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VALLAVALITSUSE teated

Põltsamaa Perepesa on Jõgevamaa Tervist
Edendav Organisatsioon 2020

Perepesa meeskond on
loonud väga hubase kooskäimise koha, kus lapsevanemad saavad omavahel
kohtuda, jagada lapse kasvamisega seotud rõõme,
muresid ja kogemusi ning
osaleda perepäevadel,
koolitustel, töötubades ja
saada nõustamist. Perepesa lööb kaasa valla ühistel
ettevõtmistel ja tähtpäevade tähistamisel. Keskuse tegevustega seoses
on Põltsamaal fookusesse

Foto Ellar Sügiste

Jõgeva maakonna terviseedendajate tunnustamisel pälvis tervist
edendava organisatsiooni tiitli Põltsamaa
Perepesa.

Ülevaade vallavalitsuse
1. juuni istungist

Põltsamaa
Perepesa
koordinaator
Mariin Sirk
tunnustust
vastu võtmas.

tõusnud senisest enam
perekond, pereväärtused
ning iga pereliikme osa ja
võrdne tähtsus perekon-

nas. Tervemate, teadlikumate ja rõõmsamate lapsevanematega kasvavad
tublid lapsed.

Tunnustused anti üle
Palamusel toimunud tänusündmusel.

• Valvekaamerate kasutusele võtmine Põltsamaa
Raamatukogus. Põltsamaa Rammatukogu esitas 7.
mail vallavalitsusele taotluse, millega soovib võtta kasutusele Põltsamaa Raamatukogu hoones ja
selle õuealal (Põltsamaa linn, Veski tn 3) vara kaitseks valvekaamerad. Valvekaamerate kasutuselevõtust on teavitatud Politsei- ja Piirivalveametit
ning konsulteeritud Andmekaitseinspektsiooniga.
Vallavalitsus kinnitas valvekaamerate asukohaks
Põltsamaa Raamatukogu hoone ja selle õueala.
Põltsamaa Raamatukogu peab paigaldama valvekaamerate jälgimise mõjualale eelnevale alale nähtavale kohale teabetahvli „VIDEOVALVE”. Raamatukogu territooriumil kasutatavast videovalvest
tuleb teavitada ka asutuse veebilehel. Samuti tuleb
videovalve korral tutvustada asutuse töötajatele
kaamerate asukohti ja valvealuseid alasid ning salvestiste jälgimise korda.
• Määrati Põltsamaa vallas asuvate ühissõidukipeatuste nimed järgmiselt:
jrk nr

küla/alevik

peatuse nimi

stop-kood

1

Vitsjärve küla

Silla

8490101-1

Kultuuriminister Anneli Ott külastas Põltsamaad

2

Vitsjärve küla

Silla

8490102-1

3

Esku küla

Sillaotsa

4990047-1

Teel Võrumaale põikas
kultuuriminister Anneli Ott kolmapäeval, 26.
mail ka Põltsamaale.
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Esku küla

Sillaotsa

4990048-1

Ministrit saatnud vallavanem Andres Vään tutvustas Ottile Lossi tänava
rekonstrueerimistööd ajutiselt peatanud arheoloo-

gilist leidu – munakivisillutisega teed, mis paljastus
vana asfaltkatte alt.
Samuti käisid minister
ja vallavanem vaatamas
Piiroja rallikrossirada,
mis vajab rahvusvaheliste
võistluste korraldamiseks
täiendavaid investeeringuid.

Viimane peatus tehti
Tapiku külamajas. Seal
tutvustasid raamatukogu juhataja Hiie Nugis ja
MTÜ Tapiku Mõis eestvedaja Olev Kull kohaliku
kogukonna ettevõtmisi.
„On rõõm näha, et Põltsamaa vald peab oluliseks
ka väikeseid raamatuko-

Põltsamaa Vallavalitsus

gusid ning koostöö on mõlema osapoole hinnangul
väga hea!” märkis Ott kohtumist kokku võttes.
Põltsamaa Vallavalitsus

Seetõttu kasvab ligi 800
last asutusepõhisel hooldusel, pere- ja asenduskodus, endise nimega
lastekodus. Teavituskampaania „Laps on pereootel” kutsub üles hakkama
hoolduspere vanemaks.
„Tahame julgustada
inimesi, et nad kaaluksid
võimalust pakkuda lastele
oma pere keskel armastust
ja hoolt,» selgitas sotsiaalkindlustusameti asendus-

hoolduse talituse nõunik
Nadežda Leosk. Tema sõnul on põhjused väga erinevad, miks ei saa lapsed
kasvada sünnivanematega. „Vahel jäävad vanemad
ootamatult haigeks, neil
on sõltuvusprobleemid
või muud eluraskused.
Sel juhul püütaksegi leida
lapsele võimalikult kähku uus kodu ja hoolitsev
pere. Hoolduspere vanem
on lapsele nagu ema või
isa, kes kasvatab teda iga
päev, armastab ja mõistab
teda rõõmus ja mures.”
Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna
juhi Ebeli Berkmani sõnul

OTT-turg toimub 9. juunil

kasvab täna asutusepõhisel hooldusel väga palju
lapsi. „Aastas eraldatakse
sünniperest umbes 250
last ning üle poole neist
ei saa sünniperre naasta.
Kuigi lapse parim kasvukeskkond on perekond,
elab hooldusperes vaid ligi
150 last,” lisas ta.
Hoolduspere sobivuse hindamise ja ettevalmistuse eest vastutab
sotsiaalkindlustusamet.
Lapse seaduslik esindaja
on kohalik omavalitsus,
kes sõlmib hooldusperega
lepingu, mille alusel pere
last kasvatab. Pere põhipartner on lastekaitsetöö-

taja, kellega koos võetakse
vastu lapsega seotud tähtsad otsused.
Juuli alguseni kestev
teavituskampaania „Laps
on pereootel” tutvustab
hooldusperet kui ühte
asendushoolduse vormi
ja vanemluse võimalust.
Kampaaniaga loodetakse
jõuda võimalikult paljude
lastele sobivate peredeni.
Seeläbi soovitakse tõsta
perepõhise asendushoolduse osakaalu ning normaliseerida asendushooldust ja kasuvanemlust
ühiskonnas.
Lisainfot leiab veebilehel hoolduspere.ee.

Foto Raimo Metsamärt

Tule 8. juunil Roosisaarele istutustalgutele!
Kutsume kõiki asutusi, ettevõtteid ja asjahuvilisi 8. juunil
Põltsamaa Roosisaarele roosiistutustalgutele! Plaanime
istutada üle 2000 roosiistiku ja
anda sellega Roosisaarele tema
erilise ja imelise kujunduse.
Talgud toimuvad teisipäeval, 8.
juunil ajavahemikus kell 14–20.
Abiks on ka see, kui tulete tunniks,
paariks endale sobival ajal selles
ajaaknas.

Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
Põltsamaa Vallavalitsus

Hakka hoolduspere vanemaks!
Eestis on suur puudus
inimestest, kes pakuksid hoolt lastele, kes ei
saa kasvada oma sünniperes.

• Vaadati läbi Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide
eelnõud.

Palume võimalusel kaasa võtta
töökindad, labida ja kastekannu.
Asutustel, ettevõtetel või sõpruskondadel, kes plaanivad tulla
hulgakesi, palume eelnevalt endast teada anda telefoninumbrile
5294510 (Kristi). Siis teame töid sujuvamalt korraldada.
Põltsamaa Vallavara

Põltsamaa OTT-turg toimub taas kolmapäeval, 9. juunil kell 17–18 Põltsamaa kultuurikeskuse ees. Turg
pakub võimalust soetada selliseid väiketootjate toidutooteid, mida kaubandusvõrgust üldjuhul ei leia.
Kohal on talud, kes müüvad kitsepiimast valmistatud
juustusid ja maiustusi, marineeritud vutimune, koduküpsetatud leiba, mett, kurki, kanepi- ja toortatratooteid, kodukanade mune, jäätist ja palju muud.
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.
Raivo Suni
tel 5648 0215

Hajaasustuse programmi toetuste maht
vallas on 145 000 eurot
Riigihalduse ministri 28. mai määrusega nr 101 kinnitati hajaasustuse programmi 2021. aasta riigipoolne
toetusvahendite jaotus. Põltsamaa vallale eraldas riik
72 785 eurot.
Koos valla toetusega, mis on niisama suur kui riigi
tugi, on 2021. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru toetussumma seega 145 570 eurot.
Taotlusperioodil, 1. veebruarist 1. aprillini, esitati
Põltsamaa vallavalitsusele 54 toetuse taotlust kogusummas 191 386 eurot.
Toetused eraldatakse taotlejatele komisjoni moodustatud pingerea alusel lähinädalate jooksul.
Põltsamaa Vallavalitsus

