5

Neljapäev, 19. november 2020

VALLAVALITSUSE teated

Saame tuttavaks: Helina Amur, Puurmani
mõisakooli direktor
kooli 1998. aastal. Pärast
õpetajakutse omandamist
kandideerisin Puurmani
gümnaasiumisse klassiõpetajaks. Olen väga
tänulik toonasele direktorile Toomas Annukile,
kes mulle õpetajana töötamiseks võimaluse andis,
ning õppealajuhatajale Nadežda Niklusele, kes mulle väga heaks mentoriks
oli. Töötasin Puurmanis
10 aastat klassi-, kunsti- ja
inglise keele õpetajana.

Septembris, uut kooliaastat alustades, ei tulnud
mul selline elumuudatus
üldse mõttessegi. Mul olid
suurepärased õpilased,
väga head kolleegid ning
toetav ja mõistev koolijuht.
Kandideerides oli teil
Mulle väga meeldib õpetailmselt ka miski kujutlus,
da ning töökohta muuta
millisena soovite näha
polnud põhjust.
Puurmani kooli tuleviPuurmani mõisakooli
kus. Mildirektori ametilised on
kohale tööpaksuu r i m ad
kumist nähes
vä lja kutUnistan
tundsin, et pean
sed? Millikandideerima. sellisest
sed on teie
Esialgu min- koolist, kuhu
unist used
git konkreetset
s e o s e s
plaani või soo- lapsevanem
kooliga?
vi polnudki, saadab
Kindlaslihtsalt tunne,
oma lapse
ti on mul
et pean seda
oma kutegema. Ütlen südamerahuga.
jutlus. Saausalt, et pärast
mas tean
dokument ide
ka omast
saatmist valdas
hetkeks mind kerge paa- kogemusest, et nendest
nika, et millega olen hak- kujutlustest ei ole mitte
kama saanud. Kuid tasa- mingisugust kasu, kui
pisi harjusin mõttega ning pole meeskonda, kellega
järk-järgult tekkisid ideed seda teostada. Seega pean
ja ettekujutused sellest oma esialgseks suurimaks
tööst. Töövestluskomisjo- väljakutseks ühtse, üksni ette minemise ajaks olin teist toetava ning tegutjuba päris palju teemaga semistahtelise õhkkonna
tegelenud ning enam ei loomist nii õpetaja kui
kahelnud endas ega oma õpilase jaoks. Unistan sellisest koolist, kus hommiotsuses kandideerida.
kul tõustes rõõmustab nii
Olete olnud seotud Puurõpetaja kui õpilane, et on
mani kooliga ka varem?
koolipäev. Unistan selliOlen olnud Puurmanis nii sest koolist, kuhu lapseõpilane kui õpetaja. Lõ- vanem saadab oma lapse
petasin Puurmani kesk- südamerahuga ning kuhu

”

Helina Amur
Hariduskäik: Laeva Põhikool, Puurmani Keskkool,
Tartu Ülikool klassiõpetaja, lisaeriala kunstiõpetus),
Tallinna Ülikooli haridusteaduste magister. Hiljem
õppis Tallinna Ülikoolis inglise keele õpetajaks.
Lõpetas 2016 Tartu Ülikooli täiendusõppeprogrammi
haridusasutuse juhtimise alal.
Senine töökäik: õpetaja Puurmani Gümnaasiumis,
klassi- ja inglise keele õpetaja Siimusti LasteaedAlgkoolis.
Hobid: Olen pea 20 aastat tegelenud väga tõsiselt
puhtatõulise tori hobuse kasvatamise ja aretamisega.
Lisaks meeldib lugeda, teha käsitööd, joonistada. Kui
aega leian, meisterdan ka mõne vitraaži.

Vallas on käimas haridusvõrgu ümberkorraldused.
Milliseid võimalusi näete selles Puurmani kooli
jaoks?

Põltsamaa vallas on ette
võetud heas usus. Arvan,
et just selle ümberkorralduse valguses on Puurmani mõisakoolil võimalus
särama lüüa, tõestada oma
vajalikkust, erilisust ning
olulisust kogukonna jaoks.

Olen veendunud, haridusvõrgu ümberkorraldamine

Raivo Suni

ta tuleb ka ise rõõmsalt ja
julgelt.

Keda pärjata valla aukodanikuks, kellele anda
teenetemärk?
Vallavalitsus ootab ettepanekuid Põltsamaa
valla aukodaniku ja teenetemärgi kandidaatide
kohta. Ettepanek tuleb
esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „aukodanik” või „teenetemärk”
hiljemalt 2. jaanuariks
2021 Põltsamaa valla
kantseleisse Lossi tn 9.
Ettepanekus peavad sisalduma:
Aukodaniku või teenetemärgi kandidaadi nimi.
Aukodaniku nimetuse

või teenetemärgi omistamise põhjendus.
Kirjaliku ettepaneku
esitaja nimi ja kontaktandmed, ettepaneku esitaja
allkiri ja esitamise kuupäev.
Põltsamaa valla antav
aunimetus „Põltsamaa
valla aukodanik” on Põltsamaa valla kõrgeim autasu, mis omistatakse füüsilisele isikule elutöö eest,
Põltsamaa vallale osutatud
pikaajaliste väljapaistvate
teenete eest või vallapoolse

erilise austusavaldusena.
Põltsamaa valla teenetemärk on Põltsamaa valla
antav autasu, mis omistatakse üldjuhul Põltsamaa
vallast pärit või Põltsamaa
vallas elavatele ja/või töötavale füüsilistele isikutele,
kes oma töö ja tegevusega
on oluliselt kaasa aidanud
Põltsamaa valla arengule
või kes on silma paistnud
mingi konkreetse Põltsamaa valla jaoks olulise
saavutusega.
Esitatud kandidaadid

vaatab läbi vallavolikogu ajutine komisjon, mis
kinnitatakse vallavolikogu detsembrikuu istungil.
Tunnustuse saajad kinnitab vallavolikogu.
Aukodaniku nimetused
ja teenetemärgid antakse
üle Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul 22. veebruaril 2021.
Ülle Ottokar
kultuuritööspetsialist
tel 5300 2557

Põltsamaa vallavolikogu I koosseisu 40. istung toimub neljapäeval, 19. novembril 2020 algusega kell 15
Põltsamaa ühisgümnaasiumi aulas.
Päevakorra projekt
1. Analüüsi „Põltsamaa Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri
kujundamine” tutvustamine
2. Põltsamaa valla heakorraeeskirja kehtestamine
3. Põltsamaa vallavolikogu 18.10.2018 määruse nr 58
„Põltsamaa valla arengukava 2040” muutmine
4. Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate
poolt kaetava osa määra kehtestamine ja arvestus
5. Vaideotsus Pikknurme Küla Seltsi vaides Põltsamaa
vallavolikogu 27.08.2020 otsusele nr 1-3/2020/53
„Arvamuse andmine Pikknurme dolokivikarjääri
mäeeraldise kaevandamisloa taotluse kohta”
6. Vabadussõjas langenute Viljandimaa mälestussamba taastamise toetamine
7. Vallavara võõrandamine (Kooli tee 4-5 Vägari külas ja Kuuse tn 5-8 Adaveres)
8. Vallavara võõrandamine (Sakala tn 14 Kamari alevikus)
9. Põltsamaa valla haridusasutuste ümberkorraldamine, 1. lugemine
10. Informatsioon Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve
täitmise ja reservfondi kasutamise kohta
11. Informatsioon haridusasutuste toitlustuse ja majandamise üleminekust Põltsamaa Halduse alla
12. Vallavalitsuse informatsioon
Ulvi Pint
vallasekretäri abi
tel 5883 9110

Ülevaade Põltsamaa
vallavalitsuse 16. novembri
istungist
1. Seati 14-le Põltsamaa vallale kuuluvale kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse
seadmise eesmärk on Põltsamaa linna elektrivälisvõrgu rekonstrueerimine.
2. Nõustuti Kaavere külas Vilja katastriüksuse, Kirikuvalla külas Ässa katastriüksuse ja Laasme külas
Kuivati katastriüksuse jagamisega ning määrati
osadele koha-aadressid.
3. Kinnitati Põltsamaa raamatukogu nõukogu koosseis. Nõukogusse kuuluvad Riho Laanes, Liia Aun,
Andres Kert, Inge Toode, Marika Viks, Helle Rümmel ja Riina Holtsmeier.
4. Kinnitati Esku-Kamari kooli hoolekogu koosseis.
Hoolekogusse kuuluvad Evely Jõesoo, Kadri Arro,
Silver Nõmmiksaar, Toomas Liebert, Monika Kütt,
Gedtlin Tõniste ja Annika Kreitsman.
5. Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti
12 aruannet, algatati üks teenistuslik järelevalve,
muudeti ühte varasemat vallavalitsuse korraldust
ja algatati üks pärimismenetlus.

Teenetemärk

Foto Raivo Suni

Miks otsustasite kandideerida Puurmani mõisakooli juhiks?

Foto erakogu

1. detsembril alustab
Puurmani mõisakooli
direktorina tööd Helina Amur. Saame tuttavaks!

Põltsamaa vallavolikogu
istung

