ Puurmani Eakate
Seltsi juhatus

Järgmine leht ilmub 12. veebruaril.

Lahkusid meie seast
ANTS RAUDE	
11.05.1939–03.12.2019 Mällikvere küla
VAIKE ORO
15.10.1936–05.12.2019 Põltsamaa linn
ANITA PUU	
05.01.1924–06.12.2019 Rõstla küla
HELJE KARING	
18.02.1930–11.12.2019 Põltsamaa linn
ELLI-FILIBEBE VAHER 02.10.1931–12.12.2019 Põltsamaa linn
EVI ALNEK	
14.12.1947–12.12.2019 Põltsamaa linn
VOLDEMAR MUST
27.01.1962–16.12.2019 Võisiku küla
HEINART KOOL	
07.06.1949–18.12.2019 Puurmani alevik
MARIA VASSILJEVA
16.08.1918–19.12.2019 Kamari alevik
ALBERT VILKS
17.10.1944–19.12.2019 Põltsamaa linn
AINO ORAV
16.06.1930–27.12.2019 Põltsamaa linn
VALTER PETMANSON 27.11.1930–28.12.2019 Väike-Kamari küla

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

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

NOEL VANNUS
LIISU TÕNTS
AURELIA PAJO
HOLGER ROOSTAR
REMI KUUSK
ROMEL TIITSU

REMII LAURI
LOORE PENSA
ARTI AIGRO
ARMIN SÕSTAR
TÕNIS PALTSMAR
EGLE PÄRNASALU
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