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VALLAVALITSUSE teated

18. augustil algas kandidaatide registreerimine
2021. aasta kohalikeks valimisteks

Kandideerimisõigus Põltsamaa vallavolikokku on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul,
kes on saanud hiljemalt 12. septembriks 18-aastaseks ja
kelle püsiv elukoht, mille aadressiandmed on kantud
rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt 1. augustil 2021
Põltsamaa valla territooriumil.
Erakond peab enne kandidaatide registreerimist esitama valla valimiskomisjonile teatise, milles on ära toodud erakonna volitatud esindajate nimed, isikukoodid,
aadressid ja sidevahendite numbrid. Teatisele kirjutab
alla täieõiguslik erakonna esindaja.
Kandidaatide registreerimiseks esitamine lõpeb
7. septembril kell 18. Hiljemalt 9. septembril kell 18 lõpeb
vigade parandamine kandidaatide dokumentides ja hiljemalt 12. septembril registreerib valla valimiskomisjon
nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid.
Kolme päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist võib kandidaat esitada kandideerimisest loobumise
avalduse.

Valimisliitudest
Valimisliit on hääleõiguslike Eesti kodanike ja Euroopa
Liidu kodanike loodud seltsing, mis on moodustatud
kirjaliku lepingu alusel ja mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine
kohaliku omavalitsuse tasandil.
Valimisliit esitatakse valla valimiskomisjonile registreerimiseks 18. augustist 2. septembrini. Registreeritud
valimisliit saab oma kandidaadid esitada registreerimiseks samuti 7. septembril kella 18ni.
2017. aasta kohalikel valimistel registreeritud valimisliidu nime võib kasutada juhul, kui üle poole eelmise valimisliidu moodustajatest on ka uue valimisliidu
moodustajateks. See tähendab ka, et kui valimisliidu
moodustajaid oli eelmistel valimistel kaks, peavad sama
nime kasutamiseks mõlemad olema uue valimisliidu
moodustajate hulgas.
Üksikkandidaadina registreerimiseks võib end esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid teha
iga kandideerimisõiguslik isik. Teise isiku võib üksikkandidaadina registreerimiseks esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid sellekohase volikirja alusel
teha iga isik, kellel on hääletamisõigus vastavas vallas.

Põltsamaa valla valimiskomisjon
Valla valimiskomisjon on moodustatud Põltsamaa Vallavolikogu 1.07.2021 otsusega nr 31. Komisjoni asukohaks
on Põltsamaa vallamajas paiknev vallasekretäri kabinet
(Põltsamaa linn, Lossi tänav 9, teine korrus).
Komisjoni koosseis:
Esimees: Ene Kivineem
Liikmed: Ulvi Pint, Merike Sumla, Kaja Kesküla, Tiia
Juhkam
Asendusliikmed: Kaire Koit

Põltsamaa valla valimiskomisjoni tööajad 17. oktoobril 2021 toimuva kohaliku omavalitsuse volikogu valimise korraldamiseks on:
• 18. august – 15. september 2021 (kaasa arvatud) tööpäeviti kell 9–12 ja 13–15;
• 7. ja 9. september 2021 kell 9–12 ja 13–18;
• alates 16. septembrist 2021 teisipäeviti kell 14–15.
Kandideerimiseks esitatavaid dokumente hakkab komisjon vastu võtma Põltsamaa Vallavalitsuse hoones
Lossi tn 9 II korrusel vallasekretäri kabinetis ja vajaduse
korral I korrusel asuvas nõupidamiste ruumis.
Kandideerimisdokumentide vastuvõtmise juures on
alati vähemalt 2 valimiskomisjoni liiget vastavalt eelnevatele kokkulepetele. Dokumentide registreerimine
toimub valimiste infosüsteemis (VIS).
Kandidaadid registreerib valla valimiskomisjon hiljemalt 10. septembril 2021. Liisuheitmine kandidaatidele
registreerimisnumbrite andmiseks toimub 10. septembril 2021 kell 13 Põltsamaa Vallavalitsuse hoone (asukoht
Põltsamaa linn, Lossi tn 9) I korruse nõupidamiste ruumis.

Valimisjaoskonnad Põltsamaa vallas
Põltsamaa vallas moodustatakse 5 valimisjaoskonda.
1. Valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruum asub kõigil
eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Põltsamaa
Kultuurikeskuses (J. Kuperjanovi tn 1, Põltsamaa
linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).
2. Valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruum asub esimesel päeval enne valimispäeva Ponte OÜ tootmishoones (Võhma tee 2, Esku küla, Põltsamaa vald, Jõgeva
maakond).
3. Valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruum asub teisel
päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Põltsamaa
Valla Päevakeskuses (Pargi tn 2, Adavere alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).
4. Valimisjaoskonna nr 3 hääletamisruum asub teisel
päeval enne valimispäeva Aidu Raamatukogus (Kooli
tee 7, Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).
5. Valimisjaoskonna nr 3 hääletamisruum asub esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Spordikeskuses asuvas raamatukogu ruumis (Kooli, Pisisaare küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).
6. Valimisjaoskonna nr 4 hääletamisruum asub teisel ja
esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval
Lustivere Külaseltsi hoones (Mõisa tee 9, Lustivere
küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).
7. Valimisjaoskonna nr 5 hääletamisruum asub teisel ja
esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval
Puurmani teenuskeskuses (Tallinna mnt 1, Puurmani
alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).

Ootame järgmisest õppeaastast oma
tegusasse kollektiivi:

KODUMAJANDUSE ÕPETAJAT
(osalise koormusega 4-6 tundi nädalas)
gümnaasiumiastme valikkursuse
„Kodumajandus ja ärietikett”
tundide ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
Kursuse põhiteemad: suhtlemine; rõivastus; vastuvõttude liigitus; lauakombed; toidukultuur; toiduainete tundmine, eeltöötlemine, kuumtöötlemine,
säilitamine; roogade valmistamine; laua katmine;
menüü koostamine; kalkulatsioon.
Oled sobiv kandidaat, kui Sul on huvi antud valdkonna vastu, oskused ja loovus noortega töötada,
teadmised tänapäeva toitlusvaldkonnast ja ärietiketist.
Omalt poolt pakume:
• paindlikku tööaega;
• huvitavat ja mitmekesist tööd.
Tööle asumise aeg niipea kui võimalik. Töö toimub
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Veski tn 5 koolimajas.
Avaldus ja kaaskiri,
milles kirjeldad oma kogemusi antud valdkonnas
ning CV palume saata hiljemalt 29. augustiks
e-posti aadressile konkurss@poltsamaa.edu.ee.

Põltsamaa Haldus
müüb enampakkumisel
puiduhakkurit

Põltsamaa valla valimiskomisjon

Ujumiskohtade veeanalüüsid vastavad
ohutusnõuetele

Järgmine LEADERi taotlusvoor toimub
11.–22. septembril

Terviseameti terviseohutuslabor võttis 9. augustil
veeanalüüsid Kõpu külast Aidu tehisjärve ujumiskohast ning Kamari paisjärvest. Mõlema veekogu proovid vastasid ohutusnõuetele. Katseprotokollidega on
võimalik tutvuda valla veebilehel poltsamaa.ee

Jõgevamaa Koostöökoda annab teada, et järgmine LEADERi taotlusvoor toimub 11.–22. septembril 2021 kuni
kell 23.59. Taotluste esitamine toimub e-PRIA keskkonnas.
Toetust on võimalik taotleda ettevõtluse investeeringuteks ja kogukondade investeeringuteks.
Ühtlasi annab koostöökoda teada, et avaldab peatselt
ka infopäevade kuupäevad. Rohkem infot leiab aadressilt jogevamaa.com. „Samas alati soovitame pigem tulla
nõustamisele,” teatas ühing.

Põltsamaa Vallavalitsus

Alates 1. septembrist 2021 lisandub
PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI koosseisu
3 õppekohta (Adaveres, Lustiveres ning Aidus).
Kokku hakkab ülevallalises koolis õppima
ligi 850 õpilast.

Foto Põltsamaa Haldus

Põltsamaa Vallavolikogu 1. juuli 2021 otsusega nr
30 on Põltsamaa Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks määratud 21 (seni oli see 23)
ja moodustatud Põltsamaa Vallavolikogu valimisteks üks valimisringkond numbriga 1, mille
piiriks on Põltsamaa valla piirid.

Jõgevamaa Koostöökoda

Põltsamaa Haldus müüb enampakkumisel kasutatud,
kuid heas seisukorras puiduhakkurit.
• Mark: Laski LS 150/38 piduritega
• Võimsus: 28 kW/38 hj
• Kütus: bensiin
• Alghind: 9000 eurot
Pakkumised saata: info@poltsamaahaldus.ee.
Pakkumise tähtaeg 23.08.2021. Rohkem infot enampakkumise kohta jagab Põltsamaa Halduse juhataja
Ants Reinumägi (tel 513 8211)
Põltsamaa Haldus

