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VALLAVALITSUSE teated

Vallavalitsus tunnustab Põltsamaa valla
tegusaid noori

Ülevaade vallavalitsuse
8. juuni istungist

Põltsamaa vald tunnustab tegusaid noori, kes on teinud vabatahtlikku
tööd, olnud eeskujuks teistele noortele ja panustanud Põltsamaa valla ja
kogukonna arengusse. Suur tänu märkajatele ja kandidaatide esitajatele!
Parimate õpilaste ja tegusate noorte tunnustamine toimub 14. juunil.
Samuel Axel Maikalu

Taniel Eensalu

Samueli Axelit iseloomustab suur tahe, uudishimu ja
töökus, suhtlemisoskus ning selge ettekujutus eesmärgist, kuhu ta jõuda tahab. Samuel on silmapaistev oma
hea suhtlemis- ja väljendusoskusega. Ta on noor, kellele meeldib diskuteerida erinevate valdkondade üle, kes
kuulab Sind tähelepanelikult ja räägib kaasa. Samuel on
vabatahtlikuna löönud kaasa Põltsamaa valla kultuurielus: aidanud ette valmistada üritusi, nendes kaasa
löönud neid juhtides ja osaledes huvitegevuses. Ta on
näidelnud noorte näiteringis ja kaasa teinud suvelavastustes. Sel aastal juhtis ta Põltsamaa Kultuurikeskuse
60 aasta juubeliks valminud telesaadet „Teie meie loos!”
ning ta on Põltsamaa Raadio projekti liige.

Taniel on asjalik ja toimekas noor. Ta kandis terve talve
hoolt Põltsamaa Kuningamäe terviseraja heade suusaradade korrasoleku eest ning aitas kaasa mäesuusanõlva
rajamisele. Taniel näitab eeskuju sportliku eluviisiga, aitab korraldada üritusi ning on aidanud oma tegevusega
Põltsamaa elanike liikumisaktiivsust edendada.

Hanna-Brita Kaasik
Hanna-Brita on abivalmis ja rõõmsameelne noor. Ta näitab eeskuju sportliku eluviisiga ja on saavutanud häid
tulemusi suusatamises. Hanna-Brita korraldas Kuningamäel suusaõppetunde lastele ja täiskasvanutele. Ta on
aidanud oma tegevusega Põltsamaa elanike liikumisaktiivsust edendada.

Katrin Kiens
Katrin on väga sõbralik, empaatiavõimeline noor neiu,
kellel on väärtushinnangud paigas. Ta oskab märgata
ja on alati abivalmis. Ta osaleb aktiivselt kooli ürituste korraldamises ning huvitegevuses – näidendites ja
tantsurühmas. Katrin on olnud Põltsamaa ÜG õpilasesinduses põhikoolist alates ning viimased kaks aastat
selle president. Katrinil on suur panus projekti „Vabaõhu
õppe- ja puhkeala Põltsamaa ÜG-s” elluviimisel õpilaste
esindajana. Ta pälvis tunnustuse „PÜG tunnustab 2020”,
õppeaasta aasta tegu.

Elisa Emilia Kukk , Eva-Lotta Sikka, Hannes
Suurväli, Karl Miller, Liset Lillemets, Katrin Kiens
Noored algatasid ja tegid turvalisuse kampaaniad: „Helkur, sinu kõige odavam elukindlustus” ja „Minu ratas
on korras”, mille käigus suunati nii õpilaste, lapsevanemate kui ka õpetajate tähelepanu turvalisele liiklemisele
pimedal ajal. Noored leidsid projekti toetuseks häid ja
oma ala tundvaid koostööpartnereid. Noored olid abis
Põltsamaa valla helkuripuu ülesseadmisel. Projektide
tulemusena paranes noorte teadlikkus liiklusturvalisusest ja turvavahendeid hakati rohkem kasutama.

Martin Nool

• Kinnitati Põltsamaa Valla Päevakeskusele kuulunud elektriauto võõrandamise enampakkumise
tulemused.
• Anti nõusolek kinnisasjaga piirneva maaüksuse
erastamiseks (Kadaka tee 9a ja Tehnika 42e/1).
• Energia kokkuhoiu eesmärgil lülitatakse ajutiselt
ajavahemikuks 15.06.–17.08.2021 Põltsamaa valla
haldusterritooriumil välja tänavavalgustus.
• Rahuldati korteriühistute toetamise taotlusvooru
taotlused. Toetuste taotluste summa on kokku 18
601,36 eurot.
• Otsustati korraldada Põltsamaa linnas Tallinna
mnt 1 katastriüksusele planeeritud päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise menetlus avatud menetlusena.
• Muudeti Puurmani alevikus Ülejõe tänavas asuva
katastriüksuse koha-aadressi ja määrati katastriüksuse uueks koha-aadressiks Jõgeva maakond,
Põltsamaa vald, Puurmani alevik, Pargi tänav.
• Muudeti Pauastvere külas Ennumetsa katastriüksuse koha-aadressi.
• Anti nõusolek otsustuskorras tasuta hoonestusõiguse seadmise menetluse alustamiseks Põltsamaa
linnas Kuuse tn 19 kinnistule Põltsamaa Vallavara
OÜ kasuks.
• Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist 8334,00 eurot avaliku juurdepääsu välja
ehitamiseks Põltsamaa linnas Kalda tn 8 kinnistule.
• Vaadati läbi vallavolikogu õigusaktide eelnõud.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda alates homsest Põltsamaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
Põltsamaa Vallavalitsus

Martin on uljas noormees, kes tegeleb breiktantsuga.
Mitu aastat on ta juhendanud noori ja käinud nendega
esinemas. Martin töötab lasteaias Tõruke robootikaringi
juhendajana ja korraldab lastele vahvaid liikumistegevusi. Ta on ka tugiisikuks erivajadusega lapsele. Martin
aitab oma kolleege arvutite alal ning jäädvustab lasteaia
sündmusi.

Marta Ange, Maia Utt, Ken Kasemaa, Mairon
Kasemaa
Aktiivsed Adavere noored, kes on abivalmid ürituste
korraldamisel. Vaatamata keerulisele ajale läbisid noored giidide algkursuse ning rakendasid oma teadmisi
vabatahtlikena külastusmängul „Unustatud mõisad”
Adavere mõisa giidituuride korraldamisel.
Annika Kallasmaa
noorsootööspetsialist
tel 5394 3940

PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS

korraldab avaliku konkursi vabaneva

VALLASEKRETÄRI
ametikoha täitmiseks.
Vallasekretäri ametiülesanneteks on vallakantselei töö koordineerimine ja juhtimine; vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine; valla valimiskomisjoni töö juhtimine;
vallavolikogu ning -valitsuse õigusaktide koostamine ning nende nõuetele vastavuse ja avalikustamise tagamine; notariaaltoimingute tegemine;
teiste seadustes, valla põhimääruses ja valla õigusaktidega vallasekretärile pandud ülesannete
täitmine.
Kandideerimise tähtaeg on 27. juuni 2021.
Lisainfo: Põltsamaa valla kodulehel
www.poltsamaa.ee.

Purskkaevu rajamiseks alandatakse
Põltsamaa paisu veetaset
Seoses Roosisaare-projekti töödega paigaldatakse Kiisamauru veesilma kauaoodatud purskkaev. Tööde kiireks
ja keskkonnaohutumaks tegemiseks alandatakse lähipäevil Põltsamaa paisjärve veetase miinimumini.
Veetaseme alandamisega alustatakse teisipäeval, 8.
juunil ja vett alandatakse vastavalt Keskkonnaameti
loale kuni 30 cm päevas.
Veetaseme alandamine võimaldab eemaldada ka Kiisamauru kalapääsu viimasesse lõiku kogunenud setted.
Samuti on plaanis kõrvaldada ka jõkke langenud puud
ja koristada nende taha kogunenud risu.
Tööde ajal korrastatakse ja puhastatakse ka Põltsamaa
linna suplusranna osa.
Vastavalt Keskkonnaameti lubadele tuleb tööd teha
juunikuu jooksul. Ilmast sõltuvalt võivad tööd aga tehtud saada paari nädalaga.
Ain Valu
keskkonnaspetsialist
tel 509 8517

Valla tänavavalgustus
lülitatakse ajutiselt välja
Energia kokkuhoiu eesmärgil lülitatakse ajutiselt 15.
juunist 17. augustini välja tänavavalgustus suurel
osal Põltsamaa valla haldusterritooriumist.
Tänavavalgustus lülitatakse välja Põltsamaa linnas, v.a Aia, Allika, Kesk ja Silla tänavatel, mõlemal
ringristmikul, Lossi tänaval lõigul Viljandi maantee
algusest (restorani Vaga Mama juurest) Tamme tänavani (Sauna sillani), Linnapargi-sisene valgustus,
Tartu maantee lõigul ringristmikust (vana) Jõgeva
maanteeni (Selverini), Jõgeva maantee lõigul ringristmikust (uus) Lustivere teeni (kalmistuni).
Samuti lülitatakse valgustus ajutiselt välja Adavere ja Kamari alevikus, Lustivere, Esku, Vitsjärve,
Väike-Kamari, Võisiku, Annikvere, Võhmanõmme,
Puiatu, Pisisaare, Vägari, Aristvere, Aidu, Kalana, Pajusi, Pikknurme ja Laasme külades, Pauastvere külas
Lillevere töökoja juures, osaliselt Puurmani mõisapargis ja ülejõe majade vahel ning Pisisaare-Põltsamaa
kergliiklusteel.
Puurmani alevikus Tartu ja Jõgeva maanteel ning
Tallinna mnt 1 (lipumastid) jääb tänavavalgustus alles.
Aivar Aigro
teedespetsialist
tel 5918 0191

