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VALLAVALITSUSE teated

Valimistulemused Põltsamaa vallas

Valimisliit Ühine Põltsamaa sai 1974 häält (44,5%
häältest), Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
sai 694 häält (15,7%), Eesti
Reformierakond 578 häält
(13,0%), Eesti Keskerakond
548 häält (12,4%), Valimisliit Kodukant Puurmani
276 häält (6,2%), Sotsiaaldemokraatlik Erakond 229
häält (5,2%) ja üksikkandidaat Villu Päärt sai 132
häält (3,0%).

Valimiste tulemusena
sai Valimisliit Ühine Põltsamaa 21-liikmelises Põltsamaa vallavolikogus 10
kohta, Eesti Reformierakond 3 kohta, Eesti Keskerakond 3 kohta, Eesti
Konservatiivne Rahvaerakond 3 kohta, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 1
koha ja Valimisliit Kodukant Puurmani 1 koha.

Hääletamise tulemusena pääsesid volikokku:
Valimisliit Ühine
Põltsamaa

Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond

Lembit Paal
Reet Alev
Merle Mölder
Karro Külanurm
Karmen Maikalu
Indrek Eensalu
Raik Matekainen
Sven Rümmel
Kristi Klaos
Märt Tõnson

Eve Miljand
Eda Kasar
Olev Teder

Eesti Keskerakond
Andres Vään
Tõnu Pärtel
Ulvi Punapart

Eesti Reformierakond
Margus Metsma
Erkki Keldo
Merle Karuks

Sotsiaaldemokraatlik
Erakond
Jaan Aiaots

Valimisliit Kodukant
Puurmani
Rauno Kuus

Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa vallavolikogu lõpetas oma istungid
lodjakojas
Foto Põltsamaa vallavolikogu

Põltsamaa vallavolikogu
praegune koosseis kogunes 14. oktoobril viimast
korda Tartu lodjakojas, et
vaadata tagasi nelja aasta
jooksul tehtule.
Volikogu esimehe Margus Möldri sõnul on praeguse volikogu koosseisu
toel toimunud Põltsamaa
vallas hulgaliselt suuri
ümberkorraldusi. Neist
olulisemad on ühinenud
valdade lõimimine üheks
omavalitsuseks, kultuurija haridusvaldkonna korrastamine ning mitmete
arenduste algatamine.
Möldri avaldas lootust,
et peagi valitav uus volikogu panustab senisest
rohkem pehmetesse väärtustesse ja inimestesse.
Põltsamaa vallavolikogu liikmed ja vallavalitsuse ametnikud Tartu lodjakojas.
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Foto Erelin Kallas

Vallavalitsus algatas Aidu järve ja Laisaare tee vahelise
kergtee projekteerimise

Pajusi kergliiklustee. Foto on
illustratiivne.

Põltsamaa Vallavalitsus
kavandab liiklusohtlike
kohtade likvideerimisprogrammiga Vägari külla Aidu järve ja Laisaare
tee 5730020 vahele riigimaantee nr 37 tugimaantee Jõgeva-Põltsamaa tee
kõrvale liiklusohutuse
tõstmiseks kergliiklustee
rajamist. Kergliiklustee
algab Kõpu ristist ja lõpeb
Laisaare teega.
Rajatava kergliiklustee
lõigu pikkus on ligikaudu

750 m, laius on 2,5 kergliiklustee tarvis on vaja
projekteerida tugimaantee
nr 37 Jõgeva-Põltsamaa
teele ületuskoht jalakäijatele ja ratturitele.
Projekteerimise ettevalmistamiseks korraldab
vallavalitsus 13. oktoobrist
25. oktoobrini 2021 projekteerimistingimuste eelnõu
avaliku väljapaneku. Eelnõuga on võimalik tutvuda valla veebilehel www.
poltsamaa.ee ja vallavalit-

Foto on illustratiivne, pixabay.com

17. oktoobril toimunud kohaliku
omavalitsuse volikogu valimistel
hääletas Põltsamaa vallas 4446
inimest ehk 56,3% hääleõiguslikest
inimestest. Elektrooniliselt hääletas
1927 inimest ehk 43,3% hääletanutest.

Põltsamaa vallas tuvastati
koerte katku juhtum

suses kohapeal (Lossi tn 9,
Põltsamaa linn).
Eelnõule on võimalik esitada ettepanekuid
ja vastuväiteid kuni
25.10.2021 kella 15-ni.
Aivar Aigro
teedespetsialist
Tel 5918 0191

Põltsamaa vallas Lustivere kandis on tuvastatud
koerte katku juhtum, mistõttu palub veterinaar- ja
toiduamet koeraomanikel jälgida, et nende lemmikud
oleksid haiguse vastu vaktsineeritud.
Koerte katk on väga nakkuslik viirushaigus, mis
ohustab igas eas koeri, kuid eriti kutsikaid. Koera
kaitsmiseks selle haiguse eest tuleb oma lemmikut
korrapäraselt koerte katku vastu vaktsineerida.
Koerte katkuviirusesse nakatuvad paljud koerlased, kärplased ja pesukarulased. Inimestele haigus ei
levi. Haigust iseloomustab palavik, hingamisteede ja
seedetrakti põletik, silma- ja kopsupõletik, nahalööve
ning närvinähud.
Nakkusallikaks on haiged loomad, kes eritavad
haigustekitajat juba peiteajal ja pärast haiguse läbipõdemist. Viirus eritub kehast ninanõre, pisarate,
väljahingatava õhu, uriini ja roojaga. Viirus võib edasi kanduda ka saastunud esemete, riiete ja söödaga.
Haiguse peiteaeg on 3–7 päeva või kauem.
Koerte katku leviku vältimiseks:
• vaktsineeri lemmikloom regulaarselt ohtlike
nakkushaiguste vastu, nagu marutaud, leptospiroos, parvoviirus ja koerte katk;
• väldi lemmikloomade kokkupuudet metsloomadega;
• kui märkad või leiad haigeid, kummaliselt käituvaid metsloomi, teavita loomaarsti või kohalikku
jahiorganisatsiooni või edasta info Keskkonnainspektsiooni infotelefonile 1313;
• haige metslooma viimine koju või ravile pole soovitatav, sest nii soodustatakse nakkuse levikut.
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Voldemar Lemmik ja Lembit Vink said
Põltsamaale nimepingid
Põltsamaa vallavalitsuse eestvedamisel avati laupäeval, 16. oktoobril Vana-Põltsamaa mõisa pargis Karl
August Hermanni ausamba juures nimepingid Voldemar Lemmikule ja Lembit Vingile.
Voldemar Lemmik (1911–1999) alustas Põltsamaa
puhkpilliorkestri juhina tööd juba 1934. aastal. Lemmiku juhtimisel asutati 1959. aastal Põltsamaa muusikakool ja ta oli selle kooli direktoriks aastatel 1959–
1971. Lisaks oli Voldemar Lemmik aastatel 1941–1971
Põltsamaa Keskkooli muusikaõpetaja.
Lemmik asutas 1955. aastal Põltsamaal Eesti esimese naispuhkpilliorkestri ja juhatas seda kuni 1965. aastani. Tema õpilaste seas on olnud näiteks Uno Naissoo
ja Hannes Altrov.
Lembit Vink (1924–2017) oli kauaaegne Põltsamaa
Keskkooli puhkpilliorkestri juht. Orkestri tasemest
annab ehk aimu see, et Lembit Vingi käe all võitis see
12 korral oma kategoorias I koha vabariigis. Hinnanguliselt on tema käe all pillimängu saanud selgeks
umbes 580 õpilast.
Aastatel 1965–1990 oli Lembit Vink Eesti NSV
orkestrijuhtide orkestrivanem.
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