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VALLAVALITSUSE teated

Põltsamaa valla nelja haridusasutust
hakkab toitlustama suurköök
Seoses ümberkorraldustega Põltsamaa
valla allasutuste töös
muutub uuest õppeaastast mitmete valla
lasteaedade ja koolide
toitlustamine.
Uuest õppeaastast lõpetatakse toidu valmistamine
Põltsamaa lasteaedades
MARI ja Tõruke, EskuKamari koolis ja Pisisaare
koolis. Neid asutusi hakkab toitlustama Põltsamaa
ühisgümnaasiumi Lille tn
majas asuv suurköök, mille võimekus on valmistada
toitu umbes 1100 lapsele.
Et lasteaedasid ja koole
paremini teenindada, on
gümnaasiumi kööki soetatud uus ja suurem praeahi,
kaks sügavkülmikut ning
pottide ja termoste pesumasin. Samuti on toidu
vedamiseks kohandatud
väikebuss Citroën, millega on võimalik soe toit
kõigisse lasteaedadesse ja
koolidesse toimetada ühe
veoringiga.
Toidu veoring toimub
marsruudil PÜG, Mari,
Tõruke, Pisisaare ja Esku.
Igas kohas on umbes
viieminutine peatus, kus
antakse üle soe toit ja võe-

1. septembri aktused

Põltsamaa valla koolides ja
lasteaedades
Aktused algavad järgmistel kellaaegadel:
Puurmani mõisakoolis kell 8.30
Aidu lasteaed-algkoolis kell 9
Lustivere põhikoolis kell 9
Põltsamaa lasteaias Tõruke kell 9
Puurmani lasteaias Siilipesa kell 10
Adavere põhikoolis kell 10
Pisisaare algkoolis kell 10
Esku-Kamari koolis kell 11
Põltsamaa lasteaias Mari kell 11

Põltsamaa ühisgümnaasiumis

Suurköögi buss,
millega
veetakse
toitu laiali.

Kell 9 algab 2.–11. klasside klassijuhatajatund koduklassides direktor Aimar Arula videotervitusega.

teaedade ja koolide ümber jagam ispun ktidesse
vähemalt 63-kraadise temperatuuriga.
Laste toitlustamises sisulisi muutusi ei
toimu. Söögiajad
Laste toitlustamises
jäävad samaks.
sisulisi muutusi ei
Suurköögi teenindatavates
hatoimu. Söögiajad
ridusasutustes on
jäävad samaks.
ühesugune menüü, mille koostamisel on arvestatoimub senistes köökitud
lasteaedade
ja koolide
des. Igal asutusel on oma
varasema
kogemusega.
termosed, lahtist toitu ei
Kuna toiduringi on lüveeta. Soe toit jõuab lastakse vastu eelmise toidukorra nõud.
Toidu ümberjagamine
rühmade vahel ja koolis

”

litatud ka lasteaiad, siis
suureneb hommikupudru
nädalane valik ühisgümnaasiumis.
Suurköök pakub meelsasti kõigile lapsevanematele võimalust menüüs
pakutavat maitsta. Kui
kellelgi on küsimusi või
mõtteid seoses haridusasutuste toitlustamisega,
palume ühendust võtta
suurköögi peakoka Maris Rabaga (e-post: maris.
raba@poltsamaa.edu.ee).

Põltsamaa vallavalitsus võõrustas
kolleege Viljandi vallast

NB! Kogu koolipere ühist aktust kooli kivi juures ei
toimu!
1. klasside aktuse kohta vaata kooli kodulehelt
https://www.poltsamaa.edu.ee/
1. klassi aktusel osaleb 1. klassi õpilane koos ema
ja isaga ning 12. klassi õpilased, teised pereliikmed
ja vanavanemad aktusel ei osale. Hiljem on võimalus osta aktuse video Ellar Sügiste käest.

Puurmani lasteaias toimub
vanemlusprogrammi käigus koolitus
Puurmani lasteaias toimub k.a 16. septembrist kuni
20. jaanuarini 2021 kolmapäeviti kell 17.30–20.00 koolitus 2–8-aastaste laste vanematele vanemlusprogrammi „Imelised aastad” käigus.
Koolitusel õpitakse ja analüüsitakse järgmisi teemasid:
• kuidas kehtestada lastega suheldes piire ja reegleid;
• kuidas lapsi julgustada ja kiita;
• kuidas õpetada last oma tunnetega toime tulema;
• kuidas last mängu abil arendada;
• kuidas lahendada konﬂikte,
• kuidas tulla toime stressiga.
Koolitajateks on psühholoog-pereterapeut Karmen
Maikalu ja nõustaja-perelepitaja Maire Püss. Koolitus
on Põltsamaa valla elanikele tasuta ning osalejaile pakutakse tasuta lastehoidu ja kerget einet.
Infot koolituse kohta ja registreeruda saab e-posti aadressil poltsamaa@perepesa.ee või telefonil
53464029.

Võimalus saada tasuta õigusabi
Viljandi
vallavalitsus
uudistamas
WParki.

Reedel, 21. augustil
korraldas Viljandi
vallavalitsus oma tervisepäeva käigus väljasõidu Põltsamaale, et
tutvuda siinsete vaba
aja veetmise võimaluste ja huviväärsustega.

Viljandi valla kolleege võõrustanud Põltsamaa vallavalitsus tutvustas külalistele Pajusi küla keskust ja
Põltsamaa lossikompleksi.
Külalised said seigelda Sarapiku talu maisilabürindis ja katsetada veelauasõitu WPargis. Päeva sisse

mahtus ka törts tööjuttu.
Vahetati mõtteid edasiste
koostöövõimaluste ja ühistegevuste kohta.
Ajaloolise Viljandimaa
osana on Põltsamaa huvitatud tihedamast koostööst Viljandimaa omavalitsustega. Põltsamaa vald

osaleb Viljandimaa kultuuri- ja turismikoostöö
võrgustikus. Tihedamat
koostööd erinevates valdkondades tehakse naabrite –
Põhja-Sakala valla ja Viljandi vallaga.

HUGO.legal pakub koostöös justiitsministeeriumiga tasuta õigusabi
Eestis elavatele inimestele. Inimesi abistavad 50 juristi üle Eesti,
kelle keskmine tööstaaž on 17
aastat ning kes kõik omavad
õigusteaduse magistrikraadi.
Õigusnõustamist on võimalik
saada kohtumise, e-kirja kui ka
video teel.
Abi saavad kõik Eestis elavad
inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1700 eurot kuus.
Lisainfo aadressil www.hugo.legal/tasuta-oigusabi/
või helistades telefonile 6 880 400.

