Koalitsioonileping
25. oktoobril 2021 Põltsamaa vallas
Valimisliit ÜHINE PÕLTSAMAA, Valimisliit Kodukant Puurmani ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
(edaspidi Pooled) leppisid kokku moodustada Põltsamaa valla juhtimiseks aastatel 2021-2025
koalitsiooni, mis tugineb Poolte 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimise
valimisprogrammidele ning lähtub järgmistest kokkulepitud eesmärkidest ja tegevustest:
1. VALLA JUHTIMINE
Eesmärk:
Valla arengut mõjutavad otsused on läbi mõeldud, valla tänaseid võimalusi arvestavad ja tulevikku
vaatavad. Otsuste tegemisse on kaasatud inimesed, keda need mõjutavad.
Tegevused:
1.1. Volikogu juhtimine on erinevaid osapooli austav ning põhineb dialoogil ja koostööl. Volikogu
koosneb inimestest, kes on huvitatud Põltsamaa valla arengust ning on valmis panustama oma
teadmisi ja aega selleks, et teha valla elanike jaoks parimaid otsuseid.
1.2. Moodustame volikogu alatised komisjonid, sh revisjoni-, haridus-, sotsiaal-, kultuuri- ja spordi-,
majandus- ja kogukonnakomisjoni. Kaasame volikogu komisjonidesse erinevaid piirkondi
esindavad ja valdkondi tundvad inimesed.
1.3. Vallavalitsust juhib inimene, kes julgeb teha otsuseid, on kursis kaasaegsete suundumustega
omavalitsuste arengus, on avatud inimeste mõtetele ja muredele. Ta kujundab vallavalitsusest
kaasaegse ja motiveeritud organisatsiooni, mis on pühendunud Põltsamaa valla arengule ja
elanike teenimisele. Kõigi, sh vallavanema, tööl on selged mõõdetavad tulemused.
1.4. Depolitiseerime valla ettevõtete nõukogud. Sõnastame valla ettevõtete nõukogude
moodustamise põhimõtted, mis on avalikkusele üheselt mõistetavad.
1.5. Kaasates võimalikult paljusid elanikke täpsustame valla arengukava aastani 2040 ning koostame
pikaajalise (minimaalselt 4 + 4 aastat) investeeringute kava.
1.6. Suurendame noortevolikogu rolli valla noorte õiguste ja huvide esindamisel ning nõuande- ja
otsustusprotsessides osalemisel.
1.7. Koostame kaasamise hea tava ja jälgime, et seda kasutatakse elanike jaoks oluliste teemade
menetlemisel.
1.8. Oluliste küsimuste arutamiseks ja lahendamiseks moodustame kohalikud kogukonnakogud, kuhu
kuuluvad erinevate valla piirkondade esindajad.
1.9. Suurendame vallavalitsuse ametnike kohalolu Puurmanis, et kõigil ametnikel oleks kindel
vastuvõtuaeg Puurmani teenuskeskuses. Täpsustame teenuskeskuse vastutust ja rolli piirkonna
elu korraldamisel.
1.10. Viime hiljemalt 2022. aastal läbi rahvaküsitluse, et selgitada välja Puurmani piirkonna elanike
soov Põltsamaa valla halduspiiride muutmise küsimuses. Volikogu otsuses lähtume rahva tahtest.
1.11. Suurendame kaasava eelarve mahtu 100 000 euroni aastas ning muudame kaasava eelarve
korda, jagades selle erinevate Põltsamaa piirkondade vahel (vastavalt elanike arvule).
1.12. Anname välja kord kuus ilmuvat vallalehte, mis jõuab tasuta kõigi soovijateni. Käivitame
paremaks info liikumiseks valla äpi ning anname välja iganädalast elektroonilist infolehte.
1.13. Käivitame regulaarsed piirkondlikud infokoosolekud.
1.14. Volikogu istungite ja avalike koosolekute osas tagame kvaliteetsed ja järele vaadatavad
veebiülekanded.
1.15. Reorganiseerime Põltsamaa Halduse.

1.16. Investeeringute jaoks kaasame maksimaalselt riiklike tugimeetmete raha ja investoreid.
Eelistame välisrahastusega investeeringuid.
1.17. Valimisliidule Ühine Põltsamaa kuuluvad volikogu esimehe, vallavanema ja abivallavanema
ning valitsuse liikmete kohad.
1.18. Valimisliidule Kodukant Puurmani kuulub vallavalitsuse liikme koht.
1.19. Eesti Konservatiivne Rahvaerakonnale kuulub volikogu aseesimehe ja vallavalitsuse liikme
koht.
2.

HARIDUS JA NOORED

Eesmärk:
Koolid ja lasteaiad on meie piirkonna vaimsuse ja identiteedi kandjad, noorte inimeste ja uute
mõtete kasvulava. Meie haridus- ja noorteasutused pakuvad parimat võimalikku teadmist ja
kogemust maailmast, milles elame.
Tegevused:
2.1. Panustame
gümnaasiumi
konkurentsivõime
parendamisesse.
Säilitame
Põltsamaal gümnaasiumiõppe ja Puurmani Mõisakoolis põhikooli 9-klassise komplektina.
2.2. Suuname haridusvõrgu optimeerimisest vabanenud raha Põltsamaa valla hariduse kvaliteedi
parandamisse. Võimaldame koolidel luua uusi ja kaasaegseid valikkursusi, parandame
tugispetsialistide kättesaadavust, töötame välja õpetajate motivatsioonipaketi, soodustame
haridusvaldkonna töötajate professionaalset arengut ja suurendame töötasu.
2.3. Kaasava hariduse rakendamisel tagame vajaliku õppekorralduse ja tugisüsteemid, mis arvestavad
iga lapse ja õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega. Vajadusel avame sobitusrühmi,
erirühmi ja väikeklasse, tagame võimalused individuaalse õppe rakendamiseks, tugispetsialistide,
tugiisikute või (abi)õpetajate palkamiseks. Vajaliku õppekorralduse ja tugisüsteemid aitame
rakendada vajaduse ilmnemisel esimesel võimalusel.
2.4. Toetame ettevõtlusõppe arendamist põhikooli II ja III astmes ning vajadusel aitame luua
eelkutseõppe võimaluse põhikooli III astmesse.
2.5. Arendame välja Põltsamaal tugeva hariduslinnaku: kaasajastame õpilaskodu ruume, jätkame Lille
tänava koolihoone järkjärgulist remonti, arvestades nii kooli kui ka muusikakooli vajadustega,
ehitame tänapäevase kergejõustiku harjutusväljaku.
2.6. Jätkame valla kõigi haridusasutuste ventilatsioonisüsteemide kaasajastamist, et viia need hiljemalt
2025. aastaks vastavusse tänapäevaste nõuetega.
2.7. Arendame välja kaasaegsed lasteaiad, kus on loodud mitmekesine liikumist, loovust, lapse tervist,
sotsiaalseid oskusi ja õppimisvõimalusi soodustav keskkond.
2.8. Suurendame tervislike toitude valikut ja eelistame kohaliku tooraine kasutamist. Laiendame Lille
tänava suurkööki, et tagada senisest paremad võimalused haridusasutuste toitlustamiseks.
2.9. Jätkame lasteaedades tasuta toitlustamist.
2.10. Jätkame õpilastranspordi korralduse parendamist, lähtudes õpilaste vajadustest.
2.11. Loome lastele ja nende vanematele ühtse infokeskkonna Põltsamaa vallas pakutavate vabaajaja sportimisvõimaluste, trennide jm harrastuste kohta.
2.12. Toetame laagrite ja õpilasmalevate läbiviimist.
2.13. Toetame huvitegevuse ja huvihariduse arengut. Toetame piisava hulga huviliste olemasolul
uute huviringide ja treeninggruppide avamist. Suurendame huvihariduse paindlikkust, et
parandada selle kättesaadavust ja mitmekesisust, s.h. soodustame loodus-, tehnika- ja
täppisteaduste ringide arengut. Tagame igale lapsele vähemalt ühe tasuta huviringi ja töötame
välja vastava korra.
2.14. Toetame Põltsamaa noortekeskuse arengut ja kvaliteetse noorsootöö kättesaadavust kogu
valla piires. Hoiame noortekeskuse aastaringselt avatuna.

2.15. Toetame haridus-, kultuuri- ja noorsootöö valdkondade vahelisi koostööprojekte.
2.16. Leiame rakenduse valla tühjana seisvatele hoonetele, pakkudes neid näiteks spordi- ja
lastelaagrite läbiviimiseks, koolitus- ja kompetentsikeskuse väljaarendamiseks vm eesmärgil
kasutusele võtmiseks.
3.

SOTSIAALNE KAITSE

Eesmärk:
Meie väärtus on meie inimesed. Põltsamaa valla inimesed saavad vajadusel parimat võimalikku
tuge.
Tegevused:
3.1. Rajame kaasaegse hooldekodu, kus on muuhulgas senisest sobivamad tingimused
dementsussündroomiga inimestele.
3.2. Vaatame üle sotsiaaltoetuste korra ning kindlustame toetused erinevatele sihtgruppidele.
Suurendame
• sünnitoetust 2022. a 700 euroni; 2023. a 800 euroni; 2024. a 900 euroni; 2025. a 1000
euroni;
• esimesse klassi astuja toetust 2022. a 150 euroni; 2025. a 200 euroni
3.3. Parandame üksi elavate eakate toetusvõimalusi (hajaasustuse programmi osas eelis-sihtrühma
loomine, omaosaluse senisest suurem katmine).
3.4. Aitame projektide Kodud tuleohutuks ja Kodude füüsiline kohandamine abil muuta
vähekindlustatud ja puuetega inimeste perede kodud tuleohutuks ja mugavamaks.
3.5. Laiendame koduhooldajate võrgustikku ja pakutavaid teenuseid, et abivajajad võiksid soovi korral
elada kauem kodustes tingimustes. Täiustame puuetega inimeste ja eakate hooldusteenust ning
päevahoiu tingimusi. Otsime võimalusi eakate teenusmaja rajamiseks.
3.6. Tagame kvaliteetse meditsiiniteenuse kogu piirkonna inimestele ning eriarstide, füsioterapeutide,
röntgeni, labori ja invatarvete müügipunkti tegevuse jätkumise.
3.7. Loome Põltsamaale vaimse tervise õe vastuvõtu ja parendame teiste vajalike vaimse tervise
teenuste kättesaadavust.
3.8. Koostöös Tartu Ülikooliga toome piirkonda Väärikate Ülikooli, et pakkuda avatud mõttemaailmaga
eakatele silmaringi avardavaid loenguid ja seminare.
3.9. Muudame avalikud hooned ligipääsetavaks puuetega inimestele ja arvestame hoonete, tänavate
ning parklate ehitamisel ja rekonstrueerimisel ligipääsetavuse nõuetega.
4.

ELUKESKKOND JA ETTEVÕTLUS

Eesmärk:
Põltsamaa vald on maailma parim paik kasvamiseks ja elamiseks. Vallas toimivad sidusad ja
üksteisest hoolivad kogukonnad. Oleme avatud nii tänastele, uutele ja kodukohta naasvatele
põltsamaalastele.
Tegevused:
4.1. Toetame elamuarendust. Töötame välja toetusprogrammid nii eramupiirkondade kui ka
kortermajade arendamiseks ning jätkame korteriühistute toetamist soodustamaks majade
renoveerimist ja õuealade korrastamist.

4.2. Planeerimis- ja arendustegevusega toetame Põltsamaa kesklinna tihendamist ning elamu- ja
ettevõtlusalade kavandamist valla erinevates piirkondades. Suurendame elamukruntide
pakkumist nii linnas kui väljaspool.
4.3. Toetame ettevõtluseks vajaliku taristu väljaarendamist (ettevõtlusteed, -alad; Tallinn-Tartu uue
maanteega seotud alade planeerimine ettevõtlusaladeks, äripindade parem kättesaadavus mikroja väikeettevõtetele, kaugtöökeskuse loomine).
4.4. Teeme koostööd ettevõtetega, loome toetusvõimalusi ja osaleme aktiivselt riiklikes meetmetes,
et lammutada vallas kolehooneid.
4.5. Suurendame hajaasustuse programmi vallapoolset osalust, et maapiirkonnas elavatel peredel
oleks veelgi rohkem võimalusi elamistingimuste parendamiseks.
4.6. Nõustame ja vahendame suhtlust teenusepakkujate ja valla elanike vahel, et tagada kvaliteetne
internetiühendus valla igas majapidamises.
4.7. Garanteerime lumelükkamise maapiirkonnas iga koduni.
4.8. Jätkame avalike teenushoonete energiatõhususe parendamist.
4.9. Jätkame prioriteetsete objektide etapilist uuendamist ja arendamist ning tagame iga-aastased
investeeringud olulistesse objektidesse, s.h. koolimajad, pargid, keskväljakud (s.h. turuala),
Kuningamäe ja Kamari puhkealad, lossikompleks.
4.10. Arendame välja Põltsamaa ujula-veekeskuse. Loome arendaja leidmiseks motivatsioonipaketi
(300 000 eurot investeeringutoetust ja valla poolt pikemaks ajaks garanteeritud aastatasu
ujulateenuse osutamise eest) või alustame ehitamist.
4.11. Taotleme Puurmani paisu korrastamiseks toetust ja võimalusel korrastame paisu. Aitame
kaasa Tõrve paisjärve kalapääsu rajamisele (nõustame omanikke ja koostame projekti, kui avaneb
investeeringuks toetusmeede).
4.12. Loome valla suurematesse asulatesse hubasteks kooskäimiskohtadeks väikesed keskväljakud,
toome rohkem kunsti Põltsamaa valla avalikku ruumi, jätkame valla ruumi haljastamist ja
kaunistamist.
4.13. Paigaldame valla avalikku ruumi ja kergteede äärde senisest rohkem istepinke ja prügikaste.
4.14. Kaasajastame tänavavalgustuse kõikides valla asulates, ohtlikumates liiklussõlmedes ja
tiheasustusaladel.
4.15. Turvalisuse suurendamiseks laiendame turvakaamerate alasid linnas ja suuremates asulates.
4.16. Loome uusi võimalusi jäätmekäitluseks, jäätmetekke vähendamiseks ja korduskasutuseks (nt
vana mööbli äravedu, ohtlike jäätmete, sh asbesti tasuta kogumisringid, koostöös
jäätmekäitlejatega jäätmejaamade 24/7 teenuse katsetamine, tihedam koostöö
uuskasutuskeskusega jms).
4.17. Koostame Põltsamaa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2022-2025. Töötame välja
meetmed liiklusohutuse tagamiseks (s.h. koostame liikluskorralduse analüüsi linnas, kaardistame
liiklusohtlikud kohad kogu vallas).
4.18. Alustame
vajaduspõhise
ühistranspordi
rakendamist.
Osaleme
aktiivselt
nõudetranspordiprojektides, et parandada autovaba liikumist ja teenuse taskukohasust.
4.19. Teeme koostööd riigi ja transpordiettevõtetega, et rekonstrueeritava Tallinn-Tartu maantee
äärde Põltsamaa linna lähipiirkonnas, Adaveres ja Puurmanis oleks tagatud hästi toimivad
transpordisõlmed, kus peatuvad kaugliinibussid ning kuhu pääseb mugavalt nii jalgsi, jalgrattaga
kui ka autoga.
4.20. Jätkame kergliiklusteede võrgustiku (s.h. Põltsamaa-Esku; Põltsamaa-Lustivere; Põltsamaa –
Sulustvere; Puurmani-Jõgeva mnt ristmik; Aidu järv-Aidu; Kuuse tn lasteaia ühendus linnaga
mööda Kuuse tn ja Rahu tn jt) arendamist.
4.21. Kujundame valla avaliku ruumi jaoks ühtse ja sidusa visuaalse identiteedi.
4.22. Arendame välja Pajusi ja Pikknurme küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid ning leiame
lahendused teistele probleemsetele piirkondadele.
4.23. Paigaldame digiekraanid Tallinn-Tartu mnt äärde ja Põltsamaa kesklinna soodustamaks
kohalike ettevõtete ja sündmuste reklaamimist.

5.

VABA AEG

Eesmärk:
Põltsamaa valla rikkuseks on meie imeline ajalooline ja kultuurilooline pärand. Peame oluliseks
siinsete rikkalike traditsioonide hoidmist, aga ka uute ja põnevate algatuste loomist, mis rikastavad
meie inimeste elu ja maailma.
Tegevused:
5.1. Korrastame kultuuri-, huvi-, spordi- ja seltsitegevuse rahastamise põhimõtteid.
5.2. Toetame algatusi, mis väärtustavad kohalugu ja siin elamist (nt Põltsamaa kohalik raadio,
sündmused, äpp, trükised jms).
5.3. Aitame kaasa omanäoliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamisele. Selleks korraldame
häkatone ja mõttetalguid ning leiame raha nende sündmuste korraldamiseks. Korraldame igal
aastal külastajatele tasuta vallapäeva (nt lossipäev).
5.4. Arendame Põltsamaa linnusest välja mitmekihilise elamuskeskuse ja kontserdipaiga.
5.5. Aitame säilitada valla ajaloomälestisi. Toetame kultuuripärandi tutvustamist, kalmistute
korrastamist, paigaldame ajaloolistele hoonetele infotahvlid ning aitame säilitada valla
ajaloomälestisi ja jätkame koostööd kogudustega.
5.6. Käivitame kogu valda teenindava nõudepõhise raamatukogubussi, paigaldame
raamatulaenutuskapid.
5.7. Korrastame ning rajame vastavalt võimalustele ja vajadustele uusi laste mänguväljakuid, tagame
nende ohutuse ja muudame lasteaedade mänguväljakud avalikult kasutatavaks.
5.8. Kaasajastame Põltsamaa linna, Aidu järve ja Puurmani rannaala ning arendame välja kallasrajad.
5.9. Töötame välja Põltsamaa valla matkaradade võrgustiku koos puhkealadega ja asume neid välja
arendama.
5.10. Parandame rattaparkimisvõimalusi ja töötame koostöös ettevõtjatega välja toimiva
rattaringluse.
6.

LÕPPSÄTTED

6.1. Koalitsioonileping vaadatakse Poolte poolt üle vähemalt üks kord aastas, hinnates selle täitmist ja
muudatusvajadusi.
6.2. Koalitsioonileping on koostatud neljas juriidiliselt võrdset jõudu omavas eksemplaris, millest iga
osapool saab ühe eksemplari. Neljas eksemplar läheb vallasekretäri kätte.
7.

POOLED
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