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VALLAVALITSUSE teated

Saame tuttavaks – Põltsamaa Vallavalitsuse
jurist Aiki Schneider

Räägi palun natuke endast, kes Sa oled?

ve kodukandi Jõgevamaa
arengule.

Sündisin Tartus, kus läksin ka I klassi. Mingil hetkel kolisime vanematega
Jõgevamaale Laiusele, kus
lõpetasin põhikooli ja Jõgeval gümnaasiumi. Juba
gümnaasiumis tekkis soov
minna õppima õigusteadust. Läksin Tartu Ülikooli. Pärast õigusteaduskonna lõpetamist jäin Tartusse
ja elan seal tänaseni. Olen
töötanud juristina Tartu
Linnavalitsuses ja erinevates riigiasutustes. Hobideks on aiandus, lugemine
ja sportimine – harrastan
triatloni.

Milline on Sinu varasem
kogemus juristina? Mis
muudab juristitöö omavalitsuses eriliseks, spetsiiﬁ liseks?

Miks otsustasid kandideerida Põltsamaa Vallavalitsuse juristiks?
Ametikoht tundus huvitav
ja mulle sobiv. Mõtlesin,
et saan oma teadmistega
aidata kaasa ka lapsepõl-

Olen üle 20 aasta töötanud juristina nii era- kui
ka avalikus sektoris, sh
konsultandina ringkonnakohtus. Omavalitsuses
muudab juristitöö spetsiifiliseks lai valdkond, sest
tegeleda tuleb kõigega.
See teeb töö huvitavaks ja
mitmekülgseks. Inimeste
aitamine ning maakeskkond on mulle alati hingelähedased olnud.
Millised on Sinu olulisemad tööülesanded?
Olulisemateks ülesanneteks on tagada valla haldusmenetluse, haldusaktide, lepingute, toimingute

Mida võiksid
või peaksid
Põltsamaa inimesed teadma
seoses Sinu
ametikohaga?
Nad peaksid teadma, et
vallavalitsuse jurist nõustab juriidiliselt vallavalitsuse teenistujaid, volikogu
liikmeid ja hallatavate asutuste juhte. Kui kellelgi on

Foto erakogu

20. septembril alustas Põltsamaa
Vallavalitsuses juristina tööd Aiki
Schneider. Saame tuttavaks!

ja õigusaktide
õiguspärasus.
Sa mut i
on
minu ülesandeks volikogu liikmete,
vallavalitsuse
teenistujate ja
valla allasutuste juhtide
juriidiline teenindamine ja
n õ u s t a m i n e.
Veel pean jälgima seda, et
valla poolt tehtavad riigihanked vastaksid
kehtivatele õigusaktidele.

Ülevaadevallavalitsuse
28. septembri istungist

Aiki Schneider

vaja õigusabi, siis peaks
ta abi saamiseks ikkagi
pöörduma mujale.
Põltsamaa Vallavalitsus

Saame tuttavaks – juhtumikorraldaja Helina Kalev
Foto erakogu

sotsiaaltööd. Lõpetasin
Lääne-Viru rakenduskõrgkooli. Seejärel tulin kodukanti tagasi. Enne Põltsamaale tulekut töötasin
lasteaiaõpetajana Siimusti
lasteaed-algkoolis. Minu
hobiks on ratsasport, tegelen takistussõiduga. Hobused on hõivanud ka enamiku mu vabast ajast.
Miks otsustasid kandideerida Põltsamaa vallavalitsuse juhtumikorraldajaks?

Helina Kalev

20. septembrist töötab
Põltsamaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnas juhtumikorraldajana Helina
Kalev. Kes on Helina ja
mida tähendab juhtumikorraldaja töö?
Saame tuttavaks!

Helina, räägi palun natuke endast. Kes Sa oled?
Olen kasvanud ja elanud
peaaegu kogu oma elu
Puurmani lähistel. Pärast
gümnaasiumi lõpetamist
tundus kõige südamelähedasem asuda õppima

Olin ammu mõelnud liikuda edasi erialase töö peale. Näinud kuulutust, et
Põltsamaa Vallavalitus otsib oma kollektiivi juhtumikorraldajat, otsustasin
kandideerida. Olen küll
õppinud sotsiaaltööd, kuid
sellel alal töötamise kogemus puudub. Tundsin, et
töö Põltsamaal oleks mulle heaks väljakutseks, kust
alustada. Juhtumikorraldaja töö annab mulle kindlasti juurde palju teadmisi
ning oskusi, et edasi areneda ja võimaluse rakendada
koolis õpitut.
See on meie vallavalitsuses täiesti uus amet. Millega juhtumikorraldaja
tegeleb?

Juhtumikorraldaja töötab
projektiga „Noortegarantii tugisüsteem“. Minu
ülesanneteks on toetada
noori hariduse ja töökoha
omandamisel, et aidata
neil iseseisvalt hakkama
saada. See on oluline selleks, et ennetada mitmeid
sotsiaalseid riske.
Mida võiksid või peaksid
Põltsamaa inimesed teadma seoses Sinu ametikohaga?
Minu esimesteks tööülesanneteks on tutvuda põhjalikult „Noortegarantii
tugisüsteemi“ projektiga
ja võtta ühendust noortega, kes kuuluvad meie
sihtgruppi. Kui nüüd
mõelda üldiselt, siis Põltsamaa inimesed võiksid
enda ümber rohkem märgata noori, kes võivad abi
vajada, ja vajaduse korral
julgustada neid abi otsima.
16–29-aastane noor, kui
vajad tuge või nõustamist
haridustee jätkamisel või
tööellu suundumisel, võta
ühendust! Koos leiame
kindlasti mingi lahenduse.
Põltsamaa Vallavalitsus

• Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist
eraldati 8580 eurot serveri soetamiseks. Vallavalitsuse olemasolevad serverid on amortiseerunud, nende ressurss ja jõudlus on ammendunud.
Serverite rikete ja tõrgete korral on häiritud kõigi
vallavalitsuse teenistujate töö. Uue serveri soetamiseks korraldas vallavalitsus minikonkursi. Pakkumise esitasid kolm ettevõtet. Soodsaima pakkumise (maksumusega 8580 eurot) tegi Digistep OÜ.
• Muudeti Põltsamaa valla 2021. aasta eelarvet. Eelarve muudatus on seotud haridusvõrgu ümberkorraldamisega, mille tõttu jagati ümber 2021. aasta eelarve rahalised jäägid.
• Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Põltsamaa vallas asuvad järgmised kinnistud: Vägari külas asuv korteriomand Kooli tee 4-11
ja Vägari külas asuv korteriomand Põdra tee 8-4.
Enampakkumise korraldajaks määrati majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi ja läbiviijaks
kohtutäitur Ivi Kalmet.
• Kiideti heaks üks hajaasustuse programmi projekti aruanne.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
Põltsamaa Vallavalitsus

Vee- ja kanalisatsioonitööd
muudavad liikluskorraldust
Põltsamaal
Seoses kanalisatsiooni- ja veetöödega on sügiskuudel
mõningatel Põltsamaa valla tänavatel ja teedel liiklus
ajutiselt häiritud.
Septembris toimuvad tööd Põltsamaa linnas Aia
ja Silla tänaval, oktoobris Marja ja Rohelisel tänaval
ja novembris Allika tänaval. Lisaks toimuvad tööd
oktoobris Lustivere teel ja novembris Võhmanõmme
teel.
Kõige enam mõjutavad Põltsamaa kesklinna liiklust 27. septembril algavad tööd Silla tänaval. Liikluskorralduste muudatustest saab lähemalt lugeda valla
veebilehel www.poltsamaa.ee.
Aivar Aigro
teedespetsialist
tel 5918 0191

Põltsamaa OTT-toiduturg
toimub 6. oktoobril
Põltsamaa OTT on loodud eesmärgiga viia
kokku kohalik tootja ja tarbija. Eeskätt soovime
vahendada teavet kohaliku toidu kohta, mida
pakuvad Põltsamaa piirkonna ettevõtjad või
lihtsalt ettevõtlikud inimesed.
Järjekordne OTT-turg toimub Põltsamaa
kultuurikeskuse juures kolmapäeval,
6. oktoobril kell 17–18.
Tänaseks on müüjaks registreerunud
mitmeid pagareid, mesinikke, liha- ja
kalamüüjaid ja mitmeid teisi.
Raivo Suni
kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist
tel 5648 0215

