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VALLAVALITSUSE teated

Põltsamaa vald ulatab abikäe haridusteelt ja
tööturult eemale jäänud noortele

Ülevaade Põltsamaa
Vallavalitsuse 2. novembri
istungist

Oktoobris alustasid 55 kohalikku omavalitsust abipakkumist 16–26-aastastele
noortele, kes on tööturult või haridusest kõrvale jäänud.

See on praegu eriti oluline, sest COVID-kriisi tulemusel tõusis mullu nende
noorte osakaal 10%-ni.
„Praeguses koroonakriisi olukorras on eriti
oluline ulatada abikäsi
neile noortele, kes on tööturult või õppest eemale
jäänud,” ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
„Oleme näinud, et isoleeritus süvendab vaimse tervise probleeme, mistõttu on
ülioluline, et noored neile
saadetud kirjale vastaksid,
isegi siis, kui nendega on
kõik hästi ja abi ei vajata.”
Senine kogemus näitab,

Graaﬁka Noortegarantii Tugisüsteem

Kokku on Eestis selliseid potentsiaalselt abivajavaid noori 11 306,
kellega omavalitsuse
noortega töötav spetsialist hakkab ühendust
võtma, et vajaduse korral aidata neil naasta
haridus- või tööellu.

et noorte abivajadus on
väga erinev. „Üks osa vajab pigem väikest tõuget ja
informatsiooni edasiõppimise või töötamise kohta.
Suuremal osal tuleb aga
enne haridusse naasmist
või tööleasumisele lahendada kas esmavajadustega
seonduvad mured, näiteks
eluaseme, dokumentide

või tervisega seonduvalt,
või toetada noore seesmist
motivatsiooni teha oma
elus oluline muutus,” selgitas sotsiaalkindlustusameti noortegarantii nõunik Heidi Paabort.
Põltsamaa vallas pakub
noortele abi vallavalitsuse
juhtumikorraldaja Helina
Kalev (tel 5911 1452, e-post

helina.kalev@poltsamaa.
ee). Helinaga võib võtta
ühendust, kui oled jäänud
kooli- või tööelust kõrvale
ja vajad abi.
Põltsamaa Vallavalitsus

Vaata, miks on oluline korrastada andmed
rahvastikuregistris!

15. novembrist muutub bussiliini nr 439
sõiduplaan

Õigetel elukohaandmetel rahvastikuregistris on võtmeroll kogu inimese elu jooksul – alates sünni registreerimisest, koolikoha määramise, juhiloa pikendamise,
valimistel osalemise ja vajalike toetuste saamiseni välja.
Siseminister Kristian Jaani sõnul saavad inimesed
õigesti registreeritud elukohast palju kasu. „Igapäevatoimetuste mugaval korraldamisel, vajalike teenuste
tarbimisel ehk kogu inimese elu mängivad korrektsed
andmed rahvastikuregistris olulist rolli,” rääkis siseminister.
Elukoha andmed on aluseks näiteks lasteaia- ja koolikoha määramisel, sotsiaalabi ja -toetuste saamisel, tasuta ühistranspordi kasutamisel, kodukoha omavalitsuse
juhtide valimisel, juhiloa pikendamisel jne.
„Teadmine oma territooriumil elavatest inimestest
ja nende paiknemisest annab riigile ja kohalikule omavalitsusele võimaluse oma elanike vajadustega arvestada ja nende eest paremini hoolitseda. Näiteks saab kohalik omavalitsus oma inimestele pakkuda paremaid
teenuseid, korras teid ja ilusat ümbruskonda; riik aga
planeerida rongi- või bussipeatuste asukohti inimeste
paiknemisest ja vajadustest tulenevalt,” selgitas siseminister Kristian Jaani.
Rahvastikuregistris puuduvad elukohaandmed ca 29
000 inimesel.
„Elukohaandmeteta inimeste seas on tõenäoliselt palju neid, kes on tänaseks Eestist lahkunud, aga unustanud
lahkudes oma andmeid rahvastikuregistris uuendada,”
ütles Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas.
Võimalusi elukoha registreerimiseks on mitmeid ning
nende seast saab igaüks valida sobivaima viisi. Kõige
lihtsam on elukohta registreerida portaalis rahvastikuregister.ee, aga avaldust saab esitada ka linna- või vallavalitsuses kohapeal või posti teel.

15. novembrist muutub bussiliini nr 439 (PõltsamaaPisisaare-Kütimäe-Päinurme-Pisisaare-Põltsamaa)
sõiduplaan. Buss jõuab Põltsamaale senise kella 10.15
asemel kell 10.04. Sellega tekib reisijail võimalus jõuda
Põltsamaalt kell 10.10 väljuvale Tartu bussile nr 106.
Rohkem infot sõiduplaanide kohta leiab MTÜ
Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse kodulehel http://
www.ühistransport.eu/

Siseministeerium

Kristjan Noormägi
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
tel 5388 0540

Puulehtede korjering
toimub sobiva ilma korral
taas 15. novembril
Sobiva ilma korral toimub puulehtede ja
kuluheina korjering Põltsamaa linnas taas
15. novembril.
Lehed ja kuluhein tuleb 15. novembri
hommikuks koguda kottidesse ja panna
kotid üheselt mõistetavasse kohta tänavamaale haljasalale. Palume muid jäätmeid
(ka puuoksi) kottidesse mitte panna!
Haljastusjäätmeid saab ära anda tasuta.
Ain Valu
keskkonnaspetsialist
tel 509 8517

• Otsustati korraldada avatud hankemenetlus Põltsamaa vallas kaheksale piirkonnale talihoolde tegija leidmiseks. Talihoolde lepingu pikkuseks on
orienteeruvalt 48 kuud ja eeldatav maksumus 480
000 eurot. Hanke tegemiseks moodustati 3-liikmeline ajutine komisjon, kuhu kuuluvad majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi (komisjoni
esimees), teedespetsialist Aivar Aigro ja jurist Aiki
Schneider.
• Kinnitati Põltsamaa Raamatukogu töötajate koosseis alates 01.11.2021. Põltsamaa Vallavalitsus tegi
raamatukogu direktorile ettepaneku vaadata üle
töötajate koosseis ja leida võimalus ühe ametikoha
vähendamiseks Põltsamaa Raamatukogu töötajate
koosseisus, et optimeerida raamatukogu töötajate
koosseisu ja viia üks töötaja Põltsamaa Muuseumi
koosseisu.
• Tunnistati kehtetuks Põltsamaa Vallavalitsuse
11.05.2021 korraldus nr 2-3/2021/144, millega määrati korteriühistute toetustaotluste hindamise komisjoni esimeheks arenguspetsialist. Augustist
jõustunud struktuurimuudatustega kaotati vallavalitsusest arenguspetsialisti ametikoht. Korraldust muudeti ja komisjoni esimeheks nimetati ehitus- ja planeeringuspetsialist.
• Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse 06.07.2021 korraldust nr 2-3/2021/221, millega kooskõlastati
Põltsamaa Valla Lasteaia töötajate koosseis. Põltsamaa Valla Lasteaia direktor esitas taotluse, millega
soovib töötajate koosseisu muuta tähtajaliselt kuni
31.05.2022 seoses vajadusega moodustada lasteaeda teine tasandusrühm.
• Lubati Põltsamaa Valla Lasteaial moodustada ajavahemikul 01.11.2021 kuni 31.05.2022 lasteaias teine tasandusrühm. Lasteaia Põltsamaa Lembitu tn
1 õppekohas on juba olemas tasandusrühm, kus
võib käia kuni 12 spetsiifilise arenguhäirega last.
Koolieelse nõustamismeeskonna soovitusel on
2021. aasta oktoobrikuu seisuga 2021/22. õppeaastal tasandusrühma suunatud rohkem kui 12 last.
Seega on vajalik ühe tasandusrühma juurdemoodustamine.
• Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist 8631 eurot tasandusrühma töötajate 2021.
aasta novembri ja detsembri palgakuludeks.
• Seati otsustuskorras tasuta hoonestusõigus Põltsamaa linnas Kuuse tn 19 kinnistule Põltsamaa Vallavara OÜ kasuks. Detailplaneeringu kohaselt on
kinnistule kavandatud lasteaia hoone koos toetava
taristuga.
• Seati Mällikvere külas Roosi tee kinnisasjale
sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse
seadmise eesmärk on 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini ehitamine, talumine ja majandamine
elektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses.
• Seati Umbusi külas Saarevälja kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmist taotleti vastavalt elektriprojektile „Epru
15/0,4kV alajaama fiidri F1 rikete vähendamine».
Projekti tellija on Elektrilevi OÜ. Projekt on kooskõlastatud Saarevälja kinnistu omanikuga.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
Põltsamaa Vallavalitsus

