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VALLAVALITSUSE teated

Saame tuttavaks, valla arendusjuht Marilin
Mölder!

Räägi palun natuke endast. Kust oled pärit, kus
õppinud ja varem töötanud?
Olen pärit pisikesest Pikknurme külast. Koolis käisin Puurmani Mõisakoolis
(endine Puurmani Gümnaasium). Pean haridust
ja haritust väga oluliseks,
seetõttu olen omandanud
baasteadmisi erinevatelt
erialadelt. Olen õppinud
Tartu Ülikoolis projektijuhtimist ning maaülikoolis maaettevõtlust, lisaks
oman logistiku kutset.
Juba teismelisena soovisin väga üritusi organiseerida ega kartnud võtta
vastutust. Korraldasin
kohalikele noortele üritusi, panustasin aktiivselt
külaseltsi ettevõtmistesse
– sellest kõigest sai ilmselt
alguse ka minu organiseerimispisik.
Varem töötasin Eesti
Kaitseväes ning Kaitseressursside Ametis. Olen selle
kogemuse üle väga tänulik, sest see andis mulle
võimaluse lihvida oma
distsipliini- ja organiseerimisoskusi. Olen käinud ka
ajateenistuses. Kuna seal
tuli aeg-ajalt ette eneseületust nõudvaid olukordi,
milles ma ei arvanud end
kunagi leidvat, siis arvan,
et inimene võiks proovida kõike vähemalt korra,
enne kui ütleb, et ta seda
ei suuda.

Foto erakogu

15. novembril alustas Põltsamaa
vallavalitsuses arendusjuhina tööd
Marilin Mölder. Saame tuttavaks,
Marilin!

Ülevaade Põltsamaa
Vallavalitsuse 16. novembri
istungist

Millised on arendusjuhina Sinu olulisemad tööülesanded?
Alustuseks püüan end
võimalikult kiiresti viia
kurssi, mis on Põltsamaa
vallas toimumas, millised
projektid töös, mida on
plaanis kohe ette võtta,
mis on Põltsamaa valla
elanike huvid jne. Pikemas perspektiivis hakkan koordineerima valla
arendustegevusi, algatama arendusprojekte ning
tegelema valla arengukavaga. Samuti tuleb tegeleda arendusega seotult
infosüsteemide korraldamise ja finantsküsimustega. Kokkuvõttes – olen
toetavaks vahelüliks idee
ja lõpptulemuse vahel.
Mida tahad oma ametis
ära teha? Mis on see, mis
pakuks sulle selles ametis rahuldust?
Minu suureks sooviks on
elavdada kohalike inimeste igapäevaelu. Tahan, et
tekiks rohkem kohtumispaiku, kus inimesed saaksid oma huvisid täiendada,
teadmisi vahetada, omavahel tutvuda ning meeldivalt aega veeta. Suurt
rõõmu pakuks see, kui iga
Põltsamaa valla elanik,
kus iganes maailma punktis ta ei asuks, räägiks uhkusega oma kodukandist
Põltsamaa vallast ning
oleks alati hea meelega huvitatud siia tagasi pöördu-

Marilin Mölder

ma. Samuti on oluline, et
Põltsamaa valla elanikud
tunneksid, et nende huvidega on arvestatud ning
igaüks on siin hinnatud.
Mis on need teemad, millele Põltsamaa vald peaks
oma arengus lähiaastail
keskenduma?
Kasutama ehk julgemini
ära juba olemasolevaid
väärtusi meie valla tõmbekeskuses Põltsamaa
linnas. Tubliks näiteks on
siinkohal kaunilt renoveeritud Roosisaar ning varsti
uue ilme saavad lossivaremed.
Samas on oluline, et
tõmbekeskuse edendamisel ei jääks teised valla
asulad tähelepanuta. Peame panustama ka mujal
elavate kodanike eluolu
parandamisesse, olgu selleks valgustus, veevärk,
teed, kohalik lasteaed või
mõni muu murepunkt,
mis on kohalikele oluline.
Ühtlasi tahan toetada
ettevõtlust. Oluline on luua

tingimused, et olemasolevad tööandjad sooviksid
ja saaksid meie vallas jätkata, aga samas oleks piirkond atraktiivne ka uutele
investeeringutele.
Ühtlasi näen võimalust
ka kinnisvara edendamises, olemasolevate elamispindade ajakohastamises
ning uue kinnisvara arendamises. Võttes arvesse
praeguse ühiskonnakorralduse soodsat suhtumist
kaugtöösse, Põltsamaa
head geograafilist asukohta (igale poole jõuab
kiirelt), võib Põltsamaa
vallas elada igaüks.
Ideid on palju ja erinevaid. Samas olen avatud
kõigile mõtetele. Kui kellelgi on mõni mure südamel või ettepanek, mida
teha vallas teisiti või paremini, võtke julgesti ühendust!
Raivo Suni
kommunikatsiooni- ja
turundusspetsialist
tel 5648 0215

Põltsamaa Vallavolikogu valis esimehe ja aseesimehe
Foto Raimo Metsamärt

Esmaspäeva pärastlõunal Põltsamaa kultuurikeskuses toimunud
Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu esimene istung valis volikogu esimeheks Reet
Alevi. Aseesimeheks
sai Eve Miljand.

Vasakult Eve Miljand ja Reet Alev.

Volikogu esimehe kohale esitati kaks kandidaati:
Reet Alev ja Tõnu Pärtel.
Pärast lühikest enesetutvustust toimus hääletamine. Reet Alev sai 15 häält ja
Tõnu Pärtel 5 häält.
Vallavolikogu aseesimehe valimistel oli samuti

kaks kandidaati: Eve Miljand ja Merle Karuks. Miljand sai 14 häält, Karuks 6
häält.
Istungil kuulati ära ka
Põltsamaa Valitsuse lahkumispalve, mille luges
ette vallavanem Andres
Vään. Senine vallavalitsuse volitused kehtivad kuni
uue valitsuse ametisse
kinnitamiseni.
Volikogu järgmine istung toimub 25. novembril
2021 kell 16.
Põltsamaa Vallavalitsus

Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste 2021. aasta hankeplaani ning kinnitati selle uus
redaktsioon.
• Anti projekteerimistingimused kergliiklustee ehitusprojekti koostamiseks Vägari külas Aidu järve
ja Laisaare tee vahele Jõgeva-Põltsamaa tee kõrvale. Jalg- ja jalgrattatee aitab parandada jalakäijate
ja ratturite liiklusohutust Kõpu teeristist Laisaare
teeni.
• Otsustati korraldada Vägari külas jalg- ja jalgrattatee ehitusprojekti koostamiseks avatud hankemenetlusega hange ja moodustati hankekomisjon.
Komisjoni kuuluvad majandusosakonna juhataja
Mark Liivamägi, teedespetsialist Aivar Aigro ja jurist Aiki Schneider.
• Otsustati korraldada Põltsamaa linnas Kuuse ja
Marja tänavale kõnnitee ehitusprojekti koostamiseks avatud hankemenetlusega hange ja moodustati hankekomisjon. Komisjoni kuuluvad
majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, teedespetsialist Aivar Aigro, jurist Aiki Schneider
ja ehitus ja planeeringuspetsialist Kersti Viggor.
Kõnnitee on vajalik uue lasteaia ehituse tõttu Kuuse tänavale.
• Otsustati korraldada Põltsamaa Vallavalitsusele hallatavate asutuste, valla sihtasutuste ja valla
osalusega osaühingu elektrienergia ostmise ühishanke koostamiseks avatud hankemenetlusega
hange. Moodustati hankekomisjon, kuhu kuuluvad majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi,
majandusspetsialist Arvo Pennonen ja jurist Aiki
Schneider.
• Anti arvamus ASi PUIT-PROFIIL keskkonnaloa
muutmise taotluse kohta. Otsustati mitte toetada ASi PUIT-PROFIIL keskkonnaloa nr L.ÕV.JÕ35667 muudetud kujul väljastamist. Otsustati teha
Keskkonnaametile ettepanek korraldada välisõhus
leviva müra mõõtmised väljaspool käitise territooriumi tehase täisvõimsusel töötamise ajal. Mõõtmised on soovitav teha vähemalt Tartu mnt 5a elamu õuealal, Mäe tn ja Põllu tn ristmikul ning Tartu
mnt 42 ees teemaal. Vastavalt mõõtmistulemustele
ja Terviseameti hinnangule näha vajaduse korral
ette vastavaid konkreetseid riske maksimaalselt
maandavad meetmed.
• Anti käsitööseltsile Kati Puurmani alevikus Tallinna mnt 1 asuvas teenuskeskuse hoones täiendavalt
tasuta kasutusse ruumid 62 ja 64 üldpinnaga 11,7
m². Ruumid on seltsile vajalikud tegevuse jätkamiseks ja käivitunud projektide elluviimiseks.
• Kinnitati väikehanke „Põltsamaa vallas Põltsamaa
linnas Lille tn 2 õppehoone ehitusprojekti (eelprojekt) koostamine» tulemused. Tähtajaks laekus viis
pakkumust, mis kõik vastasid esitatud tingimustele. Edukaks tunnistati soodsaim, AS Infragate
Eesti pakkumus maksumusega 29 000 eurot (käibemaksuta).
• Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse tervisenõukogu
koosseisu ja kinnitati tervisenõukogu 12-liikmelisena järgmises koosseisus: 1) Annika Kallasmaa; 2)
Silja Peters; 3) Merike Sumla; 4) Karmen Allev; 5)
Marko Uusküla; 6) Annely Sääsk; 7) Katrin Arge;
8) Piret Põldre; 9) Rita Kaasik; 10) Kirly Sadam; 11)
Indrek Eensalu; 12) Mariin Sirk.
• Seati Põltsamaa linnas Ringtee tn 1e ja Ringtee tn
1f kinnisasjale sundvaldus Adven Eesti ASi kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on nendel
kinnistutel kaugküttetorustiku rajamine, käitamine, hooldus, remont, korrashoid ning arendamine.
• Kiideti heaks mitmed hajaasustuse programmi
projektide aruanded.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
Põltsamaa Vallavalitsus

