Põltsamaa Vallaleht
Põltsamaa vald sai linna rohetaristu arendamiseks 378 000 eurot

Oktoober 2022

UUDISED
1. novembrist muutub veeteenuse hind
Vastavalt Konkurentsiameti
otsusele 14.09.2022 nr 9-3/2022027 kehtivad Põltsamaa Vesi
OÜ tegevuspiirkonnas alates
01.11.2022 uued veeteenuse
hinnad.

Hinnamuutuse tulemusena
muutuvad hinnad alljärgnevalt
(hinnad koos käibemaksuga).
Rohkem infot on veebilehel
www.poltsamaavh.ee

Füüsiline isik (Põltsamaa linn ja lähiümbrus) seni 3,85 €/m³,
1. novembrist 5,05 €/m³.
Juriidiline isik (Põltsamaa linn ja lähiümbrus) seni 4,09 €/m³,
1. novembrist 5,28 €/m³.
Füüsiline isik ja juriidiline (ülejäänud piirkond) seni 3,99 €/m³,
1. novembrist 5,18 €/m³.
Projekti raames saab uue allee ka Pajusi maantee.
Riik toetas Põltsamaa Vallavalitsust 378 000 euroga,
et taastada transiittänavate
ääres umbes 5,6 km ulatuses kõrghaljastust ning
rajada haljastus Põltsamaa
lossihoovi. Projekti kogumaksumus on 445 000 eurot,
millest valla omaosalus on
67 000 eurot.
Põltsamaa linnas on ajalooliselt olnud transiittänavad
palistatud alleedega, mis
on vältinud tuulekoridoride
teket ning pakkunud varju.
Lisaks aitavad puud reguleerida sademevee ringlust:
puude võrad võtavad osa
sademetest vastu ja puude

kaudu toimub intensiivne
sademete aurumine. Kahjuks on pärast tänavate
rekonstrueerimist
jäänud
alleed taastamata.
Kesklinnas ja lossihoovis
on probleemiks ka alade
ülekuumenemine. Lossihoovis puudub haljastus, ala on
piiratud ringmüüriga ning
suvine palavus häirib nii
külastajaid kui ka seal töötavaid inimesi. Haljastus aitaks parandada lossihoovis
nii õhu kvaliteeti kui ka külastajate külastusmugavust.
Projekti eesmärk on tagada parem klimaatiline olukord kogu Põltsamaa linnas.

Kokku on plaanis taastada
kõrghaljastust transiittänavate äärtes ca 5600 meetri
ulatuses. Haljastus taastatakse Viljandi mnt, Pajusi
mnt, Tartu mnt, Jõgeva mnt,
Kuperjanovi tänava ja Lille
tn koolimaja ees.
Alleed rajatakse kõrghaljastusena, teede äärde istutatakse puud, mis on 2,5–3
meetri kõrgused istikud.
Lisaks rajatakse soojasaare efekti leevendamiseks
looduspõhise lahendusega
rohealad lossihoovi ning
keskväljaku alale suurele ringile. Lossihoovi ja
keskväljakule
istutatavad

istikud on 3,5–4 meetri kõrgused.
Rohetaristu
arendamist
toetab riik Euroopa Majanduspiirkonna toetusmeetmest, millesse panustavad
Norra, Island ja Liechtenstein.
Aive Tamm
arendusjuht
tel 5309 0915

mille pälvisid kaks korteriühistut Põltsamaalt: KÜ
Ringtee 4 ja KÜ Ringtee 5,
mida juhib Karin Kurik.
„Need kaks väikest korteriühistut on viinud läbi
tervikrekonstrueerimise,
mille käigus hooned soojustati, vahetati küttesüsteem, paigaldati soojustagastusega ventilatsioon,
uus vee- ja kanalisatsioonisüsteem, remonditi koridorid ning vahetati kõik
aknad–uksed, sealhulgas
ka kõik korterite uksed,”

ütles Eesti Korteriühistute
Liidu juhatuse liige Urmas
Mardi.
Renoveerimist
rahastati
KredExi 50% toetuse abil.
Kuna ühistud pankadest
laenu ei saanud, võeti appi
ka KredExi pakutav renoveerimislaen.
Mardi sõnul on tähelepanuväärne ka asjaolu, et
kõnealuste korteriühistute
liikmeskond koosneb valdavalt eakamatest elanikest – otsustamise ajal elas
seal 81% eakaid vanuses

sasutustele ja päevakeskusele 1 euro, lõunasöök
3,50 eurot ja õhtuoode 1,50
eurot portsjon. Laagritele
maksab hommiku- ja õhtusöök 2 eurot, lõuna 3,50
eurot portsjon.
Hinnamuudatuse tingis toiduainete hinnatõus.

Lisaks soovib vallavalitsus
ühtlustada uue hinnakirjaga haridusasutustele ja
päevakeskusele müüdava
toidu maksumuse.
Uus hinnakiri kehtib alates 10.10.2022 väljamüüdavale toidule. Vallavalitsus ei saa teha erandeid ja

Oktoobri algusest on Põltsamaa kalmistul kaks konteinerit, kuhu saab panna kalmistul
kokku rehitsetud lehti. Palume
lehed puistada konteinerisse
lahtiselt (st võtta kottidest välja).
Põltsamaa linna sügisene leheveoring algas 24. oktoobril
ja kestab seni, kuni kõik tänavate äärde koondatud leheko-

Oktoobrist haldab ja hooldab
Põltsamaa valla tänavavalgustust Põltsamaa Haldus.
Küsimuste,
ettepanekute ja tähelepanekute korral
palume pöörduda Põltsamaa
Halduse
veebilehele

75–93 eluaastat.
„Koostöö ühistu, elanike ja
töid teostanud ettevõtete
vahel sujus aga väga hästi ja tulemusega on kõik
rahul,” rääkis Mardi. Pärast renoveerimise lõppu
said omavalitsuse osalise
toetusega renoveeritud ka
parklad ja korrastatud majaesised. Maja juurde loodi
puhkenurk, mis on elanike
seas väga populaarne.
Põltsamaa
Vallavalitsus

Vallavalitsus kehtestas Põltsamaa Halduse poolt müüdavale toidule uue hinnakirja
Vallavalitsus kehtestas
3. oktoobril hinnakirja,
mille alusel Põltsamaa
Haldus müüb toitu haridusasutustele ja Põltsamaa Valla Päevakeskusele.
Uue hinnakirja järgi maksab hommikusöök haridu-

Kalmistul kokku rehitsetud lehti saab viia konteineritesse
tid saab kokku korjatud. See,
millal ring Teieni jõuab, sõltub
ilmastikust ja kokku korjatud
lehtede hulgast.
Ühtlasi tuletame meelde, et
aiajäätmeid ei tohi põletada!
Ain Valu
maa- ja keskkonnaspetsialist
tel 509 8527

Valla tänavavalgustust haldab Põltsamaa Haldus

Põltsamaa korteriühistud pälvisid ühistute konkursil eripreemia
Reedel, 7. oktoobril toimunud Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL)
suurfoorumil selgusid tänavused parimad korteriühistud. Tunnustusi jagati kolmes kategoorias: ilus
koduümbrus, parim korteriühistu juht ja edukaim
renoveerimisprojekt.
Kategoorias
„Edukaim
renoveerimisprojekt 2022”
otsustati välja anda eriauhind „Keskkonnaga harmoonias loodud renoveerimise
terviklahendus”,

Põltsamaa Vesi

Foto: Raivo Suni

soodustusi oma allasutuste
töötajatele. Kuna soodustused on omavalitsusele
maksustatud
erisoodustusmaksuga, siis ei ole see
mõistlik avaliku raha kasutamise mõttes.
Põltsamaa
Vallavalitsus

poltsamaahaldus.ee.
Samuti
võib ühendust võtta telefonil
5191 9449 või e-posti aadressil
info@poltsamaahaldus.ee.
Põltsamaa Vallavalitsus

Aita märgata tublisid ettevõtjaid ja vabaühendusi!
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) kutsub
ettevõtteid, kodanikuühendusi, asutusi, organisatsioone,
kohalikke omavalitsusi ning
üksikisikuid esitama kandidaate konkursile Jõgevamaa ettevõtete ja kodanikuühenduste
tunnustamine 2022.
Tunnustamise eesmärgiks on
maakonna ettevõtete ja kodanikuühenduste tegevuse väärtustamine ning tänamine panuse
eest piirkonna arengusse.

Kandidaate
saab
esitada JAEKi veebilehel jaek.ee
31. oktoobrini. Ettevõtete tunnustamise kohta jagab infot
Eveli Jürgenson, eveli@jaek.ee,
tel 530 5995, kodanikuühenduste tunnustamise kohta
Kersti Kurvits, kersti@jaek.ee, tel
520 8423.
Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus

Põltsamaa Vallavalitsus otsib koostööpartnerit Kuningamäe
detailplaneeringu koostamiseks
31. oktoobriks ootame pakkumust Põltsamaa vallas Kuningamäe külas, Mäenõlva
kinnistu detailplaneeringu läbiviimiseks. Tegemist on Planeerimisseaduse §142 kohase
üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.
Planeeringu koostamise eesmärk on Kuningamäe puhkeala arendamine, sealhulgas:

Mäenõlva kinnistul lasketiiru
rajamiseks, mäesuusanõlvade
kujundamiseks ja eelpool loetletud objektide teenindamiseks
vajaliku taristu ehitamiseks;
Põltsamaa linnas Kuningamäe
puhkeala kinnistul suusaradade laiendamiseks.
Põltsamaa
Vallavalitsus
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Põltsamaa Vallaleht

1. oktoobrist kehtivad sotsiaalteenustele uued hinnad

Lühidalt Põltsamaa Vallavalitsuse istungitelt

Põltsamaa Valla Päevakeskuse klientidele Adavere (Pargi 2) teenuskohas

17. OKTOOBER
• Kooskõlastati Põltsamaa Valla Lasteaia töötajate koosseis. Adavere
õppekohta loodi täiendav õpetaja abi ametikoht, et katta ühe lapse
erivajadusest
tulenev
abivajadus.
• Kinnitati Põltsamaa
Raamatukogu töötajate
koosseis. Põltsamaa Raamatukogu direktor taotles
arendusspetsialisti
ametikoha asendamist
peaspetsialisti ametikohaga.
• Kinnitati Põltsamaa
valla ametiasutuse teenistuskohtade koosseis.
Ehitus- ja planeeringuspetsialisti
ametikoht
muudeti planeeringuspetsialisti ametikohaks.
Muudatus loob paremad
väljavaated Põltsamaa
valla planeeringuid haldava ametikoha täitmiseks. Ehitusega seotud
valdkond on kaetud olemasoleva ehitusspetsialisti ametikohaga.
• Algatati Tõrukese
kvartali katastriüksuste
ja nende lähiala detailplaneering ning jäeti

Teenused
Täispansioniteenus ja majutus
Täispansioniteenus kahekohalises toas
Täispansioniteenus kahekohalises toas
Täispansioniteenus ühekohalises toas
Täispansioniteenus ühekohalises toas
Sotsiaaltransporditeenus
Sotsiaaltransporditeenus elektriautoga
Sotsiaaltransporditeenus teiste sõidukitega
Sotsiaaltranspordi ooteaeg
Sotsiaaltranspordi miinimumtasu
Sooja toidu kojuviimine Põltsamaa linnas
Koduteenus
Koduteenus
Isikliku abistaja teenus
Isikliku abistaja teenus
Pesu pesemine ja kuivatamine
Pesu pesemine
Pesu kuivatamine
Duši kasutamine
Päevakeskuse ruumide kasutamine

Ühik

Hind

kuu
ööpäev
kuu
ööpäev

504
16.52
548
17.97

kilomeeter
kilomeeter
tund
kord
kord

0.25
0.35
6
3
2

kord

3

tund

1

masinatäis kuni
5 kg
masinatäis kuni
5 kg
45 minutit

2.5

eurodes

1.5
3

Saali kasutamine
Üür toetatud elamise teenuse kliendile /
kuu

päev
m2

50

Dokumendi koopia tegemine või
skaneerimine ja väljatrükk

A4 leht

0.5

3

Põltsamaa Valla Päevakeskuse klientidele Põltsamaa linna (Lossi tn 47)
teenuskohas

Teenused

Ühik

Hind

Tavahind
Soodushind (pensionärid, puuetega inimesed ja lapsed)
Duširuumi kasutamine

tund
tund

6
4

Tavahind
Soodushind (pensionärid, puuetega inimesed ja lapsed)
Pesu pesemine ja triikimine

45 min
45 min

4
3

Tavahind
Soodushind (pensionärid ja puuetega
inimesed)

kg
väike masinatäis

1.8
6

suur masinatäis

12

Triikimine /kalandriga/
Ruumide üür

kg

0.8

Koolitusruum tööpäevadel
Koolitusruum puhkepäevadel
Ruumide üür pikemaks perioodiks/kuu
Koopia tegemine

tund
tund
m2
A4 leht

10
12
4
0.5

Teenused perepesas
Lapsehoiuteenus
Psühholoogi teenus
Eakate päevahoiuteenus

tund
tund

4
40

Eakate päevahoiuteenus
Eakate päevahoiuteenus

päev
tund

7
1

eurodes

Sauna kasutamine

Põltsamaa Vallavalitsuse osutatavad teenused

Teenused

Ühik

Hind

m2

2

m2

1.5

m2

1.5

m2

1

10. OKTOOBER
• Võeti vastu korraldus Põltsamaa valla
2022. aasta eelarvevahendite kasutamiseks
energiakriisi ajal. Korraldusega kohaldatakse
järgmisi
kokkuhoiumeetmeid:
1. Mitte teostada inventari, mööbli jm vahendite (sh info- ja kommunikatsioonikulud)
soetamist. Tegevused on
lubatud vaid kooskõlastatult vallavalitsusega
või pooleliolevate välisrahastusega projektide
elluviimisel või igapäevaseks jooksvaks asjaajamiseks ehk administratiivkuludeks.
2. Mitte algatada uusi
ehitus- ja remonttöid,
v.a vältimatult vajalikud (avarii)tööd või

Põltsamaa Halduse tööjõuga teostatavad tööd
või pooleliolevad välisrahastusega projektid.
3. Piirata maksimaalselt
lähetus- ja koolituskulusid. Tasulised koolitused
peavad olema möödapääsmatult
vajalikud,
põhjendatud ning kooskõlastatud eelarve eest
vastutajaga.
4. Mitte maksta preemiaid, motivatsiooni- ja
lisatasusid.
Asendustasud peavad olema
põhjendatud ja hädavajalikud.
5. Näha ette maksimaalsed meetmed energiakulude kokkuhoiuks, sh
hoonetes nädalavahetuseks temperatuuri alandamine, ventilatsiooniseadme, põrandakütete,
boilerite välja lülitamine
jm võimalik.
6.Tänavavalgustuse osas
vähendada põlevate valgustite arvu vahemikus
kell 23.00–6.00 nii, et sel
ajal põleb iga kolmas
lamp.

3. OKTOOBER
• Moodustati vallavalitsuse alatine viieliikmeline „Vallavara komisjon”
enampakkumiste läbiviimiseks, vallavara võõrandamiseks, kasutusse
andmiseks, mahakandmiseks või pärandvara
vastuvõtmiseks arvamuse esitamiseks. Komisjoni esimeheks kinnitati
majandusosakonna
juhataja, komisjoni liikmeteks abivallavanem,
sotsiaalosakonna juhataja, rahandusosakonna
juhataja ja jurist.
• Tehti Kaitseliidule ettepanek rändinstruktori
projektiga jätkamiseks ja
otsustati Põltsamaa Vallavalitsuse ja Kaitseliidu
vahel sõlmida leping
tähtajaga
31.12.2023,
lepingu summa on 5000
eurot.
Nende ja teiste vallavalitsuse korralduste ja otsustega
on võimalik tutvuda Põltsamaa valla dokumendiregistrist, mille viide on veebilehel
www.poltsamaa.ee
Põltsamaa
Vallavalitsus

Ülevaade Põltsamaa Vallavolikogu 20. oktoobri istungist
Põltsamaa
Vallavolikogu II koosseisu 14.
istung toimus Põltsamaa kultuurikeskuses
20. oktoobril. Istungil
osales 20 volikogu liiget, puudus 1.
Võeti vastu Põltsamaa
valla arengukava 2040 ja
selle juurde kuuluv valla
eelarvestrateegia aastateks 2023–2026.
Võeti vastu Põltsamaa
Kultuurikeskuse
uus
põhimäärus.
Võeti vastu Põltsamaa
valla uus jäätmehoolduseeskiri. Eeskiri on
alusdokumendiks korraldatud jäätmeveo, jäätmejaama haldamise jms
riigihangete korraldamisel.
Otsustati võõrandada
otsustuskorras Põltsamaa vallale kuuluva Pajusi külas asuva Pajusi
mõisa kinnistu osa, millel asub Tikkari elamu
PAALAKALDA OÜ-le
ning liita see PAALA-

KALDA OÜ-le kuuluva
Valitsejamaja
kinnistuga. Elamu on kehvas
seisus ja vallal puudub
huvi seda arendada.
Kuna Paalakalda OÜ on
ka mitmete teiste mõisahoonete omanik, siis
hoiab objekti võõrandamine Paalakalda OÜ-le
ära mõisa ajaloolise terviku killustamise. Mõisa ajaloolise terviklikkuse hoidmist soovitab
ka Muinsuskaitseamet.
Kinnisasja osa eest tuleb
Paalakalda OÜ-l tasuda
Põltsamaa Vallavalitsusele 9100 eurot. Hinna
aluseks on OÜ Kinnisvarabüroo Uus Maa ekspertarvamus.
Otsustati mitte anda
Põltsamaa
Haldusele
nõusolek sõlmida liisinguleping maastikusuutliku veoauto sõiduki
soetamiseks soetusmaksumusega kuni 19 000
eurot.
Tuginedes
12.–18.09

toimunud rahvaküsitluse tulemustele otsustati
taotleda Põltsamaa valla
ja Tartu valla piiri korrigeerimist nii, et Altnurga, Jüriküla, Kirikuvalla,
Kursi, Laasme, Tammiku ja Tõrve külade ning
Puurmani aleviku territooriumid
lähevad
Tartu valla koosseisu.
Pikknurme küla osas otsustati piiride muutmise
menetlus lõpetada.
Kuulati ära Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhatuse liikme
Anu Angerjase ülevaade
maakondliku arendusorganisatsiooni tegevusest.
Maakondlike ühisprojektide toetamine otsustati suunata teisele lugemisele.
Otsustati jätkata turismikoostööd Kesk-Eesti
sihtkohaarendusorganisatsiooniga, kuhu on
seni kuulunud lisaks
Põltsamaa vallale Viljan-

eurodes

Eluruumi tagamise teenus
Põltsamaa linnas asuvate kesk- ja
lokaalküttega korterid
Põltsamaa linnas asuvate ahiküttega
korterid
Külades ja alevikes asuvate kesk- ja
lokaalküttega korterid
Külades ja alevikes asuvate ahiküttega
korterid

algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamine.
Planeeringu koostamise
eesmärgiks on elamumaa kruntide moodustamine ja selle juurde
kuuluva infrastruktuuri
planeerimine.

2022

Vallavalitsus ootab arvamusi detailplaneeringute kohta
Põltsamaa
Vallavalitsus
ootab
arvamusi Pärna tn 3 ja selle lähiala,
Õnne tn 1 ja Loojangu maaüksuse ning
Jõgeva mnt 23 ja Jõgeva mnt 23a detailplaneeringu kohta.
Kõigi
detailplaneeringute
aruanded on avaldatud valla veebilehel

www.poltsamaa.ee/detailplaneeringud
Täiendavat infot planeeringute kohta
annab Põltsamaa Vallavalitsuse abivallavanem Kristi Klaos (e-post kristi.klaos@
poltsamaa.ee, tel 529 4510).
Põltsamaa Vallavalitsus

di- ja Järvamaa omavalitsused ning Tõrva vald.
Muudeti
Põltsamaa
Vallavolikogu
majanduskomisjoni koosseisu. Majanduskomisjoni
koosseisust arvati välja
Rauno Kuus, Aulis Kaju,
Ülle Rebane ja Aivo Saar.
Majanduskomisjoni liikmeteks kinnitati Rain
Randmaa ja Jan Müür.
Kuulati ära vallavanem
Karro Külanurme ülevaade vallavalitsuse tegevusest.
Volikogu istungi ülekannet on võimalik järele
vaadata Põltsamaa valla
veebilehel. Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste,
määruste ja protokollidega
on võimalik tutvuda Põltsamaa valla dokumendiregistris.
Vallavolikogu
määrused on avaldatud ka
elektroonses Riigi Teatajas.
Põltsamaa
Vallavalitsus

September 2022

Põltsamaa Vallaleht
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Reklaami end ja oma ettevõtmisi Põltsamaa välimeedia ekraanil!
Põltsamaa linnas Kuperjanovi tn 2a asub LED-ekraan, mis
annab edasi Põltsamaa valla infot
ja sündmusi.
Lisaks on võimalus ekraanil näidata reklaame, edastada sünnipäevasoove ja muid teateid.

Kui soovid ekraanil avaldada oma
reklaami või teate, võta julgesti
ühendust: ekraan@poltsamaa.ee
Saada tingimustele vastav meediafail, soovitud periood ja vajadusel arve saaja andmed. Teade saab
ekraanil nähtavaks 1-2 tööpäeva
jooksul.

Puurmanis tegutseb noortetuba

Tingimused ekraanil
kuvatavale meediafailile:
• Suurus: 16:9, 714x420 pikslit
• Faili formaat: pildifail PNG
või videofail MP4

Jrk

Reklaami liik / Tellija

1 päeva hind

1 nädala hind

1.

Põltsamaa Vallavalitsuse teated ja valla asutuste
reklaamid ning teavitused
Põltsamaa vallas registreeritud ja tegutsevad
MTÜ-d ja eraisikud
Põltsamaa vallas registreeritud ja tegutsevad
väikeettevõtted (töötajate arv alla 50)
Põltsamaa vallas tegutsevad ettevõtted
Poliitiline reklaam

Tasuta

Tasuta

6 eurot

25 eurot

8 eurot

30 eurot

15 eurot
25 eurot

60 eurot
90 eurot

2.
3.
4.
5.

Hindadele lisandub käibemaks!
Lisateenus: Pildireklaami kujundamine 100 eurot/tk. Kujunduse tellimiseks saada kiri aadressile
ekraan@poltsamaa.ee.
Hea teada:
• Hinnas sisaldub reklaami/teate kuvamine ekraanil vastavalt soovitud
perioodile ning haldajapoolne kasutajatugi. Haldaja jätab endale õiguse
otsustada reklaami sobivuse ja avaldamise üle.
• Ekraan näitab pildifaili ekraanil 10 sekundit. Videofail võib olla maksimaalselt 15 sekundi pikkune.
• Ekraan töötab iga päev kl 6.00–23.00. Keskmiselt näidatakse selle aja
jooksul ühte reklaami minimaalselt 340 korda.

Ekraani paigaldamist on toetanud
LEADER-meede 2018. a rahastuse
saanud projekt “Põltsamaal on põnev”. Projekti taotlejaks oli Põltsamaa Vallavalitsus, ekraani haldab
Põltsamaa Vallavara OÜ.
Teele Kaeramaa
turismivaldkonna juht
tel 5817 2185

Põltsamaa Vallavalitsus algatas Tõrukese kvartali detailplaneeringu
Põltsamaa Vallavalitsus
algatas
detailplaneeringu Põltsamaa linnas
katastriüksuste Lembitu
tänav 1 (katastritunnus
61701:002:0016) ja Tõrukese parkmets (katastritunnus 61801:001:0603)
ja nende lähialale (edaspidi Tõrukese kvartal).
Planeeringu
koostamise eesmärgiks on
elamumaa
kruntide
moodustamine ja selle
juurde kuuluva infra-

struktuuri planeerimine. Planeeringuga määratakse
maakasutus,
hoonestusalad, ehitusõigus, juurdepääs avaliku kasutusega tänavalt,
liikluskorraldus, tehnovõrkude asukohad ja
servituutide seadmise
vajadus.
Planeeringuala suurus
on ligikaudu ca 40 481
m2. Lembitu tänav 1 ja
Tõrukese parkmets katastriüksused on Põltsa-

maa valla munitsipaalomandis. Planeeringualal kehtib Põltsamaa
Linnavolikogu 19. oktoobri 1998. aasta määrusega nr 41 kehtestatud
Põltsamaa linna üldplaneering.
Kuna planeeritava tegevusega ei ole ette näha
negatiivset mõju piirkonna elu-, loodus- ja
kultuurikeskkonnale,
siis otsustas vallavalitsus jätta algatamata

keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Detailplaneeringu algataja, korraldaja ja kehtestaja on Põltsamaa
Vallavalitsus
(Lossi
tn 9, 48104 Põltsamaa,
e-post: info@poltsamaa.ee,
telefon 776 8550).
Põltsamaa
Vallavalitsus

Põltsamaa vallas on toimunud mitmed postiteenuste muudatused
Põltsamaa Vallavalitsuse ja Omniva esindajate
kohtumisel vaadati üle
valla senine postiteenuste korraldus ning lepiti
kokku selle ajakohastamine.
Adaveres, Lustiveres ja
Puurmannis toob edaspidi postiteenused kohale
personaalne kirjakandja.
Vähese teenuste kasutamise tõttu suletakse
Adavere, Lustivere ja
Puurmanni postipunktid
31. oktoobril, kuid postiteenus ei kao kuhugi.
Selle toob koju või tööle
personaalne kirjakandja.
Tavapäraselt jätkab tööd
Põltsamaa
postkontor
ja pakke saab saata ka
pakiautomaadi kaudu.
Omavalitsuse esindajad
on esitanud ka oma ettepanekud uute pakiautomaatide paigaldamiseks.
Hetkel on sel teemal aru-

telud pooleli.
Vähe kasutatavad kirjakastid
eemaldatakse.
Põltsamaa vallas on 25
kirjakasti ja neid kasutatakse aktiivselt. Samas
Väike-Kamari, Pisisaare,
Kalana, Umbusi, Kütimäe, Sulustvere, Põltsamaa Viljandi mnt kirjakastis on olnud alla 5 kirja
kuus ja need eemaldatakse lähiajal. Käidavamasse kohta on viidud või
viiakse kolm kirjakasti:
Põltsamaal Lossi tänav 1
kirjakast viidi Meie poe
juurde, Silla tänava kirjakast viiakse vallamaja
juurde Lossi tänavale ja
Pikknurmel paigutatakse kirjakast Vanakooli
teele. Senise kolme korra
asemel nädalas hakatakse kirjakaste tühjendama
nüüd viis korda nädalas.
Kui kirjakasti või postiasutust ei ole läheduses,

siis saab kirju saata ka
personaalse kirjakandja
abil.
Postmarkide ja ümbrike
edasimüüjate arv suureneb. Põltsamaa vallas
on kolm postmarkide ja
ümbrike
edasimüüjat:
Põltsamaa Selver, Lemmik Lilleäri ja Büroopluss
kauplus. Soov on laiendada edasimüüjate arvu

postmarkide ja ümbrike
müümiseks, et suurendada toodete valikut ja
kättesaadavust. Postmarke, ümbrikke, postkaarte jt tooteid saab osta ka
Omniva e-poest.
Natalja Tervinski
Omniva Ida piirkonna
postiasutuste juht

Puurmani Rahvamaja kultuurijuhi Meelis Kõressaare eestvedamisel on Puurmani noortetuba vaikselt tegutsema hakanud.
Noortetuba tegutseb rahvamaja
jõepoolses asuvas ruumis, kus esmavajalik on olemas, kuid üht-teist
mööbli ja tegevusvahendite osas
oleks siiski juurde tarvis. Ka kogukonnaliikmed on juba appi tõtanud
ja vajalikke asju toonud. Heli summutamise jaoks on vaja vaipkatteid
ja pehmet mööblit.
Noortetuba on turvaline koht, kus
noored saavad oma vaba aega sisustada, oma ideid ellu viia ning mitteformaalse hariduse kaudu täiendada
ja arendada oma teadmisi ja oskusi.
Noortetuba on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 16–20. Noorte
seas on populaarne piljard, väiksematele meeldib meisterdada, plaanis
on koos kokkama hakata ning mõelda, milliseid vahvaid tegevusi teha
edaspidi.

7. oktoobril käis vallavalitsuse
noorsootööspetsialist Annika Kallasmaa koos noortetoa tegevuse koordineerija Marget Nautrasega Puurmani
Mõisakoolis, et tutvustada noortetuba ka seal. Marget alustas koostööd
kooli õpilasesindusega ja on saavutanud noortega väga hea kontakti.
Tänu temale on noored neile pakutava võimaluse ka üles leidnud.
Lõpetuseks
väike
üleskutse:
Kellel leidub korralikke lauamänge
või muid tegevusvahendeid meisterdamiseks ja kokkamiseks ning kes on
valmis vabatahtlikult mõnda tegevust läbi viima, võib ühendust võtta
Margetiga telefonil 521 8010.
Annika Kallasmaa
noorsootöö- ja
tervisedendusspetsialist
tel 5394 3940

JAEK ootab kandidaate Jõgeva maakonna aasta isa tunnustamiseks
Läheneva isadepäeva eel kutsub
Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus (JAEK) esitama
kandidaate Jõgeva maakonna aasta
isa aunimetusele. Jõgevamaa aasta isa aunimetus anti esmakordselt
välja 2020. aastal. Aunimetuse väljaandmise eesmärgiks on väärtustada
isa ja isadust ning mehe rolli laste
kasvatamisel.
Aasta isa konkursile esitatakse isa,
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 üksik-

isikud. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2022. Jõgevamaa
aasta isa statuut ja taotluse vorm
on kättesaadavad JAEKi kodulehel
www.jaek.ee/aasta-isa.
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 vald, Jõgeva linn
48306.
Jõgevamaa aasta isa aunimetuse
otsustab JAEKi nõukogu, kuhu kuuluvad kõikide Jõgevamaa omavalitsuste esindajad. Aasta isa tunnustamisüritus toimub 11. novembril
Kuremaa lossis.
SA JAEK

Põltsamaa vallavalitsus võõrustas kolleege Koselt

Kuidas tellida
personaalset kirjakandjat?
Kui Sinu lähedale ei jää postiasutust või kirjakasti, siis ka siin on abiks personaalne kirjakandja,
kelle abil saab kirjad teele saata kodust või töölt.
Personaalse kirjakandja tellimiseks helista telefonil 664 3330 või saada teavitus Omniva veebilehe
kaudu www.omniva.ee. Veebilehel on kaart, mis
aitab leida lähima teenusepakkuja.

Teisipäeval, 18. oktoobril külastas
Põltsamaa valda Kose vallavalitsuse
esindus, et vahetada tööalaseid mõtteid ja kogemusi. Sissejuhatuseks
andis vallavanem Karro Külanurm
ülevaate Põltsamaa vallast, erinevate valdkondade toimimisest ja olulisematest arendusprojektidest.

Kose valla ametnikke huvitasid kõige rohkem viimaste aastate suuremad ümberkorraldused meie vallas.
Küsimusi ja mõtteid vahetati haridusvõrgu ümberkorraldamise, Põltsamaa Halduse töökorralduse jms
kohta.
Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa Vallaleht

Õnnitleme septembrikuus sündinud
aukodanikke ja teenetemärgi kavalere
13.10 Arvo Pennonen

Puurmani valla teenetemärk 2014

15.10 Aimar Arula

Põltsamaa valla teenetemärk 2021

28.10 Eevi Ahven

Põltsamaa linna teenetemärk 2008

28.10 Toivo Tõnson

Põltsamaa valla aukodanik 2019

28.10 Toomas Annuk

Puurmani valla teenetemärk 2013
Põltsamaa Vallavolikogu
Põltsamaa Vallavalitsus

Riik pakub täiskasvanutele mitmeid tasuta koolitusi

KULTUUR ja VABA AEG

Haridus- ja Teadusministeerium innustab kõiki
koolitusturul ringi vaatama
ja pakub ka ise huvilistele
Euroopa Sotsiaalfondi toel
hulka tasuta kursuseid, et
ligipääs õppimisvõimalustele oleks igale täiskasvanule tagatud.
Riikliku täienduskoolituse
tellimuse kursused on mõeldud ennekõike selleks, et
saaksid parandada oma toimetulekut tööturul. Kursusi
viivad läbi kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja
ülikoolid üle Eesti, pakkudes põnevaid teadmisi või
oskusi väga erinevatest valdkondadest. Ainsaks probleemiks võib osutuda koolituste
nimekirjade kiire täituvuse,
mistõttu ei pruugi pikemalt
mõtlejad soovitud kursusele
enam pääseda.
Selle aasta sügisest kuni
järgmise aasta märtsi lõpuni pakuvad 36 õppeasutust
riikliku
koolitustellimuse

raames 809 kursust, mis avavad õppimisvõimalusi kuni
11 360 täiskasvanule.
Tasuta kursuste nimekiri
on leitav Haridus- ja Teadusministeeriumi
lehel:
www.hm.ee/tasuta-kursused.
Kursusele registreerumine
toimub aga koolide kodulehtede kaudu.
Kursused on kokku pandud ja suunatud ennekõike
COVID-19 pandeemia sotsiaalmajanduslike mõjude
leevendamise
vajadustest
lähtuvalt. Paljud kursused
on mõeldud
digioskuste
arendamiseks. Enim kursusi
pakutaksegi arvutikasutuse
valdkonnas, kus on võimalik
omandada teadmisi baaskursusest alates kuni erinevate
valdkondade töötajatele erialaste IKT-kursusteni välja.
Kairi Solmann
Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse poliitika programmijuht

HEIMTALI JA PÕLTSAMAA
15. oktoober – 15. detsember Põltsamaa kunstikoolis
Näitus suvistest praktikatöödest Heimtali maalilaagris ja
Põltsamaa laagris.
FOTOJAHT – PÕLTSAMAA VALLA AARDED
Ootame septembrikuu toredaid fotosid Põltsamaa vallast
aadressile meedia@poltsamaa.ee. Palume fotole lisada
autori nimi ja foto allkiri. Konkursi tingimused on valla
veebilehel www.poltsamaa.ee. Tähtaeg 5. november.
HOOAJA AVAPIDU ANSAMBLIGA KURJAD PLAANID
Laupäeval, 29. oktoobril kell 21 Puurmani Rahvamajas
Laval Kurjad Plaanid. Baaris toimetab rändbaar Peeker.
Tule peole või broneeri laud telefonil 5825 8439.

PÕLTSAMAA MUUSIKAKOOLI ÕPILASKONTSERT
Neljapäeval, 3. novembril kell 18 Põltsamaa muusikakoolis
Kontserdil astuvad üles Põltsamaa muusikakooli erinevate
erialade õpilased.
LOENG “LIIVIMAA KUNINGRIIK”
Reedel, 4. novembril kell 15 Põltsamaa lossi rokokoosaalis
Põltsamaa linnuse 750. aastapäeva tähistamiseks toimub
loengute sari. 4. novembril on Põltsamaa lossi rokokoosaalis külas Andres Adamson ning teemaks Liivimaa kuningriik.
LUULE- JA MUUSIKAÕHTU
Reedel, 4. novembril kell 18 Põltsamaa kultuurikeskuses
Oma luulet loeb Heldur Lääne, musitseerivad Põltsamaa
Muusikakooli õpilased ja õpetajad.
ETENDUS “SIIS KUI LEIB MAGUSAKS MUUTUB“
Teisipäeval, 8. novembril kell 10.30 Põltsamaa kultuurikeskuses
Viljandi Laste - ja Noorteteateri REKY etendus
SPORTLIK ISADEPÄEV
Pühapäeval, 13. novembril kell 13 Puurmani Rahvamajas
Saalis palju osavusmänge, toimuvad laste ja vanemate
võistlused. Parimatele auhinnad. Kohal on batuut. Kosutada saab ennast Pagaripliksi Kohvikus. Info tel 5552 0719.
ISADEPÄEV
Pühapäeval, 13. novembril kell 15 Põltsamaa kultuurikeskuses
Tsirkuse etendus Mironoff Show. Paadi meisterdamine
Urmas Kuusiku juhendamisel. Isadele õnneloos! Kohal
Papaya kohvik.
Põltsamaa valla kultuuri- ja spordisündmuste infot leiab
kultuurikavast (kultuurikava.ee).
Kutsume kõiki korraldajaid sisestama oma infot sinna, nii
jõuab teave valla, Põltsamaa Kultuurikeskuse, Põltsamaa
turismiinfo veebilehele, vallalehte ja laiemalt avalikkuseni.
* Kultuurikalendris avaldatud andmete õigsuse eest
vastutab ürituse korraldaja.

Mälestame meie hulgast
lahkunuid (11.09–10.10)
Raivo Ujok
Endel Saalits
Mari Ploom
Leida Läll   
Jaak Elias        
Arno Alviste       
Leopold-Kunnar
Tobbi           
Heino Müls  
Eino Altvälja
Linda Nõmmküla

23.02.1945 – 16.09.2022
15.03.1957 – 16.09.2022
17.03.1944 – 17.09.2022
25.12.1929 – 20.09.2022
26.09.1943 – 25.09.2022
03.09.1951 – 30.09.2022
10.09.1931 – 02.10.2022

Põltsamaa linn
Umbusi küla
Neanurme küla
Põltsamaa linn
Pauastvere küla
Pikknurme küla
Põltsamaa linn

14.04.1931 – 05.10.2022
28.05.1937 – 07.10.2022
16.08.1944 – 10.10.2022

Põltsamaa linn
Kalana küla
Põltsamaa vald

Põltsamaa Vallaleht

Järgmine leht ilmub 24. novembril.

Evi Rohtla pälvis täiskasvanud õppija tunnustuse

KUNSTIKOOLI 30. JUUBELI NÄITUS “NÄGU”
Oktoobris Põltsamaa kultuurikeskuses

VABARIIGI PILLIMEHED JUHAN UPPIN JA MARTIN ARAK
Kolmapäeval, 2. novembril kell 19 Pajusi rahvamajas
Hind 10 € eelmüügist – Piletilevist. Hind sündmuse
toimumise päeval 12 €. Lastele vanuses kuni 12a (k.a) on
sissepääs koos täiskasvanust saatjaga tasuta.

Tasuta kursuste nimekiri on ministeeriumi kodulehel.
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Foto: Kristi Sepri
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Adavere Mõisa Seltsi eestvedaja Evi Rohtla.

12. oktoobril Adavere
mõisas toimunud täiskasvanud õppija nädala tänusündmusel pälvis
Jõgevamaa tublima õppija
tunnustuse Adavere Mõisa
Seltsi eestvedaja Evi Rohtla.
Rohtla on viimase paari
aasta jooksul läbinud seitse
koolitust alates raamatupidamisest
lõpetades
masintikkimise ja tikandite
programmeerimisega.
„Evi on avatud meelega,
aktiivne õppija, kes omandatud teadmisi ja oskusi
jagab ning õpetab edasi kogukonnas,” märkis hindamiskomisjon. „Tema retseptiga küpsetatud leib on igal
koolitusel ja muudel kooskäimistel alati laual.”

Lisaks tublidele õppijatele
tunnustati Adaveres maakonna tublimat täiskasvanute koolitajat, õppijasõbralikku tööandjat ja õpitegu.
Traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal toimus
12.–23. oktoobrini. Seda
koordineerib Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon Andras koostöös
Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Nädala raames toimusid erinevates
Eestimaa paigus arvukalt
täiskasvanuharidust populariseerivad ning õppimisvõimalusi tutvustavad tegevused.
Põltsamaa
Vallavalitsus

Ootame kandidaate noorsootöötajate tunnustamiseks
Haridus- ja Teadusministeerium korraldab koostöös
Haridus- ja Noorteametiga
piduliku
tunnustusgala
Noorte Heaks Tänu 2022.
Tunnustamisele saab esitada kandidaate üheteistkümnes kategoorias: aasta
noorsootöötaja, aasta tegija
huvihariduses või -tegevuses, pikaajaline panus noortevaldkonda, aasta noore
tegu, aasta noortesõbralik
kohalik omavalitsus, aasta noortekeskus, aasta huvihariduse või -tegevuse
pakkuja, aasta noorteühendus või noorte osaluskogu,

aasta noortemalev või
-laager, aasta noortesõbralik või nutikas tegu, aasta
noortevaldkonna sõber.
Kandidaate on võimalik esitada 14. novembrini
Haridus- ja Teadusministeeriumi konkursiveebis.
Laureaadid kuulutatakse
välja 24. jaanuaril 2023.
Annika Kallasmaa
noorsootöö- ja
tervisedendusspetsialist
tel 5394 3940

Novembrikuu Põltsamaa OTT
toimub kolmapäeval,
9. novembril kell 17–18
Põltsamaa kultuurikeskuse juures.
Info tel 5394 3940

Põltsamaa Vallavalitsus tänab kõiki,
kes osalesid Põltsamaa valla
arengukava 2040 uuendamises.

Väljaandja: Põltsamaa Vallavalitsus,
Lossi 9, Põltsamaa
Tel: 776 8550
E-post: info@poltsamaa.ee

Toimetaja: Raivo Suni
Tel: 5648 0215
E-post: raivo.suni@poltsamaa.ee
Korrektuur: Helis Rosin

Kõige värskem info
Põltsamaa Vallavalitsuse
tegemistest

www.poltsamaa.ee

Tiraaž 5500
Küljendus: Helis Rosin
Trükk: Printall AS
Kojukanne: Omniva

