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VALLAVALITSUSE teated

Selgusid „Jõuluvalguse 2020” võitjad

dusühistu, eramute arvestuses
Puurmani Jõgeva
mnt 15 ja kortermajade arvestuses Põltsamaa
Ringtee 9 rõdu
valgustus.
Lisaks pani
oma
auhin na
välja Põltsamaa
Valla Sõnumid
ja selle saab Põltsamaal Ringtee
tänaval asuv eramu.
Auhinnatutega võetakse pea- Ettevõtete arvestuses kogus enim hääli Puurmani Põllumajandusühistu
gi ühendust.

Foto erakogu

Põltsamaa vallavalitsus
kuulutas aasta lõpus välja konkursi „Jõuluvalgus
2020”. Soovisime sellega
juhtida tähelepanu inimestele ja ettevõtetele, kes
on aidanud oma valguslahendustega muuta jõuluaja
säravamaks ja helgemaks.
Jõuluvalguse konkursile laekus valguslahendustest 42 fotot. Auhinnavääriliste tööde leidmiseks
toimus valla sotsiaalmeedias hääletus.
Enim hääli kogusid
ettevõtete
arvestuses
Puurmani Põllumajan-

Esita Põltsamaa valla aasta teo ja aasta
noorteteo kandidaate!
Sarnaselt varasematele aastatele on Põltsamaa vald ka
tänavu otsimas aasta tegu ja aasta noortetegu. Esitame
siinkohal valiku võimalikest nominentidest. Juhul, kui
nimekirjadest on midagi olulist puudu ja soovite esitada oma kandidaadi, andke sellest teada aadressile raivo.
suni@poltsamaa.ee.
Ettepanekuid ootame 11. jaanuarini. Seejärel toimub
rahvahääletus aasta teo ja aasta noorteteo valimiseks.
Tunnustused antakse üle Eesti sünnipäeval.
Põltsamaa valla 2020. aasta teo võimalikud kandidaadid:
• Põltsamaa WPargi avamine
• Põltsamaa kultuurikeskuse ümbruse teetööd
• Põltsamaa kalmistu parkla tolmuvabaks muutmine
• Rulluisu- ja suusaraja rajamine Kuningamäele
• Jõgeva mnt ja Tartu mnt rekonstrueerimine Põltsamaal
• Põltsamaa Valla Sõnumite ilmumahakkamine

• Kino avamine Põltsamaa kultuurikeskuses
• Aidu ja Pajusi raamatukogude kolimine
• Puurmani Tallinna mnt parkla korrastamine, tankla
ja pakiautomaadi rajamine
• Põltsamaa Lumekuningriik
Põltsamaa valla 2020. aasta noorteteo võimalikud
kandidaadid:
• Põltsamaa ÜGi korvpalli meistriliiga võistlused
• „Playback Show 2020”
• Põltsamaa ÜG muusikanädal
• Kampaania „Kodu ja karantiin”
• Põltsamaa ÜG Lille tn koolimaja (1.-5.kl) õuevahetunnid
• Põltsamaa ÜG turvalisuse kampaaniad: „Helkur,
sinu kõige odavam elukindlustus” ja „Minu ratas on
korras”

Hajaasustuse programmi panustavad nii riik kui ka kohalik omavalitsus. Põltsamaa vald on programmi tegevusteks planeerinud 2021. aasta eelarvesse 55 000 eurot.
Hajaasustuse programmist on võimalik 5 aasta jooksul taotleda kokku kuni 6500 eurot. Taotleja omaosalus
peab olema vähemalt 33%.
Ain Valu
keskkonnaspetsialist
tel 5098 517

ametikoha täitmiseks
Ehitusspetsialisti teenistusülesanneteks on valla
ehituse ja ehitistega seotud tegevuse ja järelevalve korraldamine; ehitusalaste määruste, otsuste
ja korralduste eelnõude koostamine; projekteerimistingimuste taotluste menetlemine ja projekteerimistingimuste koostamine; ehitus- ja kasutusteatiste ning ehitus- ja kasutuslubade taotluste
läbi vaatamine ning ehitus- ja kasutuslubade väljastamine; detailplaneeringute, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute ja üldplaneeringu
koostamises ja menetluses osalemine; ehitusprojektide kehtivatele seadustele ja normidele vastavuse kontrollimine; vallale kuuluvate ehitiste ja
taristu projektide projekteerimisel ja ehitamisel
tehnilistes küsimustes valla esindamine.

Ametikoha asukoht: Põltsamaa vald
Ametikoha koormus: täiskoormus
Teenistustähtaeg: määramata ajaks
Teenistusse asumise aeg: niipea kui võimalik
Nõuded kandidaadile:
• valdkondlik kõrgharidus (omandamisel);
• valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik
tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
• haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
• väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus
nii kõnes kui kirjas;
• eesti keele oskus C1-tasemel;
• arvuti kasutamise oskus heal tasemel;
• kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja
vastutusvõime, pingetaluvus;
• kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.
Kasuks tuleb:
• töökogemus kohalikus omavalitsuses/
avalikus sektoris.

Järjekordne OTT-turg
toimub 13. jaanuaril
Foto Raimo Metsamärt

Plaanide kohaselt avaneb 1. veebruaril hajaasustuse
programmi 2021. aasta taotlusvoor. Taotlusi saab esitada 1. aprillini.
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning
aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Programmiga toetatakse hajaasustuse piirkonnas
järgmisi tegevusi:
• majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
• elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava
süsteemi rajamine,
• aasta ringi ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
• leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole
liitunud elektrivõrguga).

EHITUSSPETSIALISTI

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on ehitusspetsialisti ametijuhendis.

• Põltsamaa muuseumi ja turismiinfopunkti rekonstrueerimine

Avatakse uus hajaasustuse
programmi taotlusvoor

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab
avaliku konkursi

Kolmapäeval, 13. jaanuaril toimub taas Põltsamaa
OTT-turg, mis pakub võimalust soetada selliseid väiketootjate toidutooteid, mida tavalisest 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.

Omalt poolt pakume:
• põhipalka 1550 eurot kuus (bruto),
katseajal 10% põhipalgast madalam;
• 35 kalendripäeva põhipuhkust;
• paindlikku tööaega;
• huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast
tööd.
Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:
• kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku
teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
• motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk);
• muud dokumendid, mida kandidaat peab
oluliseks.
Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult
hiljemalt 20. jaanuaril 2021 e-posti aadressil
info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks
„Ehitusspetsialisti konkurss”.
Lisainfo: majandusosakonna juhataja Mark
Liivamägi, e-post mark.liivamagi@poltsamaa.ee,
telefon 5308 1082.

