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Neljapäev, 21. jaanuar 2021

VALLAVALITSUSE teated

Osale fotokonkursil „Põltsamaa valla varjatud
pärlid“!

Konkursi eesmärk on ärgitada fotohuvilisi märkama põnevaid ja salapäraseid detaile Põltsamaa valla ruumist,
aga ka kõnekaid hetki vallas elavate inimeste elust (sh
vallas toimunud sündmustest).
Konkursil võivad osaleda kõik Põltsamaa vallaga seotud hobi- ja profifotograafid. Konkursile võib esitada nii
täna või eile tehtud töid, aga ka aastatetaguseid ülesvõtteid. Foto peab olema tehtud Põltsamaa vallas.
Võistlustööd tuleb laadida mõnda pilvepõhisesse salvestuskeskkonda (nt Google Drive, Dropbox, Microsoft
OneDrive vms) ning saata fotode allalaadimist võimaldav link aadressile meedia@poltsamaa.ee.
Fotosid konkursile esitades, tuleb autori kohta esitada
järgmised andmed:
• Ees- ja perekonnanimi
• Sünniaeg (päev, kuu, aasta)
• Foto pealkiri (kuni 200 tähemärki)
Pildifaili lühem külg peab olema vähemalt 2000 pikslit
ja fotol ei tohi olla kuupäeva ega teksti (sh ka autori vesimärki). Keelatud on fotodel detailide juurdelisamine
või nende eemaldamine. Erandiks sensorisodi või pildi
sisusse mittepuutuva pisidetaili eemaldamine.
Fotokonkursi korraldajal on õigus kasutada konkursile esitatud fotosid korraldajaga seotud meediavälja-

Foto Kristel Mägedi

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja fotokonkursi „Põltsamaa valla varjatud pärlid” ning
kutsub kõiki huvilisi avastama ja teistega jagama
killukesi Põltsamaa valla elust, mis jäävad ühel
või teisel põhjusel sageli kahe silma vahele.

Ülevaade Põltsamaa
Vallavalitsuse
18. jaanuari istungist

annetes, interneti koduleheküljel, sotsiaalmeedias, sama
ürituse reklaamides, üritustel, trükistes ilma autoritasu
maksmata. Fotode kasutamisel märgitakse ära autori
nimi.
Tööde esitamise tähtaeg: 1. mai 2021
Lisainfot konkursi kohta leiab Põltsamaa valla kodulehelt www.poltsamaa.ee.
Konkursi korraldamist toetavad Põltsamaa Vallavalitsus, Photopoint (Nordic Digital AS), Põltsamaa Raamatukogu, OÜ Vali Press ja MTÜ Põltsamaa Sõnumid.

korterid on jõudnud kinnisvaraportaalidesse, suur
osa aga seisab kasutuseta.
Põltsamaa vallavalitsus
on valmis viima kokku
kasutuseta majapidamiste
omanikud ja inimesed, kes
on (uue) kodu otsingul.
Palun anna endast märku, kui
oled kasutuseta seisva

tel 5648 0215

maja või korteri omanik
ning mõlgutad mõtteid
kinnisvara müügist, aga ei
leia endas piisavalt jõudu
ja tahet, et müügiga aktiivselt tegeleda;
tead inimest ja tema
kontaktandmeid, kes on
rääkinud kavatsusest
müüa Põltsamaa vallas kasutuseta seisvast kinnisva-

rast, kuid pole mingil põhjusel mõttest ja juttudest
kaugemale jõudnud.
K i r jut a
aad ressi le
kodu@poltsamaa.ee või
helista telefoninumbrile 56480215 (Raivo Suni)
või 5057909 (Karro Külanurm).

Puurmani Mõisakool võtab
tööle sekretäri

2. veebruaril alustab Puurmani Mõisakoolis tööd
eelkool, mis annab lapsele hea võimaluse tutvuda koolieluga ning oma tulevase õpetajaga.

Puurmani Mõisakool võtab alates
16.02.2021 tööle sekretäri (koormusega
0,5 ametikohta).

Helina Amur
Puurmani Mõisakooli direktor
tel 5345 7140

Foto Kadri Kiis

Puurmani Mõisakoolis
alustab tööd eelkool

Eelkoolis saab laps teada, millised õppevahendid ja reeglid teda koolitöös ees ootavad. Samuti toovad need tunnid teda sammu võrra lähemale koolitundides vajalikule
distsipliinile. Eesmärgiks on, et eelkoolis käimine muudab lapsele koolimineku ning õpetajale laste esimesse
klassi tuleku sujuvaks ning võimalikult stressivabaks.
„Eelkooli tundide toimumine ei sea mitte kuidagi
kahtluse alla lasteaia pädevust lapse kooliks ettevalmistamisel, vaid on pigem võimalus tihedaks koostööks ning laste oskuste ja võimete ühiseks väljaselgitamiseks,” ütles Puurmani Mõisakooli direktor Helina
Amur. „Eelkool peaks andma lapsevanemale kindlustunde ning lisaarvamuse oma lapse kooliküpsuse kohta.” Puurmani mõisakoolis alustab eelkooli lastega tööd
õpetaja Teele Treiberg. Tunnid toimuvad kord nädalas.

Ettepanekud

Raivo Suni
turundusspetsialist

Anna teada kinnisvarast, mis võiks olla kellelegi uueks
koduks!
Viimastel aastatel on mitmed noored avaldanud
soovi soetada Põltsamaa
valda elukoht ja otsivad
endale siia maja või korterit. Samal ajal on Põltsamaa vallas majapidamisi,
mille aknad on pimedad ja
mis on jäetud oma üksinduses ajahambast pureda.
Mõned tühjad majad ja

1. Nimetati mittetulundusühingus Lustivere Hooldekodu (registrikood 80134157) Põltsamaa valla
nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks vallavanem
Andres Vään.
2. Kinnitati Puurmani lasteaia Siilipesa hoolekogu
koosseis järgmiselt: Õnne Oja – Õunakese rühma
esindaja; Ivar Sillaste – Seenekese rühma esindaja;
Kati Kuusik – Pähklikese rühma esindaja; Karin
Kava – pedagoogide esindaja; Karmen Allev – Põltsamaa vallavolikogu esindaja.
3. Anti Põltsamaa Vallavara OÜ-le (registrikood
10291205) tasuta kasutusse Põltsamaa linna keskväljaku arenduse ala vastavalt lisatud esmasele
eskiisile. Vastavalt arendusplaanidele võib ala laieneda ning seda tingimusel, kuni see täidab keskväljaku arendamise eesmärke. Otsustati Põltsamaa
Vallavalitsuse ja Põltsamaa Vallavara OÜ vahel
sõlmida vara tasuta kasutamise leping tähtajaga
01.05.2028.
4. Kinnitati Põltsamaa valla 2021. aasta kaasava eelarve hääletustulemus ja elluviimisele kuuluvate
ideede järjekord järgmiselt:

Peamised tööülesanded:
kooli dokumentatsiooni
haldamine ja asjaajamise korraldamine.
Ka nd ide er i m i s ek s
vajalikud dokumendid
(avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad) esitada allkirjastatult hiljemalt 01.02.2021
e-kirjaga helina.amur@puurmani.edu.ee või paberkandjal Tartu mnt 1, Puurmani alevik, Põltsamaa
vald, Jõgeva maakond 49014.
Helina Amur
Puurmani Mõisakooli direktor
tel 5345 7140

Elektroonilise
hääletuse
tulemus

Paberhääletuse
tulemus

Hääli
kokku

1

Vabaõhu õppe- ja
puhkeala Põltsamaa
Ühisgümnaasiumis

188

29

217

2

Põltsamaa lossi vallikraavide taastamine

183

34

217

3

Puurmani aleviku
bussiootepaviljoni
korrastamine

91

109

200

4

Puurmani mõisapargi
purskkaevu taastamine

81

78

159

5

Ujuv purskkaev
Põltsamaa jõel

105

30

135

6

Kuningamäe terviserajale
välijõusaali rajamine,
1 etapp

104

11

115

7

Lustivere kultuurimaja I
korruse saali ja vestibüüli
põranda remont

57

9

66

8

Playback Show 2021 +
PÜGi sõbrapäeva korvpalliturniiri korraldamine

39

10

49

9

Põltsamaal Lillevere
piirkonnas kõnnitee
taastamine

32

5

37

10

Kütimäe kalmistu kabelihoone avamine külastamiseks koos Pajusi
objektide infotahvlitega

27

5

32

11

Põltsamaa petangi välisväljakute ehitus

19

13

32

Hääli kokku

926

333

1259

Hääletajaid kokku

521

174

695

Põltsamaa Perearstikeskus avas oma
kodulehe
Põltsamaa Perearstikeskus lõi oma teenuste tutvustamiseks kodulehe www.põltsamaaperearstikeskus.ee
Kodulehelt leiab perearstide kontaktid ja vastuvõtuajad, tasuliste teenuste hinnakirja, kasulikku infot
haiguslehe avamise, kordusretseptide, saatekirjade,
perearstile registreerumise, perearsti vahetamise jms
kohta.
Kodulehe vahendusel on võimalik anda ka tagasisidet perearstikeskusele.

