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UUDIS
Põltsamaa vald sai kolm uut aukodanikku
Põltsamaa Vallavolikogu
otsustas 30. jaanuari istungil anda välja kolm Põltsamaa valla aukodaniku nimetust ja kolm Põltsamaa
valla teenetemärki.
Aukodanikeks
nimetati
endine Põltsamaa linnapea
Jaan Aiaots, perearst Sirje
Alusalu ning Kamari sädeinimene Kalli Kadastik.
Põltsamaa valla teenetemärgi saavad Põltsamaa

perearst Milvi Sild, EELK
Põltsamaa Niguliste koguduse õpetaja Markus Haamer ja Põltsamaa Muuseumi juhataja Rutt Tänav.
Aukodaniku nimetused ja
teenetemärgid antakse üle
22. veebruaril Põltsamaa
kultuurikeskuses toimuval
Eesti Vabariigi aastapäeva
pidulikul kontsertaktusel.
PV

Jäätmeveo-teemalised infopäevad Põltsamaa
vallas

Põltsamaa raamatukogu pakub ka koduteeninduse võimalust.

Eakatel ja liikumispuudega inimestel ei pruugi
olla võimalust raamatukogu külastada. Õnneks
ei tähenda see, et põnevatest
lugemiselamustest peaks loobuma, sest
Põltsamaa
raamatukogu pakub linna ja valla

liikumisraskustega elanikele koduteeninduse
teenust.
Koduteeninduse kaudu
on võimalik laenutada
ja tagastada raamatuid,
saada lugemissoovitusi ja
teha infopäringuid. Teenuse eest maksma ei pea.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor
avaneb 17. veebruaril
17. veebruaril avaneb
hajaasustuse programmi
2020. aasta taotlusvoor.
Taotlusi saab esitada
17. aprillini.
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada
maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata kaasa
elanike arvu püsimisele
neis piirkondades.
Programmiga toetatakse
hajaasustuse piirkonnas
järgmisi tegevusi:
• majapidamises joogivee
kättesaadavuse tagamine,
• elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava
süsteemi rajamine,
• aasta ringi ligipääsetava
juurdepääsutee rajamine,
• leibkonna vajadustele
vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimu-

Kodu-teenindusega liitumiseks või sellest loobumiseks tuleb helistada
telefonile 775 1466 või
saata e-kiri aadressile laenutus@poltsamaark.ee –
nii lihtne see ongi.
Teavikuid on võimalik
valida (ka reserveerida)

e- kataloogist RIKSWEB.
Iga kuu kolmandal neljapäeval toob raamatukoguhoidja lugejale soovitud raamatud ja ajakirjad
koju ja viib hiljem tagasi.
Teenust osutatakse erijuhtudel ka teistel päevadel.
PV

1. märtsist 2020 teeb Põltsamaa vallas segaolmejäätmete, paberi- ja kartongijäätmete, pakendijäätmete
ning biolagunevate köögija sööklajäätmete vedu ja
kogumist MTÜ Kesk-Eesti
Jäätmehoolduskeskusega
sõlmitud lepingu alusel AS
Eesti Keskkonnateenused.
Seni kehtinud jäätmeveolepingud muutuvad.
Kutsume kõiki osalema
infopäevadel, kus on uuelt
vedajalt võimalik küsida
kõike, mis puudutab jäätmeveo korraldust.

Infopäevad toimuvad:
Teisipäeval, 18. veebruaril kell 11–15 Põltsamaal
Viljandi mnt 3 (vallamaja
saalis)
Kolmapäeval, 19. veebruaril kell 11–15 Puurmanis Tallinna mnt 1 (teenuskeskuse saalis)
Reedel, 21. veebruaril
kell 12–15 Adavere mõisa
saalis.
PV

Hea Põltsamaa valla elanik!

sel, et majapidamine ei ole
liitunud elektrivõrguga).
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%.
Rohkem infot hajaasustuse programmi kohta leiab valla kodulehel
www.poltsamaa.ee.
Teavet jagab ka vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Ain Valu (tel 509 8517,
e-post ain.valu@poltsamaa.ee).
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Põltsamaa vallas tegutseb vallavalitsuse hallatava asutusena Põltsamaa
valla päevakeskus. Päevakeskus tegutseb kahel
aadressil: Adavere alevikus aadressil Pargi 2 ja
Põltsamaa linnas aadressil Lossi 47.
Päevakeskuse
eesmärgiks on valla abivajavatele
inimestele isikukesksete
sotsiaalteenuste arendamine ja osutamine, soodustades ja säilitades nende paremat võimalikku
igapäevast iseseisvat toimetulekut ning võimaluste loomine huvi- ja vaba
aja tegevusteks.
Päevakeskuses tegutseb
nipinurk, eakate jooga,
toolivõimlemine, laulu- ja
juturing.

Põltsamaa
vallavalitsus ootab ettepanekuid ja
ideid, milliseid tegevusi
võiks Põltsamaa valla päevakeskus veel pakkuda ja
millistest infopäevadest
olete huvitatud!!
Teie ettepanekuid ootavad
Põltsamaa valla päevakeskuse juhataja Heiki
Rosin, tel 509 6572, e-post
heiki.rosin@poltsamaa.ee
Põltsamaa päevakeskuse perenaine Anne Kurvits, tel 5860 3580, e-post
anne.kurvits@poltsamaa.
ee
Põltsamaa vallavalitsuse
sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla, tel 5332
5015, e-post merike.sumla@poltsamaa.ee
PV

PÕLTSAMAA VALD

Põltsamaa Kultuurikeskuses

laupäeval, 22. veebruaril 2020. a kell 17.00–22.00
Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud

PIDULIK ÕHTU

Toimuvad pidukõned ja esinevad Hanna-Liina Võsa ja Olav Ehala,
tantsurühmad Dance Dream ja Seltsis segasem, esinejad õhu akrobaatika koolist RubyAir,
tantsuks mängivad Jaan Halliste ja Ivar Lints.

OLETE OODATUD!

Sündmused 24. veebruaril Põltsamaa vallas:
7.30
9.00

Lipuheiskamine Adavere Mõisa juures
Lipu heiskamine ja isetegevuslaste kontsert Lustivere
kultuurimajas
11.00-16.00 Relvanäitus Kaitseliidu Jõgeva maleva Põltsamaa
üksikkompanii majas Allika tn 3, Põltsamaa
11.00
Oikumeeniline jumalateenistus -kontsert Põltsamaa
Niguliste kirikus, peale kirikut ühine rongkäik ja
mälestusminutid Põltsamaa Vabadussõja ausamba juures
13.00
Kuningamäe suusasõit või matk. Start Põltsamaal
Kuningamäel
13.00
Tänujumalateenistus EELK Kursi Maarja-Eliisabeti kirikus
14.00
Mälestusminutid Kursi Vabadussõja ausamba juures
15.00
Mälestusminutid Aidu Vabadussõja ausamba juures
15.30
Mälestusminutid Tapiku Vabadussõja ausamba juures
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Lühiülevaade Põltsamaa valla 2020. aasta eelarvest

Koostööprojektis valmis Põltsamaa
valla tugispetsialistide juhtimismudel
Põltsamaa vallavalitsus
viis koos Elva ja Mustvee
vallavalitsusega
2019. aastal läbi projekti, mille käigus töötati
välja tugispetsialistide
teenuse osutamise juhtimismudel.
Tugispetsialistidena
käsitletakse siin haridusasutustes töötavaid
eripedagooge, logopeede, sotsiaalpedagooge ja
psühholooge, aga ka HEV
koordinaatorit.

Projekti toetas Euroopa Sotsiaalfond kohalike
omavalitsuste
üksuste
koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse tõstmise meetmest. Projekti kogumaksumus oli 29411,76
eurot, millest 25000 eurot
tuli sotsiaalfondist. Iga
omavalitsus
panustas
1470,59 euroga.
Lõpparuandega
on
võimalik tutvuda valla
kodulehel.
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Peremehetud ehitised Põltsamaa linnas
Põltsamaa vallavalitsus
teatab Vabariigi Valitsuse
08.08.1996 määrusega nr
211 kinnitatud „Peremehetu ehitise hõivamise korra"
punkti 9 kohaselt, et on
peremehetute
ehitistena
võtnud arvele Põltsamaa
linnas Rohelise tänava,
Tartu maantee, Tartu mnt 1
ja J. Kuperjanovi tn 6 vahel
asuva tuletõrjeveehoidla ja
avaturu.
Tuletõrjeveehoidla (endise linnasauna ja kortermajade katlamaja kompleksi
osana) viimane teadaolev
omanik oli Põltsamaa lin-
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navalitsus. Avaturu viimane teadaolev omanik oli
Põltsamaa Majandusühistu
(endine Põltsamaa Tarbijate Kooperatiiv).
Vastuväiteid
ehitiste
peremehetuse või nende
kohaliku
omavalitsuse
poolt hõivamise kohta palume esitada Põltsamaa
Vallavalitsusele kirjalikult
aadressil Lossi tn 9, 48104
Põltsamaa või e-posti aadressil info@poltsamaa.ee,
hiljemalt 01.04.2020.
PV

Eelarve koostamise aluseks on Põltsamaa valla
arengukava 2040. Alanud
aasta prioriteetideks on:
tänavavalgustuse
renoveerimisega
alustamine,
investeerimine Põltsamaa
lossi ja investeeringud teedesse.
Põhitegevuse tulud
2020. aastal on plaanitud
eelarvetulusid 15 039 100
eurot. Põhitegevuse tulude
maht ei suurene võrreldes
2019. a eelarve täitmisega.
Eelarve tuludest 53% ehk
8 045 600 eurot moodustavad maksutulud, millest
tulumaksu (võrreldes 2019.
aasta tegeliku laekumisega
kasv 3%) laekumiseks on
kavandatud 7 648 600 eurot.
2019. aasta oktoobri seisuga
oli Põltsamaa vallas 4206
maksumaksjat. Aasta jooksul on lahkunud 160 maksumaksjat.
Teenuste müügist kogu-

takse eelarvesse 852 400
eurot, ehk 6% tuludest.
Suuremad omatuluallikad
on teistelt omavalitsustelt
laekuv õpilaskoha tasu, lasteaedade kohatasud ja Põltsamaa valla Päevakeskuse
teenuste müük.
Saadud toetused moodustavad eelarvest 39%, ulatudes 5 806 600 euroni. Neist
peamise osa moodustavad
õpetajate palgakulude katmise toetus ja tasandusfondi eraldised, mis aitavad
tagada väiksema tulukusega kohalike omavalitsuste
üksustel neile pandud ülesannete täitmist.
Muud tulud (kaevandamisõiguse tasud, vee
erikasutustasud jms) moodustavad eelarve tuludest
2% ehk 334 500 eurot.
Põhitegevus kulud
2020. aasta kavandatud
põhitegevuse kulud on 14
945 000 eurot, suurenedes

Teede remont 412 800 eurot.
Tänavavalgustuse projekti
omafinantseering 350 000
eurot.
Põltsamaa muuseumi ja
turismiinfopunkti renoveerimine 135 000 eurot.
Lossi tänav 9 vallamaja
remont 131 900 eurot.
Uue lasteaia projekteerimine 120 000 eurot.
Põltsamaa lossi müüride
konserveerimine 100 000
eurot.

võrreldes 2019. aasta eelarve täitmisega 7%.
Põhitegevuse kulud jaotuvad kaheksa erineva valdkonna vahel, mis omakorda
jagunevad
majandusliku
sisu alusel antavateks toetusteks, majandamis- ja tööjõukuludeks ning muudeks
kuludeks.
Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 88% põhitegevuse
kuludest ehk 13 223 200 eurot, kasvades 6%. Antavad
toetused moodustavad 11%
ehk 1 571 600 eurot, kasvades 13%. Muude kulude
osakaal on 1%.

Finantsseis
2020. aastal on plaanis
võtta laenu 1 209 400 eurot.
Olemasolevate laenude tagasimakseid tehakse 2020.
aastal 607 700 eurot. 2019.
aasta lõpu vaba jääk on 593
600 eurot.

Investeeringud
2020. aasta eelarves on
planeeritud investeerimistegevuse kuludeks kokku
1 718 800 eurot, millest 210
200 eurot planeeritakse teha
toetuste arvelt.
2020.
aasta
suuremad investeeringud on:

Piret Nõmmiksaar
rahandusosakonna juhataja
tel 520 8731

Põhitegevuse kulud 2020. aastal

Valdkond

Eelarve

Üldised valitsussektori teenused
Põltsamaa vallavolikogu ja Põltsamaa
vallavalitsuse tegevuskulud ning reservfond
Avalik kord ja julgeolek
Turveteenuste, videovalve ja Puurmani
päästekomando kulud
Majandus
Teede ja tänavate hoolduse, uue lasteaia
projekteerimise, valla busside, üldplaneeringu ja
hajaasustusprogrammi kulud
Keskkonnakaitse
Prügimajanduse ning parkide ja haljasalade
hoolduskulud
Elamu- ja kommunaalmajandus
Põltsamaa Halduse ja tänavavalgustuse kulud
Vaba aeg, kultuur ja religioon
Põltsamaa kultuurikeskuse, Põltsamaa
raamatukogu, spordi, Põltsamaa muuseumi ja
lossi tegevuskulud ja toetused MTÜ-dele
Haridus
Valla 7 üldhariduskooli, 3 lasteaia ja Põltsamaa
muusikakooli kulud, teistelt omavalitsustelt
haridusteenuse ostmise, riikliku huvihariduse,
koolitoidu ning õpilaskodu kulud
Sotsiaalne kaitse
Asendus- ja järelhooldusteenuse, Põltsamaa valla
Päevakeskuse kulud ja sotsiaalabi toetused

Osakaal
kuludest (%)

1 801 700
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Kasv võrreldes
2019. aasta eelarve
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Vallavolikogu istungil
Põltsamaa vallavolikogu I
koosseisu 31. istung toimus
30. jaanuaril Esku-Kamari
Kooli saalis.
Istungil osales 20 volikogu
liiget. Istungi päevakorras
oli 12 punkti.
1. SA Jõgevamaa Arendusja Ettevõtluskeskus arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist Maiu
Veltbach tutvustas Jõgeva
maakonna tervise- ja heaoluprofiili.

2. Võeti vastu Põltsamaa
valla 2020. aasta eelarve.
3. Tunnistati kehtetuks
Põltsamaa muuseumi põhimäärus.
4. Kehtestati Põltsamaa
valla jäätmevaldajate registri põhimäärus.
5. Nõustuti Tapiku turbatootmisala
mäeeraldise
maavara kaevandamise loa
väljastamisega aktsiaseltsile
TARA-TORF.
6. Kinnitati Põltsamaa Val-

lavara OÜ põhikirja uus redaktsioon.
7. Otsustati Põltsamaa vallale omandada Põltsamaa
linnas K. A. Hermanni 9 asuva elamu (põlenud) korterid
nr 1, 2, 3 ja 4 ja osa kuurist.
8. Anti nõusolek Põltsamaa
vallale kuuluva Aidu järve
katastriüksuse jagamiseks
ja ligikaudu 87 m2 suuruse
osa tasuta võõrandamiseks
Eesti Vabariigile maanteeameti kaudu tingimusel, et

maanteeamet viiks Aidu järve vahetusse lähedusse üle
Vägari II bussipeatuse või
rajaks Aidu järve vahetusse
lähedusse uue bussipeatuse.
9. Kinnitati Põltsamaa vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaan.
10. Põltsamaa valla aukodaniku nimetus otsustati anda Jaan Aiaotsale, Sirje
Alusalule ja Kalli Kadastikule. Põltsamaa valla teene-

temärk otsustati anda Milvi
Sillale, Markus Haamerile ja
Rutt Tänavale.
11. Kuulati keskkonna- ja
korrakaitsekomisjoni
esimehe Kalev Pikveri ülevaadet komisjoni eelmise aasta
tegevusest.
12. Kuulati vallasekretär
Janne Veski informatsiooni
vallavalitsuse tegevuse kohta.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 27. veebruaril.
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
ka elektroonses Riigi Teatajas
www.riigiteataja.ee.
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Korrastame haridusvõrku – millised on arengud?
Põltsamaa
vallavolikogu
võttis 19. detsembril 2019
vastu otsuse „Põltsamaa valla
haridusvõrgu ümberkorraldamise kavatsus“. Nii nagu
otsuse pealkirigi ütleb, annab
see otsus võimaluse käivitada
haridusvõrgu korrastamise
protsessi.
Haridusvõrgu ümberkorraldamise kavatsuses analüüsitakse võimalust, et korrastada
haridusvõrku nii, et Põltsamaa
valda tekiks üks lasteaed, üks
põhikool (1.–9. klass) ja üks
gümnaasium (10.–12. klass).
See ei tähenda kõikide koolide ja lasteaedade koondamist
ühte kohta, vaid juhtimise korrastamist nii, et kõiki lasteaedu
juhitakse ühest kohast, põhikoole teisest ja gümnaasiumi
kolmandast.
Volikogu otsus nägi esmajärjekorras ette seda, et tutvustame oma plaani ja kogume
arvamusi koolide ja lasteaedade hoolekogudes, õpilasesindustes ja haridustöötajate
hulgas. Lisaks oleme kohtunud Pisisaare piirkonna elanikega.

Miks meil on
midagi korrastada?

vaja

Esiteks – õpilaste arvu vähenemine. Ühinenud Põltsamaa
vallas on kokku 10 õppeasutust, neist 3 lasteaeda, 1 põhikool, 5 lasteaed-põhikooli, kus
erineval arvul kooliastmeid
ning üks põhikool-gümnaasium, kus esindatud kõik neli
kooliastet. Valla väikseimas
koolis on praegu 15 õpilast ja
suurimas 678. Pikemas perspektiivis ei ole sellise võrgu
ülalpidamine jätkusuutlik ega
ka mõistlik. Õpilaste arv on
langenud 2005/2006. õppeaastast käesoleva õppeaastani
ligikaudu 46 protsenti. Ehk ei
vajata enam nii palju koolikohti kui varem.
Teiseks – õpetajaskonna vananemine. Õpetajad on meil
tublid, kuid muretsema paneb
nende vanuseline koosseis.
Umbes pooled pedagoogid nii
lasteaedades kui ka koolides
on üle 50 aasta vanad, neist
ligi pooled on tähistanud juba
ka 60. sünnipäeva. Kõik on
toredad ja pädevad, kuid hakkavad mõne aasta pärast tööturult lahkuma.
Nende asemele uusi ja veel
ka noori on üsna keeruline
leida. Selleks peab meil olema
maitsev „präänik“, mis aitaks
tingimusi luua nende siiasaabumiseks. Korrastatud koolivõrk ja senisest mõistlikum
rahakasutus parandab meie
konkurentsivõimet õpetajate
tööturul.
Kolmandaks – raha, raha,
raha. Põltsamaa valla eelarvest
kulub julgelt üle poole haridusele. Haridusasutuste eelarved
kokku on ligi 7,3 miljonit eurot. Riigilt saame 2020. aastal

Õpilaste arvu muutus valla koolides.
umbes 2,7 miljonit sihtotstarbeliselt üldhariduskoolide õpetajate palkadeks, koolitoiduks,
õppekirjanduseks, juhtimiseks
ja õpetajate koolitusteks. Lasteaiaõpetajate, lasteaiaõpetajate abide, majandustöötajate ja
ka suures osas juhtide palgad
tuleb maksta valla poolt. Haridusasutuste eelarvetest kulub
palkadeks 2020. aastal 82%.
Oleme ka surve all palku tõsta, sest igal aastal tõuseb õpetajate töötasu riiklik alammäär
(2020. aastal on see 1315 eurot)
ja sellest on sõltuvuses ka lasteaiaõpetajate ja lasteaiaõpetajate abide palk.
Kui me täna midagi ei tee ja
jätkame ka tulevikus praeguse hariduskorraldusega, siis
suureneb lähiaastail hariduskulude osakaal valla eelarvest
üle 60%. See omakorda paneb
surve alla teised valla teenused
– halveneb teede ja tänavate
seisund, puudub võimekus
uuendada lasteaedu ja koole,
väheneb kultuurivaldkonna
rahastus jne.
Lisaks näeme, et selle haridusele kuluva enam kui 7 miljoni
euro sees on kokkuhoiukohti.
Kokkuhoiust vabanevat raha
on aga võimalik suunata meie
lastele uute võimaluste loomiseks.
Neljandaks – ja see on tegelikult kõige olulisem! Haridusvõrgu
ümberkorraldamine
aitab parandada meie lastele
pakutava hariduse kvaliteeti.
Usume, et senisest optimaalsem koolivõrk, motiveeritumad õpetajad ja targemini
juhitud rahavood loovad eelduse selleks, et meie koolis
õpiksid õnnelikud lapsed.
Õnnelikul lapsel peab kindlasti olema õnnelik õpetaja, kes
on motiveeritud, toetatud ja
uuele avatud ning ka ise õpihimuline. Parimat haridust ei
pea saama ainult Põltsamaa
laps, vaid ka need lapsed, kes
elavad Puurmanis, Lustiveres
või Aidus.

Miks just selline hariduskorralduse mudel?
Kohtumistel hoolekogude ja

õpetajatega lähtub Põltsamaa
vallavalitsus volikogu otsusest, mis tõstab esile mudeli
„üks lasteaed, üks põhikool,
üks gümnaasium“. Sellise
ettepaneku tegi volikogule
hariduskomisjon.
Mõte juhtimise koondamisest ei ole iseenesest midagi
uut. Põltsamaa vallas on täna
Esku-Kamari Kool ja Lustivere
Põhikool ühe juhtimise all. Samuti on kogu valla raamatukogude võrgustik koondatud
Põltsamaa raamatukogu alla.
Nende ja teiste näidete positiivset kogemust oleme analüüsinud ka valla haridusvõrku kujundades.
Volikogu otsuses välja pakutud hariduskorralduse mudelil näeme mitmeid tugevaid
külgi.
Esiteks – kogu valda hõlmava haridusasutuse juht seisab
kõigi valla õpilaste eest võrdselt ja suudab efektiivsemalt
luua uusi hariduslikke võimalusi ka neile, kel need täna
puuduvad.
Teiseks – juhtkond, kes omab
terviklikku pilti kogu valda
hõlmavast haridusasutusest,
omab paremat pilti ka valla
õpetajaskonnast.
Õpetajate
tööd on võimalik korraldada
efektiivsemalt, pakkudes neile piisavalt tööd ja korralikku
palka.
Kolmandaks – juht omab
terviklikku ülevaadet valla
haridusasutustest ning saab
teha majanduslikult mõistlikke valikuid uute õppekohtade
loomisel või sulgemisel.
Vallavalitsuse soov on, et
hariduskulude osakaal valla
eelarvest ei kasvaks ning et
lasteaedade ja koolide mõistliku juhtimisega tekiks haridusvaldkonnas kokkuhoid, mille
saaks suunata senisest parema
hariduse andmisesse.

Hirmud, emotsioonid ja
kaine meel
Oleme tänaseks kohtunud
kõigi hoolekogude ja õpilasesindustega ning tutvustanud
volikogu poolt välja pakutud
mudelit. Koosolekutel on välja

pakutud ka teisi ideid, kuidas
haridusvõrku korrastada.
Suuremates asutustes on
tunda vastuseisu juba sisse
töötatud tegutsemise muutmise vastu ja väiksemates hirmu
asutuste sulgemise ees. Uus
ei pea olema tingimata halb ja
tasub vaadata asjadele avarama pilguga ning kaaluda, kas
muutused on ikka kahjulikud.
Äkki tegutsemissuund „Nii
oleme ju alati teinud“ polegi
kõige parem ja optimaalsem?
Peame eelkõige arvestama, et
muutuste käigus lapsed kannatada ei saa.
Lisaks hirmule on levimas
mitmeid seisukohti, mida justkui kavatsetakse teha ning ette
võtta.
Hiljuti oli kohalikus ajalehes
artikkel, mille pealkiri väitis, et
koolivõrgu korrastamise varjus tehakse ka lasteaedadega
midagi. Varjus ei taheta teha
midagi, lasteaiad on meie haridusvõrgu osa ja haridusvõrgu
korrastamisega tegelemiseks
on volikogu loa andnud.
On ka kuulda olnud, et suunised haridusvõrgu korrastamiseks tulevad Euroopa
Liidust. Ei tule, see on meie
oma tungiv vajadus. Kõigis Põltsamaa valla arengudokumentides on haridusvõrgu tõhustamise vajadus olulisena välja toodud.
Palju on avaldatud arvamust
liiga kiire tegutsemise kohta.
Praegune volikogu otsus näeb
ette, et haridusvõrk oleks korrastatud 1. septembriks 2020.
See on muudetav, kui jõutakse
järeldusele, et nii on vajalik.
Kellelgi pole kavas teha asju
hoolimatult ja järelemõtlematult, kaasatakse erinevaid osapooli. Mis on aga jätkuvalt kindel – meie haridusvõrk vajab
korrastamist ja seda tehakse
tuleviku nimel.
Silja Peters
haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja
tel 510 5889

Anneta Põltsamaa muuseumile
kolhoosiaegset ajalugu!
Põltsamaa muuseum on
loomas nõukogude põllumajandust tutvustavat ekspositsiooni ja kutsub kõiki
appi näituse koostamisele.
Et väljapanek saaks põnev
ja mitmetahuline, kutsume
inimesi annetama, kinkima
või pakkuma muuseumile
kolhoosiga seotud esemeid,
fotosid, suveniire, aukirju,
dokumente ja muud.
Võibolla
on
kellelgi
kodus mõni kasutuna seisev kolhoosikontori mööblijupp, lauagarnituur, lamp,
telefoniaparaat,
stend,
kalkulaator, vimpel või
punalipp jms, mis kannab
kolhoosiaegset
õhustikku? Iseäranis väärtuslik on
muuseumi jaoks igasugune

materjal (fotod, aukirjad,
esemed jms) 1950ndatest ja
1960ndatest.
Näituse eesmärk on tutvustada tänase Põltsamaa
valla territooriumil tegutsenud kolhooside loomist,
tegemisi ja likvideerimist.
Väljapaneku koostamist ja
esemete kogumist kureerib
Lembit Paal.
Kõik, kes soovivad lüüa
kaasa näituse koostamisel
ja annetada muuseumile
kolhoosiaegseid esemeid,
andke sellest märku telefoninumbril 505 2041 või eposti aadressil lembit.paal@
gmail.com.
PV

Vallavalitsus võtab vastu taotlusi puuetega
inimeste eluaseme kohandamiseks
Põltsamaa vald osaleb ka
2020. aastal Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatavas projektis „Puuetega
inimeste eluaseme füüsiline kohandamine”, mille
abil on võimalik toetada
puuetega inimeste eluruumide kohandamisi.
Eluruumi
kohandamist
saab taotleda, kui isikul on
tuvastatud puude raskusaste ja tal on sellekohane
kehtiv otsus, samuti peab
isik olema kantud rahvastikuregistrisse Põltsamaa valla elanikuna.
Põltsamaa vallavalitsuse
arengu- ja planeerimisosakond ootab taotlusi puuetega inimeste eluaseme
füüsilise
kohandamiste

soovidega 27. jaanuarist
31. märtsini 2020.
Taotlusvormid leiab valla
kodulehel (alamlehel „Teenused ja toimingud”). Taotluse võib saata e-postiga
aadressil info@poltsamaa.
ee või tuua arengu- ja planeerimisosakonda Lossi tn
9, Põltsamaa linn (2. korrus).
Infot toetuse kohta jagavad arenguspetsialist Loreida Küppas (tel 5342 5004,
e-post loreida.kuppas@poltsamaa.ee) ja sotsiaalosakonna juhataja Merike
Sumla (tel 5332 5015, e-post
merike.sumla@poltsamaa.
ee ).
PV

Taotle tuge vana taluelamu katuse korrastamiseks!
28. veebruarini on kõigil
huvilistel võimalik taotleda Muinsuskaitseametilt
toetust vanade taluelamute katuste korrastamiseks.
Toetust saab taotleda talukompleksi kuulunud eluhoonele ehk üksikelamule, mis on ehitatud enne
1940. aastat ning voorust
toetatakse hoonete katuste
restaureerimist traditsiooniliste ehitusmaterjalide ja
töövõtetega.
„Huvi möödunud aastal
esimest korda jagatud toetuse vastu oli rõõmustavalt
suur ja näitas inimeste tugevat sidet traditsioonilise taluelamu ning sellega seotud
maapiirkondadele omaste
maastikega,” selgitas Muinsuskaitseameti
ehituspärandi valdkonna juht Anni
Martin.

Taotlusvooru kogueelarve
on 200 000 eurot. Taotletava
toetuse summa peab jääma
vahemikku 5000 – 10 000
eurot ning see võib tööde
maksumusest moodustada kuni poole ehk omafinantseering tööde eelarvest
peab olema vähemalt 50%.
Rohkem infot taotlusvooru kohta leiab aadressilt
www.muinsuskaitseamet.
ee/taluarhitektuuri-toetus
PV
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KUPERJANOVI
RETK

Puurmani - Tabivere

INSTALLATSIOON „VALGE LAEV”

7. märts 2020

Põltsamaa lossihoovis

Oleme tellinud ilusa talveilma, et läbida 23 km pikkune retk jalgsi või suuskadel.
Retk algab Puurmani mõisahoone eest ja lõpeb Tabivere muuseumi juures.
Vahepeal saab kontrollpunktides ülesandeid lahendada ja sooja teed juua.
PS! Ole keskkonnaga sõber ja võta kaasa oma tass!

TEMPERAMAALID “VALGUS, VÄRVID, VARJUD TOAS
JA ÕUES“. IRMELI VAHER
Kuni 29.02.2020 (Põltsamaa kultuurikeskus)

Isiklikud sõiduvahendid saab parkida Tabiverre, kust hommikul
sõidutatakse kõik soovijad Puurmanisse.

ILMAR KRUUSAMÄE PORTREED

Pärast retke transporti Tabiverest tagasi Puurmanisse korraldatud ei ole!

AJAKAVA

Kuni 10.03.2020 (Pajusi rahvamaja)
Kunstnik Ilmar Kruusamäe portreed

9.00 väljasõit Tabiverest stardipaika Puurmanis
9.30 osalejate registreerimine Puurmani lossis
10.00 avatseremoonia

10.15 START

EIRE KULBINI ISIKUNÄITUS “TIKANDITE LUMMUSES”

17.00 suletakse finiš Tabiveres muuseumi juures

Kuni 29.02.2020 (Põltsamaa raamatukogu)

ÜRITUSED
FILM “TALVE”

Kolmapäeval, 12. veebruaril kell 19 (Põltsamaa raamatukogu)
Neljapäeval, 13. veebruaril kell 19 (Põltsamaa raamatukogu)
“Talve” on viimane peatükk Oskar Lutsu Paunvere-lugude
põhjal valminud filmide reas.

TATRALEIVA KÜPSETAMISE ÕPITUBA

Pühapäeval, 16. veebruaril kell 11 (Pajusi rahvamaja)
Õpid küpsetama juuretisega toortatrajahust leiba ja
tundma eesti põliseid leivaga seonduvaid tarkusi. Teeme
koos läbi kõik leivateo etapid. Lisainfo ja registreerimine
tel 5323 7310.

SÕBRAPÄEVA KONTSERT. UKU SUVISTE
Pühapäeval, 16. veebruaril kell 16
(Põltsamaa kultuurikeskus)

FILM “SIPSIK”

Laupäeval, 22. veebruaril kell 13 (Puurmani rahvamaja)
Teisipäeval, 25. veebruaril kell 13 ja 18 (Põltsamaa
raamatukogu)
Eesti lastekirjanduse üks armastatumaid kangelasi,
kaltsunukk Sipsik, on saanud oma filmi, täis muusikat,
seiklusi ja tõelisi tundeid. See on lugu väga erilisest ja
üliarmsast elusast nukust ning õe ja venna armastusest,
mis peab vastu ka kõige suurematele katsumustele.

NÄITERINGI KUUKATSUJAD ETENDUS
“PÕRGUPÕHJA UUS VANAPAGAN”

Kolmapäeval, 26. veebruaril kell 19
(Põltsamaa kultuurikeskuses)
Põltsamaa kultuurikeskuse näiteringi KUUKATSUJAD
etendus A. H. Tammsaare “Põrgupõhja uus vanapagan”.

TANTSUTUBA

Reedel, 28. veebruaril kell 19 (Põltsamaa kultuurikeskus)
Õpime ja tantsime pärimustantse. Tantse õpetab Maia
Lepiste. Viisi võtab üles ansambel Lõõtsaliigutajad.

KAKS TOSINAT TULIPUNAST ROOSI (Rakvere Teater)

Kolmapäeval, 4. märtsil kell 19 (Põltsamaa kultuurikeskus)
Armastab, ei armastab, armastab ... Marina ja Alberto on
abielupaar, kes elavad Roomas. Katki on nende uksekell ja
värskendamist vajab kooselu.

STIILIPIDU „METSIK LÄÄS”

Puurmani Eakate Seltsi väljasõit jääaja keskusesse toimus 23. jaanuaril.
Jõudsime Saadjärve kaldale,
kus ilusas majas asubki jääaja
keskus. Giidi seletusi kuulates saime palju huvitavat
teada. Huvitav oli ka fakt, et
Puurmanist on leitud mammuti kihv. Giid seletas, kuidas

sadu tuhandeid aastaid tagasi
tekkis meie kaunis Vooremaa
ja kuidas on aegade jooksul
muutunud taimestik ja loomastik. Uurisime ka elu merepõhjas.
Õpetlikku päeva jäi meenutama pilt koos mammutiga.

Registreerumine kuni 28. veebruarini 2020
Facebooki ürituse lehel “Kuperjanovi retk 2020”
Osalustasu 2 eurot. Tasumine kohapeal SULARAHAS.
Lastele ja ajateenijatele on osalemine tasuta.
Info:
e-post kalle.kalme@kaitseliit.ee
Koduleht: http://jogeva.kaitseliit.ee/et/kuperjanovi-retk

Maire Noormägi

Registreeru
MTÜ Kuldne Iga liikmetele
MTÜ Kuldne Iga kohtub
reedel, 14. veebruaril kell 12
Puurmani Eakate Seltsi liikmetega.
Kohtumine toimub lossi restoranis Konvent.

Kohtumine Laeva raamatukogus
Neljapäeval, 13. veebruaril kell 11 külastab Kursi koguduse õpetaja Esa Luukkala
koos külalistega Soomest Laeva raamatukogu.
Teemaks on tänulikkus. Soome külaliste
poolt on kavas paar lühikest ettekannet, mis
tõlgitakse eesti keelde. Laulame laule Kiriku
Laulu- ja Palveraamatust, vestleme ja saame
tuttavaks.
Kõik on südamlikult teretulnud!

alustava ettevõtja koolitusele!

Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskus
korraldab koolituse alustavale ettevõtjale.
Koolitus annab vajalikud baasteadmised
potentsiaalsetele, alustavatele ja hiljuti
alustanud ettevõtjatele ning loob oskused
oma ettevõtte alustamiseks ja ettevõtlusega
tegutsemiseks.
Koolitused toimuvad seitsmel märtsikuu
päeval kell 10.00–17.15 Jõgeva Riigimajas (Suur 3). Õppekogunemistel käsitletakse strateegilist planeerimist, äriidee ja
ärimudeli sõnastamist, turundust ja müüki,
finantsjuhtimist ja meeskonnatööd. Koolituse
käigus koostab osaleja äriplaani ja tegevuskava.
Osalemistasu on 50 eurot. Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus,
mille leiate aadressilt www.jaek.ee. Täidetud
ankeet tuleb saata hiljemalt 21. veebruariks
aadressile enn@jaek.ee.
Lisainfot saab telefonilt 5333 5172.

Lisainfo õpetaja Esa Luukkala, tel 5811 3195

Reedel, 6. märtsil kell 20 (Pajusi rahvamaja)
Unises Pajusi külakeses avab mõisa peamajas oma uksed
Metsiku Lääne nn saloon. Lavale koguneb seltskond
muusikuid ja tantsijaid ergutama tüüpe, kes on sunnitud
järgmisel päeval Põltsamaa Selveri juurest põgenema.
Avatud on kõrts.

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.

Järgmine leht ilmub 11. märtsil.

Lahkusid meie seast
ÜLO TUPITS
KAJA KANGUR
ARVO LEISSON
HILJA UUSKÜLA
TÕNU KIVISTIK
ANNE TUGI
LIILIA KÜKKER
LONNI ŽIDKOVA
ELVI PALL

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

21.03.1937–04.01.2020
07.04.1945–19.01.2020
29.04.1940–20.01.2020
24.01.1928–20.01.2020
02.10.1963–24.01.2020
30.11.1956–25.01.2020
15.04.1968–26.01.2020
05.05.1928–30.01.2020
23.05.1942–30.01.2020

Puurmani alevik
Rõstla küla
Kauru küla
Põltsamaa linn
Mõhküla
Põltsamaa linn
Pisisaare küla
Põltsamaa linn
Pisisaare küla

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

CASSANDRA ELISABETH KRUUS
JETE LAISAAR

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

