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VALLAVALITSUSE teated

Põltsamaa vald tänab

Vabariigi 103. aastapäeva eelõhtul tänab Põltsamaa vald meie tänavusi
aukodanikke ja teenetemärgi saajaid. Oleme korraga uhked teie üle ja tänulikud.
Arved Külanurm
Põltsamaa valla
aukodanik

„Kui ise ei oska, õpeta teisi!“ muheles Arved aasta tagasi, kui Eesti Maadlusliit omistas talle eluaegse 7. taseme maadlustreeneri
kutse. Nii need vanad kalad töötlevadki psühholoogiliselt
oma vastast. Kõigepealt teevad end pisikeseks ja tähtsusetuks. Ja siis, kui oodatagi ei oska, tuleb justkui varrukast
ülepöiavise ja oledki plärtsti! maadlusmatil siruli.
Nii et, Arved, nägime Sind läbi!
Papist poisil pole lootustki saada Eesti sumo noortekoondise ja Eesti naistemaadluse juhendajaks või olla
treenerina valitud üheksal korral maakonna parimaks.
Sinuta ei kujuta ette Põltsamaa maadlustraditsioone ja kamaluga meistritiitlid, mis täna ehivad Põltsamaa auhinnakappe, rännanuks siis naabervaldadesse.
Midagi Sa, Arved, ikka oskad!

Juhan Tennasilm Maire Noormägi
Põltsamaa valla
teenetemärgi
saaja

Küsimus tarkade klubile. Kes on see ainumas Eesti välejalg, kes tulnud 100 meetri jooksus maailmameistrivõistlustel esimese kolme hulka?
Ruudi Toomsalu? Ruudi oli küll kiire mees, aga MMile ei jõudnud.
Vajate lisavihjet? Aga palun. See mees on ka Eesti
Tantsuõpetajate Liidu liige. Vaatamata väärikale eale
tõmbab igal nädalal jalga tantsukingad, haarab abikaasa
Reeda valsivõttesse ja näitab seltskonnatantsuklubilistele, kuidas õige tantsulõvi pidupõranda vallutab.
Juhan Tennasilm on õige vastus. Lisaks sprindile on
ta saavutanud seeniorina väljapaistvaid tulemusi ka
kaugus- ja kolmikhüppes. Juhan on aastakümneid korraldanud Põltsamaal lühemaid tantsukursuseid ja olnud
viimased seitse aastat Põltsamaa seltskonnatantsuklubi
veduriks.

Põltsamaa valla
teenetemärgi
saaja

Ütled Puurmani apteek, mõtled Mairet. Ütled Maire,
mõtled … tahaks öelda - Puurmani apteeki. Aga tegelikult oleks see vaid pool tõde. Tõsi, Maireta ei kujuta
ilmselt keegi Puurmani rohupoodi ette. Viisteist aastat
on nimigi sel Maire Apteek OÜ. Aga apteek ei ole pelgalt
riiulitäis tablette, tinktuure või kreeme. See on koht, kus
jagada inimestega rõõme ja kuulata ära nende muresid.
Maire eestvedamisel loodi 2018. aastal MTÜ Puurmani Eakate Selts, mis on lisanud hulganisti kirkaid värve kohalike eakate päevadesse. Selts haldab külasauna
ja pakub pesupesemisteenust. Panuse eest kogukonna
arengusse on Mairele 2019. aastal avaldanud tänu ka sotsiaalminister Tanel Kiik.
Ütled Maire, mõtled kogukonnahing, selle kõige paremas mõttes.

Aimar Arula

Lagle Kalberg

Põltsamaa valla
teenetemärgi
saaja

Põltsamaa valla
teenetemärgi
saaja

Kui oled juba üle kahekümne aasta juhtinud nii suurt
kooli nagu Põltsamaa Ühisgümnaasium, siis ei sobi
enam öelda koolijuhi kohta dire. Siis sa oled juba koolipapa. Ja kui sa oled lükanud koolis käima küberturvasuuna, edendanud ettevõtlikkust, loonud kasvulava põnevatele õpilasfirmadele, seisnud selle eest, et Põltsamaa
kool oleks igati tänapäevane ja mõnus koht, kus haridust
nõuda – no siis oled sa ikka peaaegu sama kõva mees kui
härra Maurus „Tõe ja õiguse” II osas.
Aimar ei taha sellest ilmselt midagi kuulda. Olemuselt tagasihoidliku natuuriga, kes ise teistest hoolib ja
kõike märkab, on ise sageli tunnustuste jagamisel seni
tagaplaanile jäänud. Aimar, seekord Sa ei pääse! Aitäh
Sulle!

„Koroonaviiruse leviku tõttu on hooldekodude külastamine keelatud!“ Tuleb tuttav ette? Seal ta istub, memmeke või taadike, kes ei jõua ära oodata taaskohtumist
lastega. Muserdav. Ja siis karda veel seda paha viirust,
äkki poeb ikka seinapraost majja.
Hooldekodus elav 88-aastane Ronald aimab, mida
tunneb neil päevil hooldekodu juhataja: „Lagle juhtimisel on Põltsamaa Kodus väga sõbralik töökollektiiv,
kelle kohalolu on tunda eriti praegusel haiguse puhangu
aastal. Kõik kliendid ja töötajad on sellest puhtalt välja
tulnud just tänu juhataja valvsusele.“
Aitäh, Lagle! Oleme uhked Sinu üle!

Ülevaade Põltsamaa
Vallavolikogu I koosseisu
42. istungist
Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 42. istung toimus 18. veebruaril Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas ja Microsoft Teamsi keskkonnas. Istungil osales
21 volikogu liiget. Istungi päevakorras oli 14 punkti.
1. Kinnitati Puurmani Mõisakooli arengukava aastateks 2021–2024.
2. Otsustati tellida Põltsamaa valla halduspiiride
muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs. Analüüsi valmimise tähtaeg on hiljemalt
31.05.2021.
3. Võeti vastu Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve.
4. Kehtestati Põltsamaa Valla Lasteaia põhimäärus.
5. Volitati Põltsamaa Vallavalitsust kui täitevorganit
lahendama koolieelse lasteasutuse seaduse § 242
lõike 3 alusel lasteasutuse pidajale pandud ülesandeid.
6. Kinnitati Sihtasutuse Põltsamaa Tervis põhikiri.
7. Otsustati anda Põltsamaa valla aukodaniku nimetus Arved Külanurmele ning Põltsamaa valla teenetemärk Aimar Arulale, Lagle Kalbergile, Maire
Noormägile ja Juhan Tennasilmale.
8. Kinnitati Põltsamaa Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaan.
9. Otsustati korraldada Põltsamaa linna, Põltsamaa
valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja seletuskirja avalik väljapanek perioodil 19.02.-12.03.2021. Eelnõule
ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks
määrati 12.03.2021. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult Põltsamaa Vallavalitsusele
e-posti aadressil info@poltsamaa.ee või aadressile
Lossi 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, 48104.
10. Pikknurme küla reoveekogumisalal määrati ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendajaks ja uue taristu ehitamise korraldajaks Põltsamaa Vesi OÜ.
11. Otsustati garanteerida projekti „Pikknurme ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimine“ valla eelarvest eraldatavaks kaasfinantseeringuks 150 000 eurot.
12. Anti luba OÜ-le Pärna kinnisvara (registrikood
16043187) Põltsamaa vallas Neanurme külas asuva
Pärna kinnisasja (kinnistu registriosa nr 18499150,
katastritunnus 61801:001:0939, pindala 24,93 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa 100%) omandamiseks.
13. Kuulati rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaare informatsiooni Põltsamaa valla 2020.
aasta eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise
kohta.
14. Kuulati vallavanem Andres Vääni informatsiooni
vallavalitsuse tegevuse kohta.
Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja
protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla
veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused on avaldatud ka
elektroonses Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.
Ulvi Pint
vallasekretäri abi
tel 5883 9110

25. jaanuarist paiknevad kõik vallavalitsuse teenistujad Põltsamaal ühes kohas – Lossi tn 9 vallamajas.

