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VALLAVALITSUSE teated

Esmaspäeval algavad kohalikud valimised

Ülevaade vallavalitsuse
5. oktoobri istungist

Esmaspäeval, 11. oktoobril algab
kohaliku omavalitsuse volikogu
valimiste eelhääletamine. Mida on
sellega seoses hea teada?
• Põltsamaa vallavolikogusse valitakse neljaks aastaks
21 liiget, vald moodustab ühe valimisringkonna ja valimiste ajal on vallas avatud 5 valimisjaoskonda (Põltsamaa linnas, Adaveres/Eskus, Pisisaares/Aidus,
Lustiveres ja Puurmanis).
• Põltsamaa vallavolikogu saavad valida need, kes
olid 17. septembri seisuga kantud Põltsamaa valla
elanikuna rahvastikuregistrisse. Hääletamisõigus on
vähemalt 16-aastasel valijal. Lisaks Eesti kodanikele
saavad valida ka siin elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud, Eestis püsivalt elavad välisriigi
kodanikud, Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta
isikud.
• Kohalikel valimistel saab valija oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Näiteks Pisisaares elav valija saab valida ükskõik
millises Põltsamaa vallas asuvas valimisjaoskonnas.
Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri,
mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.
• Esmaspäevast laupäevani saab hääletada kas elektrooniliselt või pabersedeli abil jaoskonnas. Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga
hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval
jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle
veel ära muuta.
• Esmaspäevast kuni neljapäevani saab hääletada ka
väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda. Nii
saab Põltsamaa vallas elav valija hääletada 11.–14. oktoobrini näiteks Tartu linnas asuvas valimisjaoskonnas. Vaata lähemalt valimised.ee!
• Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab Põltsamaa valla
elanik hääletada ainult Põltsamaa vallas. Reedest pühapäevani toimub ka kodus hääletamine.

COVID-19 ja sellest tingitud piirangud ja
ohutusnõuded
Kardetavasti tuleb ka valimisnädalal arvestada viiruse
levikust tingitud piirangutega.
Seepärast:
• võimaluse korra eelista e-hääletamist;
• kui ei soovi või ei saa kasutada e-hääletamise võimalust, siis eelista käia jaoskonnas enne valimispäeva;
• kanna hääletusruumis maski;
• hoia teistega vahet;
• desinfitseeri käsi;
• võimalusel luba eakad järjekorras ette.
Haigusnähtudega ei tohi valimisjaoskonda kohale tulla!
Rohkem infot valimiste kohta Põltsamaa vallas leiab veebilehelt www.poltsamaa.ee/kov-2021-valimised. Sealt
leiab ka kandidaatide nimekirja.
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Jaoskonnas hääletamine
Jaoskondade asukohad leiab veebilehelt poltsamaa.
ee/kov-2021-valimised. Võta kaasa isikut tõendav
dokument (ID-kaart, pass, juhiluba). Jaoskonnas
saab valija allkirja vastu hääletamissedeli. Valija
läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri. Enne kokkumurtud sedeli
valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle
välisküljele pitsatijäljendi.

E-hääletamine
E-hääletada saab arvutis ID-kaardi või mobiil-ID
abil. NB! Palun kontrollida ID-kaardi sertifikaatide
kehtivus üle ning vajaduse korral tuleb need uuendada! Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
Valijarakenduse saab alla laadida valimiste veebi
avalehelt e-hääletamise perioodil. NB! 30 minuti
jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.

Kodus hääletamine
Kodus hääletamist koordineerib vallasekretär Ene
Kivineem. Hääletamiseks tuleb esitada põhjendatuid taotlus telefoninumbril 53020509 või saata ekiri aadressile ene.kivineem@poltsamaa.ee. Kodus
hääletamiseks saab taotlusi esitada 15.–16. oktoobrini kell 12–20 ja 17. oktoobril kell 09–14. Taotlus peab
sisaldama valija nime, isikukoodi, valija aadressi,
kontakttelefoni ja kodus hääletamise põhjust. Kodus hääletamine on põhjendatud terviseseisundi,
kõrge ea, raskete teeolude, transpordivõimaluste
puudumise korral või muudel mõjuvatel põhjustel,
mis takistavad valijat kodust lahkumast.

Asukohas hääletamine
Asukohas hääletamine tähendab seda, et valija ei
saa teatud põhjustel (näiteks tervislikel) valimisjaoskonda tulla ja tellib valimiskasti enda viibimiskohta. Näiteks kui valija on rahvastikuregistri
järgi Lasnamäe elanik, aga isoleerub maakodus
Põltsamaal ning tellib valimiskasti Põltsamaale, nimetatakse seda asukohas hääletamiseks. Asukohas
hääletamine toimub 11.–14. oktoobrini kell 9 kuni
kell 20. Asukohas hääletamiseks tuleb hiljemalt 14.
oktoobril kella 14ks esitada kirjalik taotlus. Taotlusi võtab vastu 1. jaoskonnakomisjoni esimees Eda
Joosep, telefon 5430 1200, e-post valimised1@poltsamaa.ee

Põltsamaa linna tänavaid hooldab
Fortikus Eesti OÜ

Hõbelusikad jõuavad uute Põltsamaa valla
ilmakodanikeni oktoobris

Põltsamaa linna tänavaid hooldab 1. juulist 2021 kuni
30. juunini 2026 Fortikus Eesti OÜ. Töövõtja esindajaks
lepingu täitmisel on Maksim Akulistõi (tel 5307 6617).

Head lapsevanemad, kelle lapsed on sündinud ja registreeritud Põltsamaa valda 1. juulist 2020 – 30. juunini 2021.
Tavapärast noorimate vallakodanike vastuvõttu tänavu
ei toimu. Uutele ilmakodanikele mõeldud hõbelusikad
toimetame Teieni lähima kuu jooksul.

Aivar Aigro
teedespetsialist
tel 5918 0191

Silja Peters
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
tel 510 5889

• Otsustati otsustuskorras tasuta võõrandada MTÜle Puurmani Priitahtlik Päästeselts vallale kuuluv
maastikusuutlik veoauto GAZ 66-01.
• Kinnitati alates 1. jaanuarist 2022 Põltsamaa Valla Päevakeskuse töötajate koosseis. Vallavalitsuse
korraldusega muudeti päevakeskuse koosseisus
olevad tähtajalised töökohad (kaks tugiisiku kohta
ja üks hooldustöötaja koht) tähtajatuteks.
• Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist 7000 eurot Põltsamaa Valla Päevakeskusele
ratastooli kasutavatele abivajajatele sobiva kasutatud invasõiduki (Volkswagen Caddy INVA 2.0
77kW, 2009) ostmiseks.
• Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta eelarvest 1554
eurot Põltsamaa valla aasta haridustöötajate premeerimiseks.
• Muudeti Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve koostamise juhendit, kuna seoses paraneva füüsilise
isiku tulumaksu laekumisega ja arvestades ka riigi
poolt õpetajatele kinnitatud palgatõusu on võimalik suurendada 2022. aasta eelarve üldist palgakasvu 6%-ni.
• Kiideti heaks mitmed hajaasustuse programmi
projekti aruanded.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa vald kaardistab kiirkompostri
või biojäätmete konteineri soovijaid
Tänavu mais jõustunud jäätmeseaduse muudatuste
järgi muutub biojäätmete kogumine tekkekohalt kohustuslikuks 2023. aasta sügisest. Ülemineku soodustamiseks esitab Põltsamaa vald elanike toetamiseks
Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse kodude juurde paigutatavate biojäätmete kogumiseks
mõeldud konteinerite (80- ja 140-liitrised) ning kodukompostrite (kuni 420-liitrised) ostuks.
Kiirkompostrid, mis on Põltsamaa vallal kavas
hankida, on soojustatud ja töötavad aasta ringi. Ühe
kompostri eeldatav maksumus on umbes 200 eurot,
millest minimaalne omaosaluse määr on 10%. Tegelik omaosaluse suurus sõltub huviliste hulgast ja
taotluste arvust. Rohkem infot leiab valla veebilehel
poltsamaa.ee
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2. oktoobril algas Põltsamaa vallas
heakorrakuu
Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja sügisese heakorrakuu – 2. oktoobrist 7. novembrini 2021 on valla
tiheasustusaladel lubatud kuivade okste ja lehtede
põletamine.
Oksi ja lehti võib Põltsamaa linnas, Puurmani,
Kamari ja Adavere alevikus ning tiheasustusaladel
põletada kooskõlastatult kinnistu ning puhastusala
naabritega.
Märga kulu, märgi lehti ja sammalt põletada ei
tohi! Märg hunnik võib tossata tunde ning häirida
naabreid ja külalisi. Samuti levitab see ümbruskonnas
toksilist ja kirbehaisuga suitsu.
Hajaasustusalal on kuivade okste ja lehtede põletamine lubatud aasta ringi, v.a kui on kehtestatud
tuletegemise keeld, tuulevaikse ilmaga naabreid mittehäirival viisil; tuletegemise koht peab paiknema
ohutul kaugusel mistahes ehitisest või põlevmaterjali
lahtisest hoiukohast. Tuletegemise koht peab vastama
tuleohutust reguleerivate õigusaktide nõuetele.
Ain Valu, keskkonnaspetsialist, tel 509 8517

