Põltsamaa Vallaleht
Põltsamaa avab 14. detsembril pidulikult kesklinna lipuväljaku
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UUDISED
Lõppesid Põltsamaa valla tänavavalgustuse rekonstrueerimistööd

Lipuväljaku serva on rajatud kolm turupaviljoni, mis valmivad lõplikult uuel aastal.
14. detsembril avame Põltsamaa keskväljaku teise
etapi. Sellega saab Põltsamaa linn endale uue lipuväljaku ja turuala kolme
müügipaviljoniga.
Esimene etapp – Roosisaar – on elanike ja külastajate poolt hästi vastu võetud. Roosisaarel toimuvad
üritused, seal on ka mõnus
jalutada ja ümbrust nautida.
Teise etapi valmimise jä-

rel on meil nüüd kesklinnas ka lipuväljak ja koht,
kus aia- ja kodusaaduseid
müüa.
Sellega keskväljaku arendused veel ei lõpe. Tööd ja
toimetused jätkuvad juba
eeloleval suvel. Rohetaristu projekti abil plaanime haljastada suure ringi.
Lisaks tuleb meil Roosisaar ja lipuväljak liita ühtseks tervikuks, pikendada
turupaviljonide ala ning

arendada ükskord välja ka
rannaala.
Aga iga asi omal ajal
Lipuväljak on igal juhul
valmis saamas ja seda tuleb
tähistada! Teeme seda koos
meie valla tublide vabatahtlikega, keda plaanime
14. detsembril tunnustada.
Samuti korraldame suurema OTT-i (otse tootjalt tarbijale) välkturu, avame toetajate toel toidukapi ning
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tähistame üht mõnusat jõulueelset õhtupoolikut.
Tulge uudistama ja kaasa lööma! Loodame, et
uus arendus leiab koha nii
põltsamaalaste kui ka meie
külaliste südames, pakkudes veel ühe võimaluse
veeta hubaselt aega Põltsamaa linnaruumis.
Aive Tamm
arendusjuht
tel 5309 0915

Vallavalitsus on koostöös ühisgümnaasiumiga loomas ülevallalist IT haldussüsteemi
Põltsamaa Vallavalitsus
on koostöös ühisgümnaasiumiga loomas koostöövõrgustikku, mis võimaldab ühel hetkel anda
koolile üle kõigi valla
allasutuste IT-süsteemid.
Täna
haldab
Põltsamaa
Ühisgümnaasiumi
IT-meeskond vaid õppekohtade taristut, kus käib
samuti etapiline kaughaldussüsteemi üle viimine.
Selle eesmärk on kaasajastada kooli IT-süsteeme.
Aasta lõpuks soovib vallavalitsus koolile üle anda ka
Põltsamaa Muusikakooli

ja sihtasutuse Põltsamaa
Sport IT-taristu. Samuti
loodetakse alustada ettevalmistavaid töid Põltsamaa Halduse infotaristu
ümberkorraldamiseks.
Hilisemas etapis soovib
vallavalitsus anda kooli
IT-meeskonnale hallata ka
raamatukogude, kultuurija rahvamajade, lasteaedade, valla päevakeskuse ja
vallavalitsuse infotehnoloogiasüsteemid.
„Meil on hea meel, et saame kasutada ära Põltsamaa
Ühisgümnaasiumis olevat
kompetentsi valla IT-tee-

nuse kujundamisel,“ ütles
vallavanem Karro Külanurm. „Uued väljakutsed
arendavad kindlasti ka
itimehi, kes saavad õpitud
kogemust kasutada ära ka
näiteks õpetamistöös.“
Nii vallavalitsus kui ka
ühisgümnaasium loodavad IT-taristu ümberkorraldamise läbi viia nii, et
süsteemi kasutajad seda ei
märka. „Süsteemis võivad
olla lühiajalised katkestused, aga sellest anname
aegsasti ette teada,“ ütles
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi IT-juht Janel Palm.

Põltsamaa Ühisgümnaasium on viimastel aastatel
paistnud silma mitmete
infotehnoloogiauuendustega. 2014. aastal avati
Põltsamaa koolis Eesti esimene Samsungi digitaalne
klass. Aasta hiljem alustas
Ühisgümnaasium esimese
üldhariduskoolina Eestis
süvendatumat küberkaitse
õpet. Viimastel aastatel on
kool katsetanud virtuaalreaalsuse
integreerimist
õppetöösse.

ruumi nr 3) alghind on 45
200 eurot.
Lisaks müüb vallavalitsus
Põltsamaa linnas asuvat
Viljandi mnt 3 kinnistut.
Kinnistu alghind on 129
200 eurot.
Kõigil kolmel oksjonil

saab pakkumisi teha 30.
novembrini kella 12.
Rohkem infot enampakkumiste kohta jagab abivallavanem Kristi Klaos
(tel 529 4510, kristi.klaos@
poltsamaa.ee).
Põltsamaa
Vallavalitsus

Põltsamaa
Vallavalitsus

Vald müüb enampakkumisel kolme kinnistut
Põltsamaa Vallavalitsus
müüb oksjonikeskkonnas
osta.ee kolme vallale kuuluvat kinnisasja.
Kalana külas on enampakkumisel 4328 m2 suurune Kaasiku kinnistu, millel
asub ehitisregistri andme-

tel elamu ning laut-kuur.
Enampakkumise alghind
on 5000 eurot.
Põltsamaa
linnas
on
enampakkumisel Põltsamaa Muusikakooli endised ruumid. Lossi tn 7 eriomandi eseme (mitteelu-

2017. aastal Adavere alevikus
alanud Põltsamaa valla tänavavalgustuse uuendamine lõppes
tänavu sügisel viimaste laternate paigaldamisega.
Mitmes etapis ja mitmete erinevate projektide abil sai uue
tänavavalgustuse umbes 20
valla asulat. Töödega paigaldati veidi üle 2000 LED-valgusti,
mis on oluliselt energiatõhusamad endistest halogeen- ja
naatriumvalgustitest. Kohtades, kus oli võimaik paigaldada uued mastid ja maakaabel,
seda ka tehti.
„Kuna viimased tööd lõppesid alles nüüd, hilissügisel,
jäävad mõnedes asulates ja lõikudel haljastuse taastamistööd
järgmise aasta kevadesse,”
ütles Põltsamaa abivallavanem
Kristi Klaos.
Tänavavalgustuse uuendami-

ne läks maksma ligi 2 miljonit
eurot. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu saadud
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas sellest
ligi 1,3 miljonit eurot.
Investeering on aidanud kokku hoida ca 610 MWh energiat
aastas, mis tänastes energiahindades teeb ca 150-250 000 eurot
aastas. Valgustitel on 5-aastane garantii, mis aitab oluliselt
säästa ka hoolduskulusid. Hinnanguline kokkuhoid on ca 50
000 eurot aastas.
Tänavavalgustuse uuendamise projekte viis ellu Põltsamaa
Vallavara OÜ, projektijuhiks
oli Kristi Klaos ning ehitustöid teostasid Pental OÜ ja EstNetworks OÜ.
Põltsamaa Vallavalitsus

Vallavalitsus kehtestas täiskasvanutele 10-eurose huviringitasu
Põltsamaa Vallavalitsus kehtestas 14. novembril toimunud
istungil täiskasvanutele kultuurikeskuse huviringides osalemise ringitasu. Uuest aastast
maksab huviringis osalemine
täiskasvanule 10 eurot kuus
ühe ringi kohta.
Varem tuli täiskasvanutel
Põltsamaa
kultuurikeskuse
ringis osalemise eest tasuda 1
euro kuus. Selle summa administreerimine oli ebamõistlik.
Samuti oli kogutud summa
ebapiisav, et luua mingit muutust kohalikus kultuurikorralduses.
Ringitasu kehtestamise poolt
rääkis ka asjaolu, et lastele on
Põltsamaa valla huvikoolides
osalemine tasuline. Näiteks
muusikakooli põhiõppes tuleb
lapsevanemal tasuda lapse eest
40 eurot kuus. Samasugust tasu
tuleb maksta kultuurikeskuses

toimuva tantsukooli Cestants
laste tantsutrenni eest. Tasuline
on ka laste osalemine spordikooli trennis.
Ringitasu
kehtestamisega
ühtlustatakse mõningal määral
Põltsamaa vallas täiskasvanute
huvitegevuse ja -hariduse maksumust. Näiteks kunstikoolis
maksavad täiskasvanute kursused täna 25 eurot kuus ja
muusikakool pakub täiskasvanutele pilliõpet 18 eurot tund.
Vallavalitsus kehtestas samal
istungil ka Põltsamaa kultuurikeskuse teenuste uue hinnakirja. Kuna varasem hinnakiri kehtis 2017. aastast, siis ei
arvestanud see viimase viie aasta jooksul toimunud elukalliduse muutust ja piirkonna turuhindasid.
Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa Vallavalitsus soovib tunnustada vabatahtlikke
Põltsamaa Vallavalitsus soovib tunnustada Põltsamaa
valla vabatahtlikke. Need on
inimesed, kes on pakkunud
oma aega, energiat või oskusi
vabast tahtest ja tasu saamata.
Vabatahtlikud aitavad teisi või
tegutsevad peamiselt avalikes
huvides ja ühiskonna heaks.
(Pereliikmete abistamist ei nimetata vabatahtlikuks tegevuseks.)
14. detsembril algusega kell
17 toimub Põltsamaa linnas linna südame (keskväljaku) avamine ning soovime sel õhtul

soovime üle anda tänusõnad ja
väikese tunnustuse Põltsamaa
valla vabatahtlikele.
Palume Teie abi, et leida üles
need tublid kodanikud, kes
võiksid kindlasti äramärgitud saada. Kandidaate võivad
esitada nii üksikisikud kui ka
juriidilised isikud.
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 27. november.
Marilin Mölder
haridus- ja kultuuritööspetsialist
tel 5696 6862
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Vallavalitsus pikendas Põltsamaa jäätmejaama halduslepingut
Põltsamaa Vallavalitsus pikendas 14. novembril töövõtulepingut aktsiaseltsiga Epler&Lorenz,
kes haldab Põltsamaa jäätmejaama ja Puurmani jäätmete kogumiskohta.
AS Epler&Lorenz sai jäätmehoidlate haldusõiguse riigihanke
tulemusena 2019. aastal. Toona
sõlmitud leping kehtis 31. detsembrini 2022.
Kuna riigihanke alusdokument andis Põltsamaa Valla-

valitsusele õiguse pikendada
vajadusel lepingut kahe aasta
võrra, siis vald kasutas seda võimalust. Uus leping kehtib 31. detsembrini 2024.
Lepingu tähtaja muutmisega
jäävad samaks kõik muud lepingu tingimused, sealhulgas ka teenuse hind.
Ain Valu
maa- ja keskkonnaspetsialist
509 8517

Põltsamaa jäätmejaam Pauastveres
Telefoninumber: 5335 8042.
Avatud: T, K, R kell 11–19, N kell 11–14, L kell 10–18. E, P suletud
Puurmani jäätmete kogumispunkt
Telefoninumber: 5335 8042.
Avatud: N kell 15–19
JÄÄTMETE VASTUVÕTMISE HINNAKIRI

Jäätmeliik

€/tonn

Suuremõõtmelised jäätmed (sh vana mööbel)

120

Klaasijäätmed

120

Plastijäätmed

120

Puidujäätmed

120

Suuremõõtmelised ehitusjäätmed (aknaklaas, kraanikausid, 120
WC-potid jms)
Olmejäätmed

300

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed

54

Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed

120

Tekstiilijäätmed

120

Eterniit

180

Asbest

540

Metallijäätmed

tasuta

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed

tasuta

Vanarehvid

tasuta

Vanapaber ja papp

tasuta

Pakendijäätmed

tasuta

Penoplast

tasuta

Ohtlikud jäätmed

tasuta

Lumi tuli maha. Kes lükkab valla teed puhtaks?
Põltsamaa vallas on vallale
kuuluvaid teid ja tänavaid ligikaudu 240 km. Neile lisanduvad erateed ja riigiteed. Valla
teede talihooldus on jagatud
kaheksaks piirkonnaks. Eraldi piirkonnaks on Põltsamaa
linn.
Lumelükkamistöödeks
on
Põltsamaa vallavalitsus viinud
läbi hanke ja sõlminud lepingu
erinevate ettevõtjatega. Nagu
alati, talv tuleb ootamatult. Iseäranis keeruliseks lähevad olud
siis, kui lund tuleb korraga palju.
Vald ühes abilistega ei jäta hätta kedagi. Küll aga tuleks silmas
pidada mõningaid täpsustavaid asjaolusid, mille oleme lumelükkajatega kokku leppinud:
• Teed tuleb puhastada hiljemalt 12 tunni jooksul pärast
tuisu või lumesaju lõppemist.
See kehtib ka nädalavahetuste ja riiklike pühade kohta.
• Lumetõrjet alustatakse avalikult kasutatavatel teedel siis,
kui lumekihi paksus ületab
teel 10 cm ja liiklemine sõiduautoga on raskendatud.
• Põltsamaa vallas toimub
kinnistute/talude
juurde-

pääsuteedel lumetõrje koos
üldise lumetõrjega nende kinnistute/talude juurde, kus
alaliselt
elavad
inimesed.
• Talihoolde alla kuulub
lumetõrje, kinni sõidetud lume
ja jääkonaruste tasandamine ning vajadusel ümbertõstmine, teeäärsete lumevallide
laiali lükkamine, teeäärsete
tuisuvaalude lükkamine, vajadusel teeservade märgistamine.
• Talihoolduse teostamisel
kehtib põhimõte, et inimesed
pääseksid liikuma. Teed, mida
läbivad liinibussid ja koolibussid ning mille ääres on bussipeatused, samuti koolide ja
lasteaedade juurdepääsuteed,
peavad olema puhastatud pool
tundi enne koolipäeva algust ja
ühistranspordi graafikujärgsetel kellaaegadel.
Vallavolikogu on paar aastat
tagasi võtnud vastu ka määruse, mis reguleerib tasuta
lumetõrjet erateedel. Soovitame sellega tutvuda aadressil
poltsamaa.ee/lumelukkamine
Põltsamaa
Vallavalitsus
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Lühidalt Põltsamaa Vallavalitsuse istungitelt
14. november
• Kehtestati tagasiulatuvalt 1. novembrist Põltsamaa Valla Lasteaia poolt
osutatavate teenuste hinnakiri: kostüümilaenutus
lastele (1 ööpäev) 3 euro;
kostüümilaenutus
täiskasvanutele (1 ööpäev) 5
eurot; beebikooli kuutasu
ühe lapse kohta 10 eurot.
• Kehtestati alates 1. jaanuarist 2023 Põltsamaa
Kultuurikeskuse
poolt
osutatavate teenuste hinnad.
• Tutvuti valla allasutuste
eelarveprojektidega.
7. november
• Kinnitati Puurmani
Mõisakooli
hoolekogu
koosseis.
• Kinnitati Põltsamaa
Ühisgümnaasiumi hoole-

kogu koosseis.
• Tagasiulatuvalt kinnitati lihthankemenetluse
„Põltsamaa valla suvehoole” tulemused. Põltsamaa Vallavalitsus viis
2022. aasta kevadel läbi
riigihanke valla teede suvehooldeks.
Tähtajaks,
14. aprilliks 2022, laekus
kolm pakkumust. Madalaima
maksumusega
pakkumuse tegi osaühing
Moreen (pakkumuse summa käibemaksuta 70 030
eurot). Kuna hanke tulemusi ei esitatud vallavalitsusele
kinnitamiseks,
siis puudus ka õiguslik
alus lepingu sõlmimiseks
OÜga Moreen. Tulemuste kinnitamisega andis
vallavalitsus nõusoleku
kirjaliku
hankelepingu
sõlmimiseks osaühinguga

Moreen. Lepingu kehtivuse alguseks on tagasiulatuvalt 01.06.2022.
31. oktoober
• Kinnitati Põltsamaa
Valla Lasteaia hoolekogu koosseis.
• Lustivere küla Mõisa
tee 19 korteriühistule anti
kümneks aastaks rendile
samas külas Kalda tee 5
kinnistu koos sellel asuva
hoonega. Ühistu kasutab
kinnistul asuvat kuuri
küttepuude hoidmiseks.
Rendi suuruseks on 25 eurot kuus.
• Muudeti Põltsamaa valla ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu. Seoses
majandusosakonna
töö
ümberkorraldamisega
on vajalik luua teenistus-

kohtade koosseisu taristuspetsialisti ametikoht,
et hallata valla taristuid
efektiivsemalt. Taristuspetsialisti ülesandeks saavad olema valla omandis
oleva taristu ja kinnisvaraga ning valla ühistranspordiga seotud tegevuste
korraldamine.
• Sihtasutusele Põltsamaa Sport eraldati Põltsamaa valla 2022. aasta
reservfondist 45 062 eurot
planeeritust
suuremate
majanduskulude katteks.
Nende ja teiste vallavalitsuse
korralduste ja otsustega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla
dokumendiregistrist,
millele
leiab viite veebilehelt www.poltsamaa.ee
Põltsamaa
Vallavalitsus

Ülevaade Põltsamaa Vallavolikogu 17. novembri istungist
Põltsamaa
Vallavolikogu II koosseisu 15.
istung toimus Põltsamaa
kultuurikeskuses 17. novembril.
Istungil osales 16 volikogu
liiget, puudus 5.
• Võeti vastu Põltsamaa
valla 2022. aasta 2. lisaeelarve.
• Otsustati, et Põltsamaa
vald garanteerib 4037 eurot Jõgevamaa Arendusja Ettevõtluskeskuse kaudu 2022. aastal elluviidava
Jõgevamaa kliima- ja energiakava koostamise kaasfinantseeringuks.
• Garanteeriti Jõgevamaa
Spordiliit Kalju 2023. aasta tegevuste toetamiseks

Põltsamaa valla poolt 13
247 eurot.
• Anti Põltsamaa Haldusele nõusolek sõlmida
liisinguleping maastikusuutliku veoauto soetamiseks maksumusega kuni
30 000 eurot.
• Otsustati Põltsamaa
noorte ja elukestva õppe
keskus liita Põltsamaa
Kultuurikeskusega alates
1. jaanuarist 2023. Otsuse
aluseks oli noortekeskust
hallanud noorteühenduse
Juventus avaldus, millega
ühendus soovis uuest aastast anda noortekeskuse
haldamise ja sisulise teenuse pakkumise üle vallale.

• Määrati Põltsamaa valla
audiitoriks aastatel 2022–
2025 osaühing AMC Audit. Audiitori leidmiseks
viis vallavalitus läbi riigihanke.
• Kinnitati Põltsamaa
Ühisgümnaasiumi arengukava aastateks 2022–
2028.
• Kuulati ära informatsioon Põltsamaa valla
2022. aasta eelarve 9 kuu
täitmise ja reservfondi kasutamise kohta.
• Abivallavanem Kristi
Klaos vastas Tõnu Pärteli
teabenõudele, mis puudutas Põltsamaa valla tänavavalgustuse renoveerimist.

• Kuulati ära vallavanema
Karro Külanurme informatsioon
vallavalitsuse
tegevusest.
Istungi ülekannet on võimalik vaadata järele Põltsamaa valla veebilehel.
Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja
protokollidega on võimalik
tutvuda Põltsamaa valla
veebilehel www.poltsamaa.
ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused
on avaldatud ka elektroonses
Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.
Põltsamaa
Vallavalitsus

Piirkondade lõikes teostavad talihoolet:
Adavere
Adavere alevik, Kalme küla, Pilu
küla, Puduküla, Puiatu küla
Merix OÜ
Riho Meri
tel 5648 5084
Esku
Esku küla, Kuningamäe küla, Lebavere küla, Mõhküla, Vitsjärve küla,
Võisiku küla, Nõmavere küla, Räsna
küla, Rõstla küla
Sillaotsa Agro OÜ
Enn Tõrvand
tel 502 6094
Aidu-Vägari
Aidu küla, Kauru küla, Kose küla,
Kõpu küla, Lahavere küla, Tapiku
küla, Tõivere küla, Vägari küla,
Kaavere küla
Osaühing MOREEN
Arvi Spelman
tel 520 0933
Mällikvere-Annikvere
Alastvere küla, Annikvere küla,
Mällikvere küla, Pauastvere küla,

Võhmanõmme küla
AS TREV-2 Grupp
Marten Miil
tel 554 8979
Lustivere
Kaliküla, Lustivere küla, Neanurme
küla, Pudivere küla, Tõrenurme
küla, Sulustvere küla
Lustivere Põld OÜ
Meelis Marmor
tel 525 0308
Puurmani
Altnurga küla, Jüriküla, Kirikuvalla küla, Kursi küla, Laasme küla,
Pikknurme küla, Tammiku küla,
Tõrve küla
OÜ Astelmari
Arvi Pettai
tel 501 5619
Puurmani alevik
Põltsamaa Haldus
Mati Johanson
tel 5854 4909

Umbusi-Kamari
Kabla küla, Kamari alevik, Umbusi
küla, Väike-Kamari küla
AS TREV-2 Grupp
Marten Miil
tel 554 8979
Pajusi
Aristvere küla, Kalana küla, Kõrkküla, Loopre, Luige küla, Mõisaküla,
Mõrtsi küla, Nurga küla, Pajusi
küla, Pisisaare küla, Sopimetsa küla,
Uuevälja küla, Vorsti küla, Väljataguse küla
Andres Sutt FIE
tel 516 2861
Põltsamaa Roosisaar, Põltsamaa
linna kooli ja lasteaia parklad
Põltsamaa Haldus
Ilmar Peniainen
tel 511 5963
Põltsamaa linn ja valla kergliiklusteed
Fortikus Eesti OÜ
Tiit Kurvits
tel 501 8102
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Saame tuttavaks! Põltsamaa Vallavalitsuse rahandusosakonna juhataja on
Anneli Pajur
Novembri keskel liitus meiega Anneli Pajur, kes asus tööle vallavalitsuse rahandusosakonna juhatajana. Enamikule meist on
Anneli ilmselt võõras. Aga saame tuttavaks!
Minu varasem töö on
olnud seotud erasektori
finantsarvestusega. Töötasin tootmis- ja kaubandusettevõtetes.

Anneli, räägi natuke endast. Kust Sa pärit oled,
mida oled õppinud, kus
oled varem töötanud?
Olen pärit Tartust. Õppisin ja töötasin nii Tartus
kui ka kaugemal. Viimati
lõpetasin Tartu Ülikoolis
õpingud 2020. aastal.

Miks otsustasid kandideerida Põltsamaa Vallavalitsuse rahandusosakonna juhatajaks?
Põltsamaa Vallavalitsuse rahandusosakonna
juhatajaks kandideerimisel oli minu jaoks peamiseks motivaatoriks saada
töökogemusi
avalikust
sektorist, samas nägin
võimalust tuua vallavalitsusse lisaväärtust oma
varasema töökogemuse
ja teadmiste näol. Nii ma
siin olen.

Millised on Sinu peamised tööülesanded?
Minu peamised tööülesanded on seotud valla
rahandus- ja krediidipoliitika
korraldamisega,
eelarvestrateegia koostamisega ning teiste rahandusosakonna
vastutusalasse kuuluvate tööde
korraldamisega.
Sa oled pärit Tartust.
Milliste mõtete või märksõnadega seostub Sinu
jaoks Põltsamaa?
Põltsamaa esimeseks
tähiseks on läbisõitja ja
saabuja jaoks minu arvates Puhu rist ja sellele
paigaldatud
püsifotoaparaat.
Lisaks
on

Põltsamaaga seonduvateks märksõnadeks Felix
ja Põltsamaa Kuldne, aga
ka Põltsamaa kirik, kus
olen käinud kontsertidel.
Millised on Sinu hobid
ja huvid? Millega tegeled
vabal ajal?
Vabal ajal käin metsas
jalutamas, toimetan koduaias. Mulle meeldib lugeda, eriti krimikirjandust.
Jõudu tööle, Anneli!
Raivo Suni
kommunikatsiooni- ja
turundusspetsialist

Aita tuua külmikuga toidukapp Põltsamaale!
Mis tunne on, kui vanaema poolt saadetud õunamoos seisab nädalaid
kapis? Ära ju ei viska,
sellest midagi teha pole
ka aega.
Sellest kevadest on võimalik oma moosijäägid,
kartulid ja rabarberid viia
Põltsamaa
toidukappi.
Kapp on end kenasti õigustanud, kuid sel on väikesed puudused - sinna ei
saa viia kiiresti riknevat
toitu. Paraku jääb söögikõlbulikku toitu lisaks
majapidamistele üle ka

kauplustes ja koolides.
Jõgevamaa loometalgutel 4. juunil 2022 võitsime
1000 eurot selleks, vähendada toidu raiskamist
Põltsamaa vallas. Žüriile
meeldis meie unistus külmikuga toidukapist, mis
võimaldab jagada huvilistega ka temperatuuritundlikku toitu.
Täna on unistusest saamas reaalsus. Kapp on
juba Põltsamaale teel,
aga kahjuks maksab hea
asi natuke rohkem, kui
võimaldab auhinnaraha.

Kutsume üles kõiki, kes
soovivad koos meiega
teha maailmale head, toetama külmikuga toidukapi soetamist Põltsamaale.
Kui olete valmis külmikuga toidukappi tulemist
Põltsamaale rahaliselt toetama, andke sellest teada,
tehes ülekande Põltsamaa
Vallavalitsuse
kontole
EE171010152000462007
SEB pangas. Selgitusse
märkige kindlasti „toidukapp”.
Ettevõtjatele
pakume
võimalust avaldada vas-

tutasuks kapil Teie ettevõtte logo. Abilistele
avaldame tänu valla veebilehel, vallalehes, digiekraanil ja teistes väljaannetes.
Küsimuste ja mõtete korral võtke ühendust valla
arendusjuhi Aive Tammega (tel 5309 0915, e-post
aive.tamm@poltsamaa.ee)
Teeme üheskoos toidule
head!

fondi makseteks, projektide rahatuseks jpm.
99 615 euro võrra on
suurenenud valla omatulud. Siia on arvestatud
planeeritust suurem üüritulu ning kaupade ja teenuste müügitulu.
Investeeringute
osas
vähendatakse vallamaja
remonttööde ja sisustuse investeeringut 32 100
euro võrra. Eelarvesse lisati generaatori soetamine summas 16 416 eurot,
millele on saadud Sise-

ministeeriumist toetust.
53 000 euro võrra on kallinenud Kuuse-Marja tn
ehitustööd:
täiendavalt
28 920 eurot kasutatakse
projekteerimisveast
tingitud
elektripostide
ümbertõstmiseks ja 24 078
eurot Rahu tänava lõigu
väljaehitamiseks.

Põltsamaa
Vallavalitsus

Vallavolikogu võttis vastu teise lisaeelarve
Põltsamaa Vallavolikogu
võttis 17. novembril vastu teise lisaeelarve. Valla
eelarve kogumaht suureneb 0,46 milj eurot ning
moodustab kokku 22,14
miljonit eurot.
Füüsilise isiku tulumaksu on laekunud septembri
lõpu seisuga planeeritust
ca 266 tuhat eurot rohkem.
Kuna majanduskulud on
energiahindade kallinemise tõttu suurenenud
220 tuhande euro võrra,
aitab ülelaekumine neid

kulusid katta. Lisaks suuname osa enamlaekunud
tulumaksust valla reservfondi. See võimaldab meil
katta maksude võimalikku alalaekumist IV kvartalis.
Toetuste eelarvet on
suurendatud 164 723 euro
võrra. Tegemist on sihtotstarbeliste toetustega,
mida kasutatakse konkreetsete kulude katteks: nt
Ukrainast saabunud sõjapõgenike laste hariduse
toetuseks, sotsiaaltoetus-

Kristi Klaos
abivallavanem
tel 529 4510

Vallavalitsus kehtestas Lille tn 2/3 sauna hinnakirja
Põltsamaa Vallavalitsus kehtestas 14. novembri
istungil tagasiulatuvalt Põltsamaa vallale kuuluva Lille tn 2/3 asuva sauna ruumide kasutamise hinnakirja.
Põltsamaa
Vallavalitsuse
omavalitsusorganid, ametiasutus ja ametiasutuse hallatavad
asutused on sauna eesruumi renditasu maksmisest vabastatud, kui ruume kasutatakse töökoosolekute jm ametlike ürituste läbiviimiseks.
Hinnad hakkasid kehtima 1. novembrist.
Põltsamaa Vallavalitsus

Teenus

Hind

Sauna rent koos eesruumiga (kaks esimest tundi)

40 eurot/tund

Sauna rent koos eesruumiga (alates 3. tund)

30 eurot/tund

Sauna rent koos eesruumiga (ööpäev)		

250 eurot

Ainult sauna eesruumi rent			

25 eurot/tund

Ainult sauna eesruumi rent (ööpäev)

150 eurot

Näitleja Veiko Porkanen külastas Põltsamaa lasteaeda
Põltsamaa Valla Lasteaias on
nüüdisaegse
õpikäsitusena
kasutusel projektõppe meetod. Pääsukese rühma esimeseks projektõppe teemaks
oli teater. Lastel oli juba mõningaid kogemusi ja teadmisi, seetõttu soovitigi rohkem
teatriga tutvust teha.
Projekti käigus mängisid lapsed nukuteatrit ja valmistasid
toolidest bussi, millega võis alata sõit teatrisse. Aga päris asi on
ikka päris asi. Lapsed hakkasid
suurt huvi tundma, kes ja milline on näitleja, mismoodi ta tööd
teeb?
Tekkis idee, et meie rühma
võiks külla tulla mõni päris näitleja. Haarasime härjal sarvist.
Õpetaja Varje Andruse hakkas
uurima, keda kutsuda. Polnud
vaja pikalt mõelda, kui meenus,
et meie oma Põltsamaalt pärit
poiss Veiko Porkanen on kuulus
näitleja. Veiko mängib nii teatris,
seriaalides kui ka filmides.
Kokkulepped said sõlmitud
ja Veiko oligi meil 2. novembril
rühmas. Külaline tutvustas lastele ennast ja seda, kuidas temast
sai näitleja. Ta rääkis lastele, mis
on teater ja millega näitlejad tegelevad. Külaskäigu ajal lavasta-

ti ühiselt koos lastega näidendit
“Punamütsike” ning mängiti erinevaid liikumis- ja loovmänge.
Veiko sõnum oli, et kõige olulisem on olla hea mängukaaslane,
mängida tuleb sõbralikult kõigiga.
Lapsed olid külaskäiguga väga
rahul ja jutustasid sellest õhtul
elevusega vanematele. Lisaks
meie rühma lastele said Veikoga
kokku lasteaia koolieelikute rühmad: Varblased, Laululuiged ja
Lõokesed. Koos veedeti vahva ja
humoorikas mängutund, kus sai
teha erinevaid laval liikumise ja
hääleharjutusi.
Suur aitäh Sulle, Veiko Porkanen, et tulid meile külla!
Pääsukese rühma lapsed ja
õpetajad
Põltsamaa Valla Lasteaed

Lemmiklooma põhjustatud õnnetuse eest vastutab omanik
Laupäeval kella poole viie
paiku õhtul sai politsei teate,
et Põltsamaa vallas ründasid
26-aastast naist tema koduõuel kaks koera, põhjustades
naisele suuri kannatusi. See
kurb sündmus jäänuks olemata, kui omanik järginuks
vallas kehtivat koerte, kasside
ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirja.
Taolised traagilised sündmused sunnivad meenutama,
millest peavad lemmikloomade omanikud meie vallas lähtuma.
Looma on lubatud pidada
vaid hoones või piiratud territooriumil. Territoorium peab
olema piiratud nii, et loom sealt
omavoliliselt välja ei pääseks.
Loomapidajal tuleb välistada
looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus. Looma pidamine ei tohi häirida
avalikku korda ega teisi loomi.
Koera tohib viia avalikku
kohta vaid jalutusrihma otsas.

Vajadusel peab koer olema
ka suukorvistatud, et tagada
kaaskodanike ja loomade ohutuse. Jalutusrihmaga ohjamata
võib koeraga avalikus kohas
viibida koerte treenimisaladel
ning inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud
loomapidaja pidev järelevalve
koera üle. Ühtlasi peab sellisel
juhul omanikul olema võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.
Koerte rünnaku puhul vastutab alati koera omanik. Kui
koer põhjustab varalist kahju
või inimesele tervisekahjustusi, on koera omaniku suhtes
õigus alustada väärteomenetlust, halvemal juhul ka kriminaalmenetlust. Koerte, kasside
ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirjaga saate tutvuda
valla veebilehel www.poltsamaa.ee
Kaja Kesküla
järelevalvespetsialist
tel 505 9363

Uuskasutuskeskuse kaubik on 29. novembril Põltsamaal
Uuskasutuskeskuse kaubik
tuleb teisipäeval, 29. novembril Põltsamaale ja peatub kell
10-11 Põltsamaal Kultuurikeskuse parklas.
Uuskasutuskeskuse
kaubikusse saab tuua kõiksugu korralikke asju, mida endal enam
tarvis ei lähe. Uuele ringile saab
anda liigseks muutunud korralikke ja terveid riideid, jalatseid, nõusid, hobivahendeid,

sisustusesemeid, kodutekstiile,
raamatuid. Uuskasutuskeskuse kaubik ei võta kogumisringi
ajal vastu mööblit ja suuremat
tehnikat, lisaks ei saa keskuse
kaudu uuele ringile anda turvatoole ja -hälle.
Lähimad Uuskasutuskeskuse
kauplused asuvad Viljandis ja
Tartus.
Esme Kassak
Uuskasutuskeskus MTÜ
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Õnnitleme aukodanikke ja
teenetemärgi kavalere
01.11 Udo Vellend

Põltsamaa linna teenetemärk 2012

03.11 Katrin Villem Põltsamaa valla teenetemärk 2019
07.11 Tiit Vaasna

Põltsamaa linna teenetemärk 2012

10.11 Toivo Uusna

Põltsamaa linna teenetemärk 2008

18.11 Maire Lainurm Põltsamaa linna teenetemärk 2007
29.11 Vello Kaselo

Põltsamaa linna teenetemärk 2004

29.11 Reet Alev Põltsamaa valla aukodanik 2019
29.11 Rutt Tänav

Põltsamaa valla teenetemärk 2020
Põltsamaa Vallavolikogu
Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa Ühisgümnaasium tähistab 105. sünnipäeva

KULTUUR ja VABA AEG
HEIMTALI JA PÕLTSAMAA
15. oktoober – 15. detsember Põltsamaa kunstikoolis
Näitus suvistest praktikatöödest Heimtali maalilaagris ja
Põltsamaa laagris.
FOTOJAHT – PÕLTSAMAA VALLA AARDED
Ootame oktoobrikuu fotosid Põltsamaa vallast aadressile
meedia@poltsamaa.ee. Palume fotole lisada autori nimi ja
foto allkiri. Konkursi tingimused leiab valla veebilehel www.
poltsamaa.ee. Tähtaeg 5. detsember.
I ADVENDI TÄHISTAMINE PÕLTSAMAAL
Pühapäeval, 27. novembril 16 Põltsamaa kirikus
Kell 16 Kontsert Põltsamaa Niguliste kirikus, pärast seda Roosisaarel Advenditule jagamine. Tantsivad laste tantsurühmad!
I ADVENDIKÜÜNLA SÜÜTAMINE
Pühapäeval, 27. novembril kell 18 Puurmani mõisa pargis
I advendiküünla süütamine Puurmani lossi ees jõulukuuse
all. Jõulutervitused volikogu esimehelt Reet Alevilt ja Kursi
koguduse õpetajalt Esa Luukkalalt. Esinevad muusikastuudio ja
Cestantsu lapsed.
Pakume teed ja piparkooke. Info 5552 0719.
LUMEKUNINGRIIK
Laupäeval, 3. detsembril kell 15–18 Põltsamaa lossihoovis
Lisainfo Põltsamaa lossi veebilehel poltsamaaloss.ee
KONTSERT JAZZTRIO PRANTSUSMAALT
Laupäeval, 3. detsembril kell 16 Põltsamaa kultuurikeskuses
Trummidel Sylvain Darrifourcq, saksofonil Manuel Hermia ja
tšellol Valentin Ceccaldi. Pileti saab osta eelmüügist või kohapeal.

Juba 16. detsembril tähistab
Põltsamaa Ühisgümnaasium
105. sünnipäeva.
Sel päeval on tavapärasest
teistsugune koolipäeva algus:
hommik algab rongkäiguga
Põltsamaa linnas ning jätkub
sünnipäevatunniga,
kuhu
oodatakse vilistlasi rääkima
oma kooliajast ning sellest,
mille põnevaga nad praegu
tegelevad.
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi huvijuht Helena Nõmmik
tegi üleskutse: “Kutsume
Sind, armas vilistlane, külalisesinejaks klassi ning osalema sünnipäeva rongkäigul.
Kindlasti mäletad ka oma
ajast, et koolis oli lahe, kui
tundi tuli külaline! Usume,
et Sul on, mida noortele öelda või mida oma kooliajast
meenutada.”

Igasse klassi on oodatud
üks vilistlane. Osalemiseks
tuleb täita lühike veebipõhine küsimustik kooli kodulehel või aadressil
forms.gle/BRRBjtNkePenyED69
Kooli sünnipäeva eel saavad Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilased oma loovust
rakendades valmistada koolile kingituse, mis sisaldab
numbrit 105. Kingitustest
tehakse 16. detsembriks väljapanek, millega on võimalik
kooli õppehoonetes tutvuda.
16. detsembril toimub ka
õpilaskonverents
“Heade
eelduste looja”, mis on suunatud 9.–12. klassidele.
Kooli juubeliaasta lõpetab
vilistlaspidu, mis toimub
suve lõpus, 19. augustil 2023.
Helis Rosin

Mälestame meie hulgast lahkunuid
(11.10–10.11)
vILVE VÄLK
ülle kampus
Valve Jõgi
Salme Visk
Maila Müür
Endel Vares
Avo Roots
Annabel Nöps
laine lukk

29.05.1938 – 14.10.2022
10.02.1967 – 14.10.2022
01.06.1933 – 17.10.2022
05.07.1937 – 20.10.2022
12.11.1935 – 21.10.2022
23.02.1935 – 26.10.2022
19.03.1936 – 27.10.2022
22.11.2005 – 28.10.2022
07.09.1933 – 01.11.2022

Põltsamaa Vallaleht

Põltsamaa linn
Pauastvere küla
Laasme küla
Põltsamaa linn
Kuningamäe küla
Põltsamaa linn
Põltsamaa linn
Põltsamaa linn
Põltsamaa linn

Järgmine leht ilmub 29. detsembril.

November 2022

JÕULUÕHTUSÖÖK KOOS TANTSUGA
Laupäeval, 3. detsembril kell 19 Carl Schmidti Majas
Juhata jõulukuu sisse mõnusa jõuluhõngulise õhtusöögiga
koos sõprade-tuttavate, kolleegide, pere või kellega iganes.
JÕULUKONTSERT
Pühapäeval, 4. detsembril kell 16 Põltsamaa kirikus
Esinevad Põltsamaa linna puhkpilliorkester ja EELK Põltsamaa
koguduse segakoor.
XXIV KODU KÄSITÖÖLAAT
Laupäeval, 10. detsembril algusega kell 9 Põltsamaa
kultuurikeskuses
Müügil ehe ja eestimaine käsitöö ja mahetooted. Kultuuriprogramm: rahvatantsurühmad kell 10 ja 12, ansambel DUO
TRAHH kell 11 ja 13.
LUMEKUNINGRIIK
Laupäeval, 10. detsembril kell 15–18 Põltsamaa lossihoovis
Lisainfo Põltsamaa lossi veebilehel poltsamaaloss.ee

Põltsamaa Vallavalitsus on kuulutanud välja
avaliku konkursi
Põltsamaa Halduse juhataja
ametikohale
Juhataja ülesandeks on Põltsamaa Halduse tegevuse
korraldamine ning asutuse majandus- ja finantstegevuse
eest vastutamine. Tööülesannete täpsem kirjeldus on
Põltsamaa Halduse juhataja ametijuhendis Põltsamaa
valla veebilehel www.poltsamaa.ee.
Kandidaadil peab olema:
• kõrgharidus või keskharidus ja vähemalt 5-aastane
ametikoha valdkonnas töötamise kogemus;
• juhtimiskogemus, organisatsiooniteooria tundmine,
teadmised personalitööst, teadmised asjaajamisest, teadmised finantsjuhtimisest, kvaliteedijuhtimise süsteemi
väljatöötamisest ja juurutamisest;
• analüüsi- ja planeerimisoskus, juhtimisoskus, esinemisoskus, meeskonnatöö oskus, probleemide lahendamisoskus;
• arvutikasutamise oskus tavakasutaja tasemel
(MS Windows töökeskkond, internet);
• hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
Pakume:
• huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
• paindlikku tööaega.
Esita 10. detsembriks vallavalitsusele kandideerimisavaldus, elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik, motivatsioonikiri (kuni 2 lk A4 formaadis) ja palgasoov.
Rohkem infot leiab valla veebilehel www.poltsamaa.ee
Lisainfot konkursi kohta jagab abivallavanem Kristi Klaos
(e-post kristi.klaos@poltsamaa.ee, tel 529 4510).

5. detsembril kell 17.30
Põltsamaa kultuurikeskuses
toimub tuuleparkide eriplaneeringu
avalik arutelu.
Tule kuulama ja kaasa rääkima!

PÕLTSAMAA MUUSIKAKOOLI JÕULUKONTSERT
Pühapäeval, 11. detsembril kell 16 Põltsamaa kirikus
PÕLTSAMAA MUUSIKAKOOLI ÕPILASKONTSERT
Teisipäeval, 13. detsembril kell 18 Põltsamaa muusikakoolis
Kontserdil astuvad üles Põltsamaa muusikakooli erinevate
erialade õpilased.
PUURMANI LOSSIKONTSERT. JÕULUOOTUS
Teisipäeval, 13. detsembril kell 19 Puurmani mõisas
Imekaunid laulud kõlavad Nele-Liis Vaiksoo ja poja Ron
Jonathan Singson esituses. Kitarril saadab Jaanus Jaanson.
Pilet novembris 17, detsembris 20 eurot. Infot saab telefonil
521 8565. Korraldajad MTÜ Kodukant Puurmani ja Puurmani
Mõisakool.
PÕLTSAMAA KESKLINNA LIPUVÄLJAKU AVAMINE
Kolmapäeval, 14. detsembril kell 17 Kuperjanovi ja Kesk tn
ristmikul
PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM 105
Reedel, 16. detsembril kell 8.30 Põltsamaa Ühisgümnaasiumis
Sünnipäeva juhatab sisse koolipere ja vilistlaste rongkäik kell
8.30–9.20. Täpsem info on Põltsamaa Ühisgümnaasiumi kodulehel www.poltsamaa.edu.ee

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

LUMEKUNINGRIIK
Laupäeval, 17. detsembril kell 15–18 Põltsamaa lossihoovis
Lisainfo Põltsamaa lossi veebilehel poltsamaaloss.ee
JÕULUÕHTUSÖÖK KOOS KONTSERDIGA
Laupäeval, 17. detsembril kell 19 Carl Schmidti Majas
Juhata jõulud sisse mõnusa jõuluhõngulise õhtusöögiga
koos sõprade-tuttavate, kolleegide, pere või kellega iganes.
PÜHA ÖÖ
Pühapäeval, 18. detsembril kell 16 Põltsamaa kirikus
Viiulil Mari-Liis Uibo, orelil Andres Uibo.
TALVEKONTSERT
Pühapäeval, 18. detsembril kell 18 Põltsamaa kultuurikeskuses
Rolf Roosalu ja Põltsamaa Kultuurikeskuse laste laulustuudio. Pileti saab osta eelmüügist või kohapealt.
Põltsamaa valla kultuuri- ja spordisündmuste infot leiab
kultuurikavast (kultuurikava.ee).
* Kultuurikalendris avaldatud andmete õigsuse eest
vastutab ürituse korraldaja.

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