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VALLAVALITSUSE teated

Esita kandidaat Põltsamaa valla aasta teo ja
noorteteo valimisteks!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mäesuusanõlva valmimine Kuningamäel;
Pargi tn rekonstrueerimine;
Põltsamaa linnas Roosisaare uuendamine;
lossi vallikraavi puhastamine;
Põltsamaa linna tänavavalgustuse uuendamine;
jõulukuuskede kaunistamine Põltsamaa kultuurikeskuse juures;
valla esindusvõistkonna loomine võrkpallis;
kõrvitsapäev Tapikul;
Eesti esimene Vend Vahindra nimeline paljajalujooks
Umbusis;
poissmeeste ja naisemeeste jalgpallikohtumine 60;
Põltsamaa Raadio;
vabaõhu õppe- ja puhkeala rajamine Põltsamaa kooli
juurde.

Põltsamaa valla AASTA TEGU 2021
Juhul, kui nimekirjadest on midagi olulist puudu ja soovite esitada omapoolse kandidaadi, andke sellest teada
aadressile raivo.suni@poltsamaa.ee. Ettepanekuid ootame 31. detsembrini 2021. Seejärel toimub rahvahääletus
aasta teo ja aasta noorteteo valimiseks.
Tunnustused antakse üles Eesti sünnipäeval.
Raivo Suni
kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist
tel 5648 0215

Põltsamaa vald katsetab
erivajadustega inimeste
isikukeskset teenusemudelit
Foto Loodusmeel MTÜ

Uuel aastal alustab
Põltsamaal tööd
psühholoog Laima Parik

Foto Raimo Metsamärt

Sarnaselt varemaga on Põltsamaa vald ka tänavu
otsimas aasta tegu ja aasta noortetegu. Esitame
siinkohal valiku võimalikest nominentidest:

4. jaanuarist 2022 alustab üle nädala Põltsamaa valla
päevakeskuses (Lossi 47, Põltsamaa) vastuvõtte psühholoog-nõustaja Laima Parik.
Psühholoog Laima Parik liitus 2021. aastal rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuseid pakkuva MTÜ
Loodusmeel meeskonnaga.
„Minu missioon on psühholoogilise nõustamise
kaudu mõtestada nii maailma, suhteid kui ka tundeid,” ütleb Parik. „Samuti pean oluliseks märgata ja
välja tuua erinevaid vaatenurki ning pidepunkte, et
toetada inimesi enda ümber, ja teen seda eeskätt läbi
positiivse psühholoogia võimaluste.”
Psühholoogi vastuvõtule saab registreerida telefonil 5346 4029. Teenus on Põltsamaa valla kodanikele
tasuta.
Põltsamaa Vallavalitsus

Märtsis külastab Põltsamaad mobiilne
meestearstikabinet
Eesti Vähiliit ja SA Viljandi Haigla kutsuvad mehi 26.
märtsil 2022 mobiilsesse kabinetti meestearsti vastuvõtule.
Vastuvõtt toimub 26. märtsil kell 9–17 Põltsamaa
kultuurimaja juures. Selleks tuleb broneerida aeg telefonil 4343001 (E–R kl 8–16) või digiregistratuuris.
Vastuvõtule saab tulla nii saatekirjaga (visiiditasu 5
eurot) kui ka saatekirjata (visiiditasu 35 eurot). Lisanduvad uuringutasud.
Aegade broneerimine on avatud.
SA Põltsamaa Tervis

Sotsiaalkindlustusamet sõlmis järgmiseks aastaks koostöölepingud 28 omavalitsusega, kes hakkavad psüühilise erivajadusega inimestele teenust osutama isikukeskse
teenusmudeli järgi. Teiste hulgas hakkab teenust pakkuma ka Põltsamaa Vallavalitsus.
Isikukeskne lähenemine tähendab psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele, et abi osutatakse
talle kohalikus omavalitsuses. Teenusemudelit on seni
katsetanud 20 omavalitsust ning abi on saanud üle 600
inimese.
Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande ja rehabilitatsioonitalitluse projektijuhi Katrin Tsuimani sõnul pakutakse isikukeskse teenusemudeli järgi inimesele mitmekülgset tuge võimalikult paindlikult.
„See tähendab, et teenus kujuneb iga inimese puhul
tema toetamiseks vajalikest erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevustest. Inimesel võib olla abi tarvis mitmes eluvaldkonnas: suhete, tervise, töö või igapäevaelu korraldamisel. Nii toob kohaliku omavalitsuse
juhtumikorraldaja inimese jaoks kokku eri valdkondade
teenuseosutajad ning talle koostatakse üks terviklik abipakett,” rääkis Tsuiman.
Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa vald müüb viit kinnisvaraobjekti
Põltsamaa Vallavalitsus müüb enampakkumisel kahte
korterit ja endist Kamari lasteaeda. Lisaks on otsustuskorras müügis endine Pajusi vallamaja ja Lustivere mõis.
Enampakkumisel on Vägari külas Põdra tee 8-4 asuv
3-toaline korter ja Põltsamaa linnas Tartu mnt 6-9 asuv
2-toaline korter. Samuti on enampakkumisel Kamari alevikus Sakala tn 14 asuv 4972 m² suurune ühiskondlike
ehitiste maa. Enampakkumised toimuvad oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee/
Lisaks müüb vallavalitsus 50 000 euro eest endist Pajusi vallamaja Kalana külas ja 265 000 euro eest Lustivere
mõisa.
Rohkem infot objektide kohta leiab Põltsamaa veebilehelt www.poltsamaa.ee. Samuti jagab infot majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi (tel 5308 1082, e-post
mark.liivamagi@poltsamaa.ee).
Põltsamaa Vallavalitsus

Vallavolikogu järgmine
istung toimub
30. detsembril Puurmani
lossis
Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 4. istung toimub
neljapäeval, 30. detsembril 2021 algusega kell 16 Puurmani lossis.
PÄEVAKORRA PROJEKT
1. Põltsamaa valla 2021. aasta 2. lisaeelarve.
2. Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve kinnitamine,
1. lugemine.
3. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad.
4. Vallavalitsuse tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste
maksmise kord.
5. Volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord.
6. Vallavara võõrandamine (Põhja-Kaare põik 1).
7. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.
8. Põltsamaa valla haridusasutuste hoolekogudesse
esindajate nimetamine.
9. Volikogu ajutise komisjoni moodustamine (Põltsamaa valla aukodaniku nimetuse ja Põltsamaa valla
teenetemärgi andmise taotluste läbivaatamiseks
ning vallavolikogule ettepanekute tegemiseks).
10. Põltsamaa Vallavolikogu Põltsamaa valla ja Tartu
valla vahelise piiri muutmise ajutise ettevalmistuskomisjoni moodustamine ja liikmete kinnitamine.
11. Informatsioon Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve
täitmise kohta.
12. Informatsioon reservfondi kasutamise kohta 2021.
aastal.
13. Vallavalitsuse informatsioon.
Palume istungile kaasa võtta COVIDi tõendi või teha
enne istungit kiirtest ning istungil kanda maski. Testi
on võimalik teha kohapeal. Selleks palume tulla kohale vähemalt 15 minutit enne istungit.
Reet Alev
vallavolikogu esimees

Hajaasustuse programmi
2022. aasta taotlusvoor
avaneb 1. veebruaril
Rahandusministeerium annab teada, et järgmise
aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 1.
veebruaril 2022. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2022.
Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada
hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele
head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike
arvu püsimisele neis piirkondades.
Programmiga toetatakse hajaasustuse piirkonnas
järgmisi valdkondi:
• majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
• elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
• aasta ringi ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
• leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei
ole liitunud elektrivõrguga).
Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja
kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
Põltsamaa Vallavalitsus

