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VALLAVALITSUSE teated

Põltsamaa vald tänab säravaid
noorsootöötajaid 2020
Helena Nõmmik

Põltsamaa
ühisgümnaasiumi huvijuht
ja huviringi juhendaja
Helena teeb oma tööd suure entusiasmiga, ta rakendab
uusi ja huvitavaid lahendusi
ning suudab noori tegutsema
panna. Ta on alati rõõmus ja
päikeseline ning ülimalt positiivne inimene. Ta oskab märgata laste vajadusi, muresid ning aitab neid lahendada. Noortele omaalgatuse ja
ettevõtlikkuse arendamiseks lõi noorteühenduse TPN
– Tegusad Põltsamaa Noored. Tänu Helenale on noored
õppinud eluks vajalikke sotsiaalseid oskusi ning saanud
hindamatu kogemuse.

Ave Lübek

Põltsamaa noorte- ja
elukestva õppe keskuse
noorsootöötaja
Ave on andnud oma hinge
noortele, kelle elu ei ole läinud
alati plaanitult, töötades Noorte Tugila programmis. Ta teeb
oma tööd südamega ja püüab
igale noorele pöörata piisavalt tähelepanu, et nende soovid ja unistused saaksid täituda.
Ave sõnul peab elus olema eesmärk. Ta on noortega
aus ja otsekohene. Ta oskab noori kuulata ja püüab neid
alati mõista.

Helen Taal

Puurmani rahvamajas
perenaine
Helen on rahvamaja n-ö hea
haldjas, kes on saavutanud
väga hea klapi laste ja noortega. Helen annab võimaluse
noortele mõnikord lausa pööraseid plaane ellu viia. Ta seisab alati hea selle eest, et noored
saaksid oma sõna öelda, et nendega arvestataks ja neid
kuulataks. Helen annab endast alati rohkem, kui oodatakse.

Vallavalitsuse teadetest
Põltsamaa Valla Sõnumite vahel

Maire Püss

Põltsamaa noorte- ja
elukestva õppe keskuse
noorsootöötaja
Töötades Noorte Tugila programmis, on Maire pühendanud end noortele, kelle elu
ei ole läinud alati plaanitult.
Ta teeb oma tööd südamega ja
püüab igale noorele pöörata piisavalt tähelepanu, et nende soovid ja unistused saaksid
täituda. Maire aitab hoida koos ka vajalikku võrgustikku, et noori toetada.
Maire on rõõmsameelne, rahuliku loomuga ja väga
hooliv. Ta väärtustab ausust ja avatust. Ka rasketel hetkedel soovitab ta mõelda positiivsetele asjadele.

Viivi Tell

Põltsamaa raamatukogu
raamatukoguhoidja
Viivi on sõbralik, rõõmsameelne ja hooliv. Ta tunneb
väga hästi laste- ja noorsookirjandust ja oskab igale soovijale
leida õige raamatu. Laenutaja
töö nõuab pidevat suhtlemist
laste ja noortega ning individuaalset lähenemist ja kannatlikkust. Viivil seda jagub,
ta on suutnud luua noortesõbraliku töökultuuri. Aja
jooksul on Viivist saanud noortele justkui usaldusisik,
kellega võib muresid ja rõõme jagada. Viivi kuulab, lohutab ja vajaduse korral annab nõu. Raamatukogus üritusi
korraldades on Viivi töövaldkonnaks kujunenud ettelugemine ja jutustamine lastele ja noortele.

Annika Kallasmaa
noorsootööspetsialist
tel 5394 3940

Põltsamaa vald sai 15 000-eurose
vautšeri lossikompleksi WIFI-ala
rajamiseks

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist. Teiste hulgas on
enampakkumisel järgmised Põltsamaa vallas asuvad
maad:

Põltsamaa vald sai programmist „WiFi4EU» 15 000 euro
väärtuses vautšeri, et rajada Põltsamaa lossikompleksis
ja selle ümbruses vaba WiFi leviala nii turistile kui ka
kohalikule külalisele.
Vautšeri eest saab Põltsamaa vald soetada WiFi leviala
loomiseks vajalikud saatjad. Baas-püsiühenduse peab
neile tagama vald koostöös lossikompleksi haldaja Põltsamaa Vallavara OÜ-ga.
WIFI-ala on plaanis välja ehitada selle aasta jooksul ja
toetuse tingimustest tulenevalt peab see toimima vähemalt kolm aastat.
Toetuse taotlemine toimus välkmenetlusega: seda sai
teha ühe kindla ajavahemiku jooksul. Vautšeri said neliteist kiiremat omavalitsust Eestis.
Euroopa Komisjoni algatuse „WiFi4EU» eelarve aastateks 2018–2020 on 120 miljonit eurot ja selle käigus toetatakse kogukonnakeskustesse WiFi seadmete paigaldamist kogu Euroopas.

Kõpu külas Sillaotsa
Luige külas Hernesaare
Lustivere külas Aadu
Neanurme külas Uudu
Väike-Kamari külas Vapsiku

Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa
oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee kuni
27.08.2020.

Raivo Suni
turundusspetsialist
tel 56480215

Vallavalitsus tunnustas tublimaid
kultuuritegijaid ja toetajaid
Vallavalitsus tunnustas 20. augustil Pajusis tublimaid
valla kultuurisündmuste korraldajaid, vabatahtlikke
ja kultuuritoetajaid.
Aasta kultuuriteo tiitli sai hiljuti oma 80. sünnipäeva tähistanud segarahvatantsurühm Kaljaan. Aasta
vabatahtlikuks tunnistati Puurmani Ülejõe elamurajooni korvpalliplatsi ja rularambi rajamise eestvedaja
Urmas Torim ning aasta kultuuritoetaja tiitli sai paljude sündmuste hindamatu abiline Indrek Eensalu.
Kokku esitati kolmes kategoorias tunnustamiseks
19 kandidaati. Tunnustuse saajad sõelus kandidaatide
hulgast välja vallavolikogu kultuurikomisjon.

Puurmani Mõisakool pakub
tööd vene keele õpetajale ja
koolipsühholoogile

Riik annab enampakkumisel
kasutusse viis Põltsamaa valla
maatükki

•
•
•
•
•

Hoiate käes Põltsamaa Valla Sõnumite teist
numbrit. Teist nädalat ilmub selle vahel ka vallavalitsuse info erikülg.
Varem ilmus Põltsamaa Vallaleht kord kuus
kõigisse valla postkastidesse Põltsamaa Teataja
vahel. Saime sageli tagasisidet, et kord kuus ilmuv infoleht sisaldab aegunud infot ja dubleerib
juba varem avaldatud teavet. Oli kuulda sedagi,
et osa inimestest heitis vallalehe seda avamata
prügikasti või ahju.
Valla raha kasutamine infolehe väljaandmiseks sellisel moel tundus ebamõistlik. Seepärast
otsustasime senist praktikat muuta.
Kõige operatiivsemat infot vallavalitsuse tegemiste kohta leiab jätkuvalt vallavalitsuse kodulehel www.poltsamaa.ee ja sotsiaalmeedias. Samas
soovime võimalikult värske ja asjakohase teabega
jõuda ka nendeni, kes sellest hoolivad, kuid internetti ei kasuta.
Nii ilmub Põltsamaa Valla Sõnumite vahel
igal nädalal vallavalitsuse infolehekülg. Lehekülg jõuab kõigini, kes lehte tellivad või ostavad.
Lisaks avaldame vallavalitsuse infokülje PDFfailina ka valla kodulehel, kus sellele on tasuta
juurdepääs.

Puurmani Mõisakool võtab alates 01.09.2020
tööle:
•
vene keele õpetaja koormusega 0,5;
•
koolipsühholoogi koormusega 0,2.
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid
(avaldus, CV, kvaliﬁkatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad) esitada allkirjastatult
hiljemalt 26.08.2020 e-kirjaga
margus@puurmani.edu.ee või paberkujul
Tartu mnt 1, Puurmani alevik, Põltsamaa
vald, Jõgeva maakond 49014.
Koolis on meeldiv kollektiiv, head töötingimused ja esteetiliselt kaunis keskkond. Pakume arenguvõimalusi, vajaduse korral sõidukompensatsioon.
Margus Kask
mõisakooli direktor
tel 5561 3311

