Neljapäev, 22. aprill 2021

5

VALLAVALITSUSE teated

Saame tuttavaks! Põltsamaa valla lasteaia
juhataja on Annika Madisson

Viimased kümmekond
aastat elasin Soomes. Avasin 2012. aastal Helsingis
eestikeelse eralasteaia, kus
on kohti 56 lapsele. Ühel
hetkel tundsin, et soovin
end taas teostada Eestis.
Lasteaia juhina olen
töötanud viisteist aastat.
Lisaks Põltsamaale oli mul
laual veel kaks pakkumist
lasteaia juhi kohale. Miks
valisin just Põltsamaa? See
projekt kõnetas mind kõige rohkem ning tundsin, et
saan kaasa rääkida uuendusliku lasteaia loomisel.
Vald oli haridusreformiga

Esimese asjana soovin tutvuda tänaste Põltsamaa
valla lasteaedade ja töötajatega. Uut lasteaeda ei saa
ehitada üksinda. Selleks
on vajalik lasteaia personali ja kogukonna tugi.
Püüan välja selgitada, millised on tänaste lasteaednike ettekujutus ja ootused
loodavale lasteaiale.
Kindlasti on Teil oma
kujutlus lasteaiast, mida
asute Põltsamaale looma.
Milline võiks olla Teie
unistuste Põltsamaa lasteaed viie aasta pärast?
Viie aasta pärast võiks Põltsamaa lasteaed tegutseda
uuendusliku lapsepärase
õppemeetodi järgi, olla
selles suunas teenäitajaks
ning aktiivseks praktikalasteaiaks ülikoolile. Kui
peaksin kuidagi tõstma
esile mõned märksõnad,
siis minu unistuste lasteaeda iseloomustavadki
lapsepärasus, aktiivsus
ja liikumine nii laste kui
õpetajate seas, õppimine
mängu kaudu.
Raivo Suni
turundusspetsialist

Annika Madisson
Abielus, 5 lapse ema ja ühekordne vanaema.
Haridus:
Tartu Ülikool (haridusasutuse juhtimine), Tallinna Pedagoogiline Seminar (õppekava arendus ja kvaliteet),
Tallinna Pedagoogikaülikool (klassiõpetaja, lisaeriala:
lapsepsühholoogia), mitmed täienduskoolitused.
Senised töökohad:
Anni Lasteaed Helsingis (direktor), Lasteaed Tõruke
Assaku ﬁliaal (direktor)/ Peetri Lasteaed-Põhikool
(õppejuht), Kostivere Lasteaed (juhataja), Tallinna Kopli
Noortemaja, Jüri Gümnaasium, Tallinna Laagna Lasteaed-Algkool jt .
Hobid:
Ma olen õnnelik inimene, kuna minu hobiks ongi minu
töö. Minu töö võimaldab tegeleda kõigega: kunstiga,
näitlemisega, õpetamisega, juhtimisega, disainimisega,
loovusega, kokkamisega, uute asjade väljamõtlemisega, projektidega, laulmisega, raamatute lugemisega,
jutustamisega, mängimisega jne.
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Üheksandat korda toimuvat kohvikute päeva
vankrit on sellest aastast
asunud koostöös vallaga
vedama kaks Põltsamaa

juurtega noort – Laura
Oro ja Eva Nõmme. Korraldajad loodavad, et huvi
kodukohvikute pidamise
vastu on suur. „Kutsume
nii kogenud kui ka uusi
kohvikupidajaid sellel aastal endast märku andma.
Mõnusad aiakohvikud,
treilerisse ehitatud müügiputkad, kontserdi- või
muu kultuuritegevusega
sisustatud algatused – kõi-

gi jaoks on ruumi,” rääkis
Eva Nõmme.
Augusti keskpaigani
on veel aega ja nii loodavad korraldajad, et viirus
kohvikute päeva ei sega.
„Soovitame huvilistel kohvik esimesel võimalusel
registreerida, et saaksime
juba enne suve ülevaate.
See jätab parasjagu aega, et
üheskoos kohvikupidamisega seonduv üle vaadata

ja vajaduse korral abikäsi
ulatada,” täpsustas Nõmme. Kodukohvikuid saab
registreerida kuni 21. maini 2021 veebilehel https://
bit.ly/registreeri-kohvik .
Põltsamaa kohvikute
päev on uute korraldajate
sõnul külastajatele jätnud
alati sooja tunde südamesse, sest päev liidab kogukonna üheks. „Soovime
tänavuse kohvikute päeva-

ga tähelepanu pöörata inimestele, kes teevad meie
armsast kodulinnast paiga, kus kõigil on hea olla.
Tehke juba kalendrisse
linnuke ka need, kes alaliselt teistesse linnadesse
siirdunud, sest kohvikute
päev on suurepärane aeg
Põltsamaale tulemiseks,”
sõnas Nõmme. Jooksvat
infot kohvikute päeva inimeste ja tegevuste kohta
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Tänavune Põltsamaa
valla kohvikute päev
toimub laupäeval, 14.
augustil 2021. Kodukohvikute pidajaid
oodatakse registreeruma kuni 21. maini.

n
Mee

Põltsamaa kohvikute päev toimub 14. augustil
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Miks otsustasite kandideerida uue Põltsamaa
lasteaia juhiks?

Mis on esimesed teemad,
millega asute tegelema?
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Jah, Põltsamaa on minu
sünnilinn, kodulinn ja
lapsepõlve õnnemaa. Oma
haridusteed alustasin Lastepäevakodus nr 3 ehk
praeguses Mari Lasteaias.
Sealt edasi tuli Põltsamaa
Keskkool. Olen lõpetanud
ka Põltsamaa Muusikakooli. Vanemad elavad jätkuvalt Põltsamaal, keda on
saanud nii sageli külastada kui vähegi võimalik. Ka
minu lapsed on oma suved
veetnud Põltsamaal. Tore
on taas kodus tagasi olla ja
anda oma panus kodulinna heale hariduse jätkule.

teinud ära suure töö. Tundsin, et valla ametnikud ja
vastavad spetsialistid on
avatud ning soovivad luua
head lasteaeda.

1. Kinnitati Annika Madisson Põltsamaa Valla Lasteaia direktori ametikohale. Tööleping sõlmitakse
määramata ajaks alates 26.04.2021. Töölepingu sõlmimisel kohaldatakse 3-kuulist katseaega.
2. Kinnitati õiend teenistusliku järelevalve korraldamise kohta Põltsamaa Raamatukogus. Järelevalve
eesmärgiks oli mõista juhtimisotsuseid organisatsioonis. Järelevalve käigus kontrolliti asutuse
dokumentatsiooni ja kaardistati parendamisvajadused. Taoline kontroll on levinud praktika omavalitsuses, et hinnata valla ja selle allasutuste
toimimist. Õiend on avaldatud valla dokumendiregistris.
3. Kinnitati Põltsamaa Vesi OÜ 2020. aasta majandusaasta aruanne, sh osakapital 2 205 925 eurot;
ülekurss 8 133 894 eurot; kohustuslik reservkapital
210 100 eurot; eelmiste perioodide jaotamata kasum 5 444 514 eurot ja 2020. aasta majandusaasta
kahjum -353 573 eurot. Põltsamaa Vesi OÜ 2020.
aasta majandusaasta kahjum summas -353 573
eurot katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi
arvelt.
4. Seati Põltsamaa linnas asuvatele Õuna tn 2 ja Õuna
tn 2b kinnisasjadele sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on elektrimaakaabelliinide ja komplektalajaama ehitamine,
talumine ja majandamine elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses.
5. Toetati RAO Metall OÜ-le muudetud keskkonnaloa väljastamist taotluses kavandatud tegevuseks
Põltsamaa linnas Pargi tn 1 katastriüksusel. Loa
muutmisega täpsustatakse üheaegselt ladustatavad jäätmekogused.
6. Toetati ASi Kaltsiit muudetud keskkonnaloa väljastamist taotluses kavandatud tegevuseks Mõisakülas Otisaare lubjakivikarjääri mäeeraldisel. Loa
muutmisega liidetakse senised eriosade keskkonnaload üheks keskkonnaloaks.
7. Eraldati Põltsamaa valla reservfondist 2021. aasta
kaasava eelarve ettepanekute elluviimiseks järgmised summad: 8897,60 eurot vabaõhu õppe- ja
puhkeala rajamiseks Põltsamaa Ühisgümnaasiumis; 10 900 eurot Põltsamaa lossi vallikraavide
taastamiseks.
8. Kinnitati Puurmani lasteaia projekteerimis-ehitustööde riigihanke tulemused. Edukaks tunnistati Frank Ehitus OÜ pakkumus maksumusega 574
202,87 eurot (ilma käibemaksuta) kui madalaima
maksumusega pakkumus.
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Annika, tuleb välja, et
üks ring on täis saanud
ja olete jõudnud koju tagasi?

Foto erakogu

25. märtsil kukkus kell neile, kes
soovisid kandideerida 1. septembrist
alustava Põltsamaa valla lasteaia
juhiks. Aprillis toimusid kandidaatidega
vestlusvoorud. Sõelale jäi üks ja ainus –
Põltsamaalt tuule tiibadesse saanud
ning Soomes eestikeelse eralasteaia
rajanud Annika Madisson. Saame
tuttavaks!

Ülevaade vallavalitsuse
20. aprilli istungist

leiab Põltsamaa kohvikute
päeva Facebooki lehelt.
Põltsamaa kohvikute
päev toimub traditsiooniliselt augustikuu keskpaigas. Eelmisel aastal registreerus kokku 26 kohvikut.
Päeva korraldamist toetab
Põltsamaa vald.
Põltsamaa Vallavalitsus

