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Kust saada soodsat õigusnõu?
Riigi toel jätkab esmase õigusnõu andmisega
OÜ HUGO, abivajajatele on esimesed kaks
tundi 5 euro suuruse
omaosalustasu eest.
Ülejäänud 3 tunni eest
tasub abivajaja 45 eurot
tunni eest (sisaldab käibemaksu). Lapse õigusi
puudutavates perekonnaasjades on soodushinnaga
tundide arv 10.

OÜ HUGO annab õigusnõu abivajajaga
kohtudes või
viimase nõusolekul videosilla
või
telefoni teel.
Samuti saab
abivajaja küsida juriidilist
nõu nii eesti- kui
venekeelse veebilehe Juristaitab.ee kaudu.

Esmanõustamine ei võimalda enam abivajaja kohtus esindamist. Erandiks
on lapse õigusi puudutavad perekon n a a s jad
ja maksekäsu
k iirmenetluse
avalduse esitamine.
Alates 1. maist 2021 saab

riigi toetatavat esmast õigusnõu taotleda inimene,
kelle taotlusele eelnenud
kvartali keskmine brutosissetulek on kuni 1200
eurot, lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades
kehtib piirmäärana brutosissetulek kuni 1700 eurot.
Põltsamaa Vallavalitsus

Osale noorte virtuaalmessil „Suveks tööle”!

Kohal on Eesti Töötukassa
karjäärispetsialistid, kes

pakuvad karjäärinõustamist, töö- ja koolivestluse
simulatsioone ning töötube erinevatel teemadel.
Messil pakume üle 20 erineva töötoa ning kokku
üle 100 karjäärinõustamise
ning töö- ja koolivestluse
simulatsiooni aja.
Kuna ka sel aastal võib
noortel olla keerulisem
leida suveks sobivaid töö-

Põltsamaa Vallavolikogu
44. istung

tamise võimalusi, siis vahendame virtuaalmessil
erinevaid variante töö ja
töömaailma kogemuste
saamiseks. Kõik need pakkumised muutuvad nähtavaks virtuaalmessi avapäeval, 4. mai hommikul.
Messil osalemine on
tasuta ja toimub OnlineExpo messikeskkonnas.
Külastada saab ettevõtete

Ulvi Pint

Eesti Töötukassa

OTT-turg toimub taas 12. mail

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 44. istung toimub
neljapäeval, 29. aprillil 2021 algusega kell 15 Microsoft
Teamsi keskkonnas.
PÄEVAKORRA PROJEKT
1. Põltsamaa valla heakorraeeskirja kehtestamine.
2. Põltsamaa Vallavolikogu 6. detsembri 2017 määruse nr 5 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava
tasu suurus ja maksmise kord” muutmine.
3. Põltsamaa Vallavolikogu 6. detsembri 2017 määruse nr 6 „Valitsusliikmetele hüvitise maksmise
otsustamine ja selle suuruse määramine” muutmine.
4. Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine.
5. Vallavara võõrandamine (Vägari külas asuvad korteriomandid Kooli tee 4-11 ja Põdra tee 8-4).
6. Arvamuse andmine maavara uuringuloale.
7. Ühinemislepingu muutmine.
8. Vallavalitsuse informatsioon.

ja asutuste virtuaalseid
bokse ning uurida, küsida
ja kandideerida. Eelmisel aastal väisas messi üle
15 000 külastaja.

Foto pixabay.com

4.–5. maini toimub
16–29-aastastele noortele mõeldud virtuaalmess „Suveks
tööle”, kust leiab lisaks
tööpakkumistele ka
töövarjutamise, vabatahtliku töö ja praktikavõimalusi.

Pärast pandeemiast tingitud väikest vahet toimub kolmapäeval, 12. mail taas Põltsamaa OTT-turg, mis pakub
võimalust soetada selliseid väiketootjate toidutooteid,
mida kaubandusvõrgust väga ei leia.
Turg toimub kell 17–18 Põltsamaa kultuurikeskuse
juures.
Infot pakutavast kaubast leiab FB-lehelt „Põltsamaa OTT –
otse tootjalt tarbijale“. Müüjad saavad müügile registreeruda, helistades telefonile 5648 0215 või saates kirja
aadressile toit@poltsamaa.ee.
OTT on lühend sõnakolmikust „otse tootjalt tarbijale“.
Ostes OTT-võrgustiku kaudu, toetate oma ostuga kodukohas tegutsevaid talupidajaid ja väiketootjaid.

vallasekretäri abi

Ülevaade vallavalitsuse
27. aprilli istungist
1. Otsustati avalikustada Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava 2021–2030 projekt ajavahemikul
28.04–12.05.2021 Põltsamaa valla veebilehel www.
poltsamaa.ee ja Põltsamaa Kultuurikeskuse veebilehel www.kultuurikeskus.eu. Ettepanekuid
Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava 2021–2030
projekti kohta saab esitada kuni 12.05.2021 e-posti
aadressil info@poltsamaa.ee või paberil Põltsamaa
valla kantseleisse ja Põltsamaa Kultuurikeskusse
(sh Puurmani Rahvamajja ja Pajusi Rahvamajja).
Avalik arutelu toimub 17. mail kell 17.15 Põltsamaa
Kultuurikeskuses.
2. Kinnitati riigihanke „Töökoja tee, Töökoja harutee ja Tööstuse tee rekonstrueerimine” tulemused.
Edukaks tunnistati osaühingu MOREEN pakkumus summas 133 875 eurot (ilma käibemaksuta).
3. Anti 2029. aasta lõpuni Spordiklubi Toonus-Sport
kasutusse tasuta Põltsamaa linnas Veski tn 5 juures asuv endine kruusakattega korvpalliväljak.
4. Seati Põltsamaa linnas asuvale Õuna tn 1 kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on elektrimaakaabelliinide ja
komplektalajaama ehitamine, talumine ja majandamine elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses.
5. Nõustuti Väike-Kamari külas Kamari elektrijaama katastriüksuse ja Kalda katastriüksuse piiride
muutmisega vastavalt maakorralduskavale ning
määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed.
6. Muudeti kolme Põltsamaa vallas asuva ja riigile
kuuluva katastriüksuse koha-aadresse.
7. Nõustuti Lustivere külas Suti katastriüksuse, Kaavere külas Raja katastriüksuse, Neanurme külas
Pärna katastriüksuse, Väike-Kamari külas Männiku katastriüksuse ja Annikvere külas Annikvere
farmi katastriüksuse jagamisega ja määrati uued
koha-aadressid ning sihtotstarbed.
8. Otsustati mitte nõuda OÜ-lt ANU FOTO kahe arve
tasumist. OÜ ANU FOTO esitas Põltsamaa Vallavalitsusele 07.04.2021 rendikompensatsiooni taotluse. Taotlust põhjendatakse sellega, et tulenevalt
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutest
pole ettevõte saanud teenust osutada ja seega ei ole
ettevõttel olnud laekuvaid tulusid.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
Põltsamaa Vallavalitsus

Raivo Suni

tel 5883 9110

tel 5648 0215
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PRIA alustab 2. mail taotluste vastuvõttu
2. mail alustab PRIA
otsetoetuste, üleminekutoetuste ning
maaelu arengukava
pindala- ja loomapõhiste toetuste taotluste
vastuvõttu, mis toimub
ainult elektroonilise
kliendiportaali e-PRIA
vahendusel.
Toetusi on kokku ligi paarkümmend ja pindala- ning

loomapõhiste toetuste
maksmiseks on 2020. aasta
eelarves kokku 240 miljonit eurot. Taotlusi saab ePRIAs esitada 2.–21. maini
ja pärast seda hilinenult
veel 15. juunini. Palume
taotlus esitada võimalikult
varakult.
Eriolukorrast tulenevalt
on PRIA teenindusbürood
suletud kuni eriolukorra
lõpuni. Eriolukorra lõp-

pedes teenindame teenindusbüroodes ainult
eelregistreeritud kliente.
Enne teenindusbüroosse
tulemist palume tutvuda
PRIA veebilehel avaldatud
infoga ja broneerida aeg
taotluse esitamiseks.
Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab infot
ja abi küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679. Pindala-

toetuste kohta saab lisaks
abi ka, pöördudes MESi
nõuandeteenistuse konsulentide poole. Täpsem info
on leitav www.pikk.ee.
Põllumajanduse Registrite
ja Informatsiooni Amet

