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VALLAVALITSUSE teated

Puurmani Mõisakoolis kasvatatakse õpilastes
huvi teaduse vastu

Üks populaarsemaid on
olnud Rakett 69 Teadusstuudiote ja AHHAA
koostöös sündinud Rakett
69 laager, mida on olnud
võimalik olnud koolidesse
tellida ning mille suureks
eeskujuks on olnud samanimeline telesaade. Erinevalt telesaatest pääsevad
laagritesse üldiselt kõik
soovijad. Selliseid laagreid
on korraldatakse üle Eesti
600 ning osalejaid on 10
000 ringis. Laagreid juhendavad 350 teadushuvilist
juhendajat üle Eesti.
Puurmani Mõisakoolis
toimus õpetaja Allar Mehiku ettevõtmisel oktoobris kaks Rakett 69 õpihuvilaagrit, kus osales peaaegu
kolmandik õpilastest. Laager toimus kahes vahe-

tuses vastavalt vanuserühmadele. Nooremate
õpilaste laagris osales 13
õpilast 2.–6.klassist ning
vanemate õpilaste laagris
10 õpilast 7.–9. klassist.
Laagris oli vaja meeskonnatööna kolme päeva
jooksul lahendada üheksa eripalgelist ülesannet.
Ülesannete sisu lähtus nii
keemiast, füüsikast, loodusõpetusest kui ka matemaatikast. Õpilased pidid
lahendama mõistatusi kui
ka ise ehitama erinevaid
masinaid või abivahendeid. Täpsemalt ülesandeid veel kirjeldada ei saa,
sest paljud laagrid on üle
Eesti veel toimumata ja me
ei taha kellegi laagrielamust ära rikkuda.
Noorematel õpilastel

Foto erakogu

Sel aastal toimub üle kogu Eesti
väga põnevaid ja arendavaid laagreid
õpilastele toetamaks koroonaajal
kaduma kippuvat õpimotivatsiooni ja
sotsiaalsete oskuste arengut.

Ülevaade Põltsamaa
Vallavalitsuse
26. oktoobri istungist

Vasakult Karl Kiisler (7. klass), Marta-Liisa Saar (9. klass) ja
Mari-Liis Siil (9. klass).

vedas väga ilmaga, sest
kõik kolm päeva oli selge
taevas ja paistis päike. Iga
vabam hetk veedeti õues,
aga kui läks ülesande lahendamiseks, siis olid kõik
suure huviga ülesannete
lahendamise juures tagasi.
Vanemate vanusrühmade
õpilased kasutasid oma
puhkepause pigem omavaheliseks suhtlemiseks.
Laager toimus väärikas
ja uhkes Kursi suvemõisas, et pakkuda õpilastele
vaheldust ning tutvustada

kohalikku ajaloopärandit.
Õpilastele oli laager koos
toitlustuse, snäkipauside
ja Rakett 69 meenetega tasuta.
Õpilaste tagasiside põhjal võib öelda, et tegemist
oli igati kordaläinud üritustega ning midagi sarnast võiks toimuda tulevikuski.
Helina Amur
Puurmani Mõisakooli
direktor

Kutsume 3.–4. klassi laste vanemaid osalema
terviseprogrammis
Põltsamaa vallavalitsus
ja Jõgeva maakonna
tervisenõukogu kutsuvad Põltsamaa valla
3.–4. klassi laste vanemaid osalema terviseprogrammis. Esimene
kokkusaamine toimub
neljapäeval, 4. novembril kell 18.
Programmi eesmärk on jagada näpunäiteid, kuidas
koos perega toit ja liikumine tasakaalu saada ja kuidas muutustega toime tul-

la ning tõsta motivatsiooni
tervislikul rajal jätkamiseks. Programm koosneb
6 kohtumisest, need on
plaanis novembrikuu igal
neljapäeval ja detsembrikuu kahel esimesel nädalal algusega kell 18.
Kui Sinu lapsel on probleeme kehakaaluga või
toitumisega ja oled huvitatud võimalusest oma last
aidata, siis oled oodatud
osalema.
Kohtumistele on kaasatud erinevad eksperdid

(sh toitumisnõustaja), kes
jagavad oma teadmisi ning
annavad nõu teadlikumate valikute tegemiseks.
Planeeritud on kohtumine
toitumisnõustajaga, toiduvalmistamise töötuba ehk
ühised kokkamised ja liikumistegevus, osalema on
oodatud lapsevanem(ad)
koos lapsega.
Programmi elluviimist
toetavad sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (Jõgeva maakonna tervisenõukogu) ja

Põltsamaa Vallavalitsus.
Programmis osalemine on
täiskasvanule 15 € ja lapsele tasuta.
Anna oma osalemissoovist teada Põltsamaa valla
noorsootöö- ja tervisedendusspetsialistile!

Aasta isa aunimetus anti
esmakordselt välja 2020.
aastal. Aunimetuse väljaandmise eesmärgiks on
väärtustada isa ja isadust
ning mehe rolli laste kasvatamisel.

Aasta isa konkursile
ootame kandidaate, kelle tegevus kodus, tööl ja
ühiskondlikus elus on
eeskujuks ning kelle peres
kasvab või on üles kasvanud vähemalt üks laps.
Aunimetuse saaja peab
olema Eesti Vabariigi kodanik ning Jõgeva maakonna elanik.
Kandidaate tunnustamiseks võivad esitada
kohalikud omavalitsused,
organisatsioonid kui ka

üksikisikud. Ettepanekute
esitamise tähtaeg on 5. november. Statuut ja taotluse
vorm on kättesaadavad
JAEKi kodulehel.
Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud
e-posti aadressile arendus@jaek.ee. Paberkandjal
taotlused palume saata
märksõnaga „Jõgeva maakonna aasta isa» postiaadressil Aia tn 1, Jõgeva linn
48306.
Jõgevamaa aasta isa au-

Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.

Annika Kallasmaa
noorsootöö- ja
tervisedendusspetsialist

Põltsamaa Vallavalitsus

tel 5394 3940

Arenduskeskus ootab kandidaate Jõgeva maakonna aasta
isa tunnustamiseks
Läheneva isadepäeva
eel kutsub sihtasutus
Jõgevamaa Arendusja Ettevõtluskeskus
(JAEK) esitama kandidaate Jõgeva maakonna
aasta isa aunimetusele.

• Eraldati Põltsamaa Vallavara OÜ-le Põltsamaa
valla 2021. aasta reservfondist 25 400 eurot lossikompleksi küttetrassi avarii likvideerimiseks.
• Otsustati mitte toetada ASi Tariston keskkonnaloa
taotlust, millega ettevõte soovib paigaldada Rõstla paekivikarjääri asfaltbetoontehase. Maa-ameti
kaardirakendusest nähtub, et käitise asukoht asub
kaitsmata põhjaveega alal ning on Keskkonnaregistri looduslikult tundlike alade nimistus. Lisaks
toimub karjäärist OÜ Eesti Killustik keskkonnaloa
alusel eesvoolu kaudu vee pidev väljapumpamine
Navesti jõkke, mis on oluline Pärnu jõe lisajõgi.
Pärnu jõe vesikond koos merealaga on olulised
siirdekalade kudealad. Keskkonnaloa taotluses ei
ole kajastatud riske seoses veekeskkonnaga. Kuna
tegevuses kasutatakse loa taotluse kohaselt ohtralt
kemikaale, on olemas ilmne oht nii põhjaveele kui
ka karjäärivee väljapumpamise kaudu pinnaveele.
Taotluse kohaselt ei ole selge, kuidas tagatakse nii
põhjavee kui ka pinnavee saastumise vältimine.
Põltsamaa Vallavalitsus peab eeltoodu alusel vajalikuks enne keskkonnaloa väljastamise menetluse jätkamist korraldada saasteainete mõõtmised
praegu töötava tehase täisvõimsusel töötamise ajal
ning teha
• taotletava võimsuse kohane modelleering. Lisaks
peab Põltsamaa Vallavalitsus vajalikuks lisada
taotlusele veekeskkonna riske puudutav eriosa nii
põhjavee kaitstuse kui pinnavee kaitstuse kohta ja
näha ette vastavad konkreetseid riske maksimaalselt maandavad meetmed.
• Kooskõlastati Põltsamaa Halduse töötajate koosseis alates 01.11.2021.
• Otsustati maksta toetusi puudega isiku eluruumi
kohandamiseks.
• Kiideti heaks mitmed hajaasustuse programmi
projekti aruanded, rahuldati üks hajaasustuse
programmi taotlus ja muudeti kehtetuks üks varasem taotluse rahuldamise otsus.
• Seati Põltsamaa linnas Pajusi maantee kinnisasjale
sundvalduse Telia Eesti ASi kasuks.

nimetuse otsustab JAEKi
nõukogu, kuhu kuuluvad
kõikide Jõgevamaa omavalitsuste esindajad. Aasta
isa tunnustamisüritus toimub 12. novembril Kuremaa lossis.
Maimu Kelder
Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus
tel 516 2337

1. novembril toimub
Põltsamaal puulehtede
korjering
Heakorrakuu käigus toimub esmaspäeval,
1. novembril sobiva ilma korral Põltsamaa
linnas puulehtede ja kuluheina korjering.
Lehed ja kuluhein tuleb esmaspäeva
hommikuks koguda kottidesse ja panna
kotid üheselt mõistetavasse kohta
tänavamaale haljasalale.
Palume muid jäätmeid (ka puuoksi)
kottidesse mitte panna!
Vajadusel toimub teine korjering
nädal hiljem, 8. novembril.
Haljastusjäätmeid saab ära anda tasuta.
Ain Valu
keskkonnaspetsialist
tel 509 8517

