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Külastusmängus „Unustatud mõisad“ osales
kõige rohkem mõisahooneid Põltsamaa vallast

Põltsamaa vald sai endale digiekraani
Hiljuti Põltsamaad väisanud
inimesed on ilmselt märganud, et Selveri juurde ringtee
serva on kerkinud digiekraan,
mis vahendab infot Põltsamaa
vallas toimuva kohta. Hetkel
on käimas õppimise aeg, mille
käigus vaatame üle seadistused ja sätime paika reklaamide
liikumise kiiruse.
Ekraani soetas ja paigaldas
Põltsamaa vallavalitsus, kasutades selleks Leaderi meetme toetust. Kõik see toimus
2018. aastal algatatud pro-

jekti „Põltsamaal on põnev“
raames. Projekt läks maksma
22 110 eurot. Ekraani paigaldas OÜ Lanzar.
Esialgu oli vallavalitsusel
plaan paigaldada digiekraan
Tallinna-Tartu maantee äärde.
Et aga liiklusohutusnõuded ei
luba reklaamviitasid teekaitsevööndisse paigaldada, siis
pidanuks ekraan asuma teest
vähemalt 50 m kaugusel ja
olema palju suurem. Suurem
pind maksnuks kordades rohkem.

LED-ekraani abil soovib
vallavalitsus parandada eeskätt turismi- ja kultuuriinfo
kättesaadavust vallaelanike
jaoks. Lisaks sobib see suurepäraselt edastama operatiivset
ja erakorralist teavet, millest
juhinduda hädaohu korral. Ja
muidugi – ekraan pakub häid
võimalusi ettevõtjatele tutvustada oma teenuseid ja tooteid.
Augustikuul said Põltsamaa
vallas tegutsevad asutused ekraanil tasuta oma reklaame/
infot näidata. Septembriks
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töötab vallavalitsus välja ekraani kasutamise tingimused
ja hinnakirja, et katta ekraani
jooksvad kulud. Nendest anname teada edaspidi.
Rohkem infot ekraani kasutustingimuste kohta jagavad Põltsamaa vallavalitsuse
arendusjuht Aive Tamm (tel
5309 0915, aive.tamm@poltsamaa.ee) ja turismivaldkonna
juht Teele Kaeramaa (tel 5817
2185, teele.kaeramaa@poltsamaa.ee).

60 platvormiga seikluspark on valmis vastu võtma seiklejaid
12. augustil ootas Põltsamaa
vallavanemat Karro Külanurme ees pikk laskumine,
sest kuidagi tuli ju valminud
seikluspark avada. Niisiis
katsetatigi ära 130-meetrine
laskumine.
EAS-i turismitootearenduse
meetme toel rajatud seikluspark sai EASilt toetust 182
182 eurot. Turismi tootearenduse toetus on mõeldud uute
turismitoodete loomiseks ja
olemasolevate arendamiseks,

et need looksid suuremat lisandväärtust, tõstaksid Eesti
turismitoodete rahvusvahelist konkurentsivõimet ja aitaksid taastada meie turismiteenuste eksporti kriisieelsele
tasemele.
Kõik Kamari seiklused aitavad inimestel ületada mitmeid hirme – näiteks hirmu
vee ning kõrguse ees.
Nüüd ei saa enam olla ka
seda hirmu, et äkki polegi
Põltsamaal piisavalt põnev.
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Ülevaade Põltsamaa vallavolikogu 18. augustil toimunud istungist
Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 11. istung toimus
18. augustil Põltsamaa kultuurikeskuses
Istungil osales 15 volikogu liiget, puudus 6 volikogu liiget.
Istungi päevakorras oli 13 punkti.
1. Kuulati vastust Jaan Aiaotsa ja Andres Vääni arupärimisele
Põltsamaa lossikompleksi äriplaani kohta.
2. Võeti vastu Põltsamaa valla 2022. aasta 1. lisaeelarve.
3. Kehtestati eraüldhariduskooli, eralasteaia ja lastehoiu teenuse toetamise kord.
4. Toimus mittetulundusliku tegevuse toetamise korra 1. lugemine.
5. Muudeti määrust „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“.
6. Kehtestati uus sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord.
7. Anti luba sõlmida hankeleping koolitransporditeenuse osutamiseks Põltsamaa valla haldusterritooriumil 2022/2023. õppeaastal õpilasliinil nr 1 ja nr 2.
8. Garanteeriti projekti „Põltsamaa linna rohetaristu alleede

taastamine ja uuendamine linnalise soojussaare leevendamiseks“ omafinantseering summas 66 780 eurot.
9. Garanteeriti projekti „Põltsamaa valla tugitegevused rahvusvahelise kaitse saajatele“ omafinantseering Põltsamaa valla eelarvelistest vahenditest kogusummas kuni 17 616 eurot.
10. Muudeti Põltsamaa Vallavolikogu majanduskomisjoni
koosseisu: komisjoni koosseisust arvati välja Lembit Paal ja
komisjoni liikmeks kinnitati Merle Saviauk.
11. Kuulati ülevaadet Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve
1. poolaasta täitmise kohta.
12. Kiideti heaks äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes osalemise poliitika põhimõtted.
13. Kuulati vallavanem Karro Külanurme ülevaadet valla-valitsuse tegevuse kohta.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 15. septembril.
Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik
tutvuda valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused avaldatakse ka elektroonses Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee

2022. aasta suvel alustas oma 18. hooaega üle-eestiline külastusmäng „Unustatud mõisad". Põltsamaa piirkonnas sai igal täistunnil
osaleda giidituuril Põltsamaa lossis, Adavere, Puurmani ja esmakordselt ka Pajusi mõisas.
Adavere mõis on Adavere Mõisa Seltsi eestvedamisel külastusmängus tagasi juba kolmandat aastat, aastatel 2005. ja 2006. aastal
osaleti Adavere põhikooli eestvedamisel. Viie päeva jooksul oli kokku 395 külastust. Töötas neli giidi.
„Unustatud mõisate" programmi üks eestvedajatest Pajusis, Maia
Lepiste, sõnas: „Pajusi mõisa külastas viie päeva jooksul 521 külalist. Giidide meeskond koosnes seitsmest liikmest. Viimasele päevale
lisas põnevust Põltsamaa kohvikutepäeva sagin ning Pajusi laste- ja
noorte suvekooli tantsulaagri etendus „Muinasjutulises mõisas“.“
Ka Põltsamaa lossihoovis olid hoolimata seal toimuvatest uuendustöödest väga tegusad külastuspäevad. Viie päeva jooksul käis
lossiga tutvumas 1340 külalist, keda võtsid vastu kolm giidi.
Puurmani Mõisa direktori Helina Amuri kinnitusel külastas Puurmani mõisa veidi üle 600 huvilise. Külalistele tutvustasid mõisa ajalugu kolm giidi.
„Unustatud mõisate“ programmis osalemine on suurepärane viis
oma piirkonda tutvustada. Kes sel aastal mõisaid külastada ei jõudnud, siis uuel aastal on selleks taaskord võimalus. (Vaata ka fotot lk 4).

Halduspiiride muutmise teemal toimub
septembris rahvaküsitlus
21. jaanuaril 2021 tegid endise Puurmani valla Altnurga, Jüriküla,
Kirikuvalla, Kursi, Laasme, Pikknurme, Tammiku ja Tõrve külade
ning Puurmani aleviku elanikud Põltsamaa vallavolikogule ettepaneku algatada menetlus valla halduspiiride muutmiseks ning mainitud külade ja aleviku üleandmiseks Põltsamaa valla koosseisust
Tartu valla koosseisu Tartumaal.
Pooleteise aasta jooksul on teemaga tegelenud nii Põltsamaa kui
ka Tartu vallavolikogu ja valminud on sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs. Hetkel on vallavalitsus ette valmistamas rahvaküsitlust.
Küsitlus toimub septembri teisel täisnädalal ja osalejad saavad
avalda arvamust selle kohta, et kas nad on nõus oma elukohajärgse
küla või aleviku arvamisega Tartu valla koosseisu.
Küsitlusest on õigus osa võtta kõigil küsitluse ajaks vähemalt
16-aastaseks saanud Põltsamaa valla elanikel, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Altnurga, Jüriküla, Kirikuvalla, Kursi, Laasme, Pikknurme, Tammiku ja Tõrve külas
või Puurmani alevikus. Osaleda ei saa teovõimetuks tunnistatud
isikud ja need, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannavad karistust kinnipidamiskohas.
Elektrooniline küsitlus algab omavalitsuste infosüsteemis VOLIS
12. septembril kell 00.01 ja lõppeb 15. septembril kell 20.00. Elektroonilises küsitluses osalemiseks on vaja ennast identifitseerida
ID-kaardi või Mobiil-IDga.
Kel puudub võimalus arvamuse avaldamiseks elektrooniliselt,
saavad seda teha 16. ja 18. septembril kell 9–18 Puurmani teenuskeskuses (Tallinna mnt 1, Puurmani alevik), kus on neil päevadel
avatud küsitluspunkt. Küsitluspunkti tulles võta kindlasti kaasa isikut tõendav dokument! Küsitluses saab osaleda vaid isiklikult.
Juhul, kui küsitluses osaleja on hääletanud nii elektrooniliselt kui
ka küsitluspunktis, siis loetakse kehtivaks teenuskeskuses sedeliga
antud hääl ning elektrooniline hääl tühistatakse.
Küsitluse tulemused kinnitab volikogu otsusega ning sellega arvestatakse edasises halduspiiride muutmise menetluses.
Kui inimese tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus takistab tal tulla küsitluspunkti, võib ta taotleda küsitluslehe täitmist kodus 18. septembril 2022. Selleks peab ta esitama taotluse
koos põhjendusega vallasekretärile telefonile 5302 0509 hiljemalt
18. septembril kell 15.
Täiendav info menetluse kohta on avaldatud valla veebilehel
https://www.poltsamaa.ee/halduspiir.

Kõiki huvilised on oodatud Põltsamaa uue lasteaia avamisele,
mis toimub kolmapäeval, 31. augustil algusega kell 14 lasteaia
juures (Kuuse tn 19).
Õppetöö uues lasteaias algab 1. septembrist.
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SAAME TUTTAVAKS

Anna-Maria Kazakov
valla sotsiaaltöö spetsialist

Põltsamaa vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistina on asunud tööle
Anna-Maria Kazakov. Tutvustuseks kõneles ta endast nii:
„Olen sündinud 8. septembril 2000. aastal. Juba väga varakult
puutusin kokku sotsiaaltööga, kuna minu ema on samuti sotsiaaltöötaja. Mulle meeldib inimesi kuulata, nende muresid ja rõõme jagada ning neid aidata. Lõpetasin Jõgeval gümnaasiumi nng seejärel
otsustasin 2019. aastal minna Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse Instituuti sotsiaaltööd õppima.
Lõpetasin kooli 2022. aastal bakalaureuse kraadiga ning leides
tööpakkumise, kandideerisin Põltsamaa vallavalitsusse sotsiaaltööspetsialisti ametikohale. Esimesed tööpäevad on olnud rõõmupakkuvad ning põnevad. Tunnen, et teen õiget asja, mulle tõesti
meeldib minu töö."
Küsimusele, kuidas ta suudab tööd n-ö mitte koju kaasa võtta,
sest sotsiaaltöötaja puutub ju kokku paljude probleemidega, vastas
Anna-Maria, et seda tuleb tal veel õppida, hetkel peab ta ennast veel
õrnaks hingeks, kes vahel teiste muredele liigagi kaasa elama kipub.
Kuid ta loodab, et kogemuste kasvades õnnestub seegi. Töömõtettest puhata aitavad tal hobid. Nimelt meeldib Anna-Mariale lugeda
ja looduses jalutada.

Käimasolevad projektid vallas:
Lossikompleksis käivad ehitustööd mitmel rindel
Lossikompleksiga seoses on käimas mitmed erinevad tööd.
PKT projekti raames taastatakse ja konserveeritakse Tarrest LT
OÜ poolt konvendihoone müüre.
Augustis sõlmiti 3 uut ehitustööde lepingut. Neist esimene
konvendihoone katuse ehitustöödeks Tarrest LT OÜ-ga, maksumus 320 000 eurot. Teiseks Bueno OÜ-ga lossi hoovi uue lava ehitamiseks, maksumusega 200 000 eurot, milleks on saadud toetust
maakondlikust MATA toetusmeetmest. Ja kolmandaks kiriku
küttetrassi rekonstrueerimiseks summas 38 000 eurot.
Põltsamaa Vallavara OÜ ehitusmeeste poolt ehitatakse Meistritemaja katust ja renoveeritakse aknaid. Lisaks käib väravahoonesse ekspositsiooni paigaldamine.

Kuuse-Marja kergtee rajamine
Augusti keskel algas Põltsamaa linnas Kuuse-Ringtee-Marja
kergliiklustee ehitus. Ehitab KV Infra ja kergtee valmimise tähtaeg on käesoleva aasta oktoobri lõpp.
Kergtee rajamiseks sai vald 113 920,14 eurot toetust Riigi Tugiteenuste Keskuselt. Põltsamaa vald lisab omalt poolt 252 753,06
eurot. Kokku saab kergtee pikkuseks olema 1,8 kilomeetrit.
Osa puudest tuleb küll teekoridori puhastamiseks maha võtta,
kuid langetatavate puude asemele istutatakse tööde käigus uued
puud. Kaevetöödega alustatakse augusti kolmandal dekaadil.
Loomulikult kaasneva teetöödega liiklejatele ka teatud ebamugavused, kui uute liikumisvõimalustega saab piirkond turvalisemaks nii kergliiklejatele kui sõidukitele, nii elanikele kui lasteaialastele ja nende vanematele.

Rekonstrueerimistööd Pikal tänaval on lõppenud
Juunis ja juulis toimusid parendus ja arendustöid Põltsamaa
linnas Pikal tänaval. Tööde rahastamist toetas Vabariigi Valitsus
324 000 euroga. Rahastust anti transiittee parendamiseks, aga
Pikal tänaval on tiheda transiidi tõttu ohtlik eelkõige jalakäijatel.
Kuna vahendeid ei oleks jätkunud eelnevalt projekteeritud lahenduse täies mahus ellu viimiseks, siis läbirääkimistega hankemenetluse käigus lepiti kokku, et sõidutee osas tehakse ülekate
ja jalakäijate turvalisemaks liiklemiseks rajatakse kergtee. Tööde
käigus tuli muuta kergtee koridori.
Tänaseks on Pikk tänav rekonstrueeritud kogu ulatuses ja täpselt nii pikalt kulgeb ka kergtee. Täname piirkonna elanikke kannatlikkuse eest!
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Põltsamaa valla arengukava läbib uuenduskuuri
Põltsamaa valla arengukava
on koostatud ja vastu võetud
2018. aastal. Arengukava annab meile suunad tegutsemiseks ja esitab olulisemad tegevused aastani 2040.
2018. aastast on elu muutunud nii meie ümber kui ka
kogu maailmas. Et arengukava
oleks ajakohane ja võimalikult
täpseid olusid arvestav, tuleb
seda aeg-ajalt uuendada. Seda
olemegi tegemas.
Lisaks tehnilistele ja statistilistele andmetele korraldasime
juulis ja augustis elanike hulgas rahuloluküsitluse, et hinnata valla teenuste kvaliteeti
ning kaardistada kitsaskohad,
millega tuleb edaspidi rohkem
tegeleda.
Küsitlusankeedi täitis 204
inimest. Meile saadetud arvamuste spekter oli väga lai ning
sisaldas hulganisti mõtteid,
mida volikogu liikmed saavad
oma töös kasutada.
Kui püüda kuidagi summeerida vastanute üldist hoiakut

Uutest võimalikest arengusuundadest pälvisid enim
tähelepanu elukeskkonnaga
seotud teemad: on vaja uusi
elamispindu ja kergteid, mis
ühendavad Põltsamaa linnalähedaste asulatega (Esku, Lustivere, Adavere jms).
Üks valdkond, kuhu vald
peaks senisest teadlikumalt
panustama, on mainekujun-

Põltsamaa piirkonna arengu
suhtes, siis on see pigem positiivne. Tunnustust pälvivad
mitmed uued arendused (nt
lasteaia, hooldekodu ehitus,
lossi rekonstrueerimine, teede
ehitused jms). Vastajaid häirivad aga teravused vallavolikogus, küsitavused mõningates
juhtimisotsustes ja seisak elamuarenduses.

dus. Meil on asju, mille üle
uhked olla ja sellest tuleb ka
rohkem rääkida.
Tänaseks on vastajate mõtetega tutvunud volikogu komisjonid. Järgmisena oleme
korraldamas avalikke seminare. Seal tahaks arutada, millised tegevused olemasolevast
arengukavast välja võtta ja
millised vajadused lisada.
Oleme vaadanud sedagi, kas
arengukava eesmärgid on ikka
ajakohased ja aitavad valla
arengut suunata parimal võimalikul moel – et Põltsamaa
vallas oleks hea elada, ettevõtlusega tegeleda ja et oleks ka
seda, mida külastajale näidata.
Kes nüüd rahvaküsitluse
või seminaride ajal ei jõudnud oma mõtteid jagada, siis
anname juba praegu teada, et
12.–28. septembrini on arengukava avalikul väljapaneku.
Ka siis on võimalik selleks
ajaks kirja pandud materjali
põhjal ettepanekuid teha.

Muutmisel on mittetulundusliku tegevuse toetamise kord
Vallavalitsus on muutmas
mittetulundusliku tegevuse
toetamise korda. Praegu kehtiv kord kehtestati volikogu
poolt 2018. aastal ning on ajale jalgu jäänud.
2022. aastal jagati Põltsamaa valla eelarvest mittetulundusühingutele
kultuuri-, spordi-, noorsootöö- ja
sotsiaalvaldkonnas 267 658
eurot. Taotleda oli võimalik
tegevustoetuste, ürituse korraldamise toetust ja projektitoetust. Selles osas midagi ei
muutu. Ka edaspidi saavad
erinevates valdkondades te-

gutsevad MTÜ-d toetust taotleda. Samaks jäävad toetuste
liigid.
Suurimad muudatused on
seotud taotluste hindamisega.
Seni käis see rohkem tunde
järgi – mõni projekt tundus
atraktiivsem ja seda toetati
meelsamini kui teist.
Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) viis 2021. aastal läbi kohalike omavalitsuste
vabaühenduste rahastamise
analüüsi, kus on vaadelnud
haldusreformijärgseid rahastamise praktikaid kohalikes
omavalitsustes. Analüüsi tu-

lemusena soovitas KÜSK kehtestada selged kriteeriumid,
mille alusel toimub taotluste
hindamine ja rahastamine.
Lähtudes KÜSKi soovitustest lisasime MTÜde toetamise korrale hindamisjuhendi ja
hindamislehed.
Lisaks soovime täpsustada
taotluste eraldamise komisjoni liikmete arvu ja esindatust
ning raamatupidamiskulude
piirmäära toetusest. Ürituse
korraldamise toetuse ja projektitoetuse taotlemiseks lisatakse 15. märts ja 15. august
ning 10% jagatavast rahast

jäetakse nende kahe taotlusvooru jaoks varuks.
Eelnõud menetleb Põltsamaa vallavolikogu kahel lugemisel. Augustikuu volikogus toimub esimene lugemine
ning pärast seda antakse 10
tööpäeva muudatusettepanekute tegemiseks.
Ettepanekute tegemise võimalus antakse kõigile huvigruppidele, kes soovivad ettepanekuid teha.
MTÜde toetuse korra eelnõu ja seletuskiri on tutvumiseks avaldatud valla veebilehel www.poltsamaa.ee

Vallavolikogu võttis vastu lisaeelarve
Vallavolikogu võttis 18.
augustil vastu 1. lisaeelarve,
mis täpsustab tänavuse valla eelarve tulusid ja kulusid.
Kuna sügisel-talvel eelarvet koostades ei ole võimalik ette näha kõiki tegelikke
rahavooge, siis on mõistlik
eelarvet teatud aja tagant
ajakohastada.
Lisaeelarvega
suureneb
2022. aasta Põltsamaa valla
eelarve kogumaht 1,11 miljonit eurot. Kokku on see
tänavu 21,68 miljonit eurot.
I poolaastal on tulumaksu
laekunud 151,5 tuhat eurot
rohkem, millest 51 500 tuhat
eurot jääb tagavaraks võimaliku tulumaksu alalaeku-

misele II poolaastal või siis
kallinevate majanduskulude katteks. Ülejäänud 100
tuhat eurot on lisatud põhitegevuse tulude reale.
Toetuste eelarve suureneb
609 162 euro võrra, mille
moodustavad erinevad haridusvaldkonna, projektide,
energiahinna
leevendusmeetme jm erinevad sihtrahastused. Seega põhitegevuse tulud suurenevad 709 162
euro võrra.
Põhitegevuse kulud suurenevad 761 011 euro võrra,
millest suurem osa kulub
selliste tegevuste elluviimiseks, milleks on saadud
sihtraha. 100 000 eurot ehk

üle laekunud tulumaks suunatakse teede hooldusesse
– lumerohke talv aasta alguses on hooldusraha suures
osas ära kulutanud.
Investeerimistegevuse
tulud suurenevad 400 819
eurot, mille moodustab hajaasustuse projektide riigipoolne toetus, Kuuse-Marja
tn kõnnitee toetus ja kasum
põhivara müügist (sh Lustivere mõisa müük 200 000
eurot, mis läheb SA-le Põltsamaa Tervis uute hooldekodu teenusüksuste kaasfinantseeringuks).
Investeeringute
kulude
muutus on 354 274 eurot.
Mitmed investeeringute

Tänavavalgustuse uuendamise 3. etapp on alanud

Sõpruse Kodu esimene maja avab uksed septembris

Tänavavalgustuse uuendamisega energiatõhusate LED-valgustite vastu on vallas tegeletud 2017. aastast. Käsil on 3. etapp,
mille käigus tehakse töid Puiatus, Kalanas, Lustiveres, Kamari
alevikus, Võisikul, Eskus, Vitsjärvel, Pajusis, Pisisaares, Arisveres, Aidus, Vägaris, Väike-Kamaris, Tapikul, Annikvere-Võhmanõmme lõigul. Tööd, mille mahus on üle 400 valgusti, teeb EstNetworks OÜ. Lepingu maksumuseks on 594 000 eurot, millest
KIKi-poolne toetus 60%. Tööde lõpptähtajaks on oktoober 2022.
Varasemalt on uuendatud ligikaudu 1200 valgustit, 3. etapiga on
plaanis vallale ring peale saada.

Valla uus hooldeasutus
Põltsamaa Kodu esimene
hoone alustab tööd 5. septembril. Majas on 30 kohta.
uue maja elanike eest on
hoolitsemas 9 hooldustöötajat, kaks toidujagajat ja
tegevusjuhendaja.
Põltsamaa Kodu teine
maja hakkab tööle selle
aasta oktoobri keskpaigas.

summad on ajakohastatud
vastavalt sõlmitud lepingutele.
Mõningate
odavnenud
(nt Pikk tn, lasteaia ehitus,
Puurmani
küttesüsteem)
või edasi lükatud investeeringute arvelt (nt Esku
tee, mille koostöölepingu
kohaselt ehitab välja Transpordiamet) on kaetud teisi,
kallinevaid (Kuuse- Marja
kergtee, lossi katus, õpilaskodu I korrus, Puurmani
lasteaia õueala jm) või juurde tulevaid (kõnniteede ümberladumised, Lossi tn tugimüür, digiekraan, kiriku
küttetrass) investeeringuid.
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Tööd alustab väärikate ülikool
Koostöös Tartu Ülikooliga
alustab 2022. aasta sügisel tegevust väärikate ülikool Põltsamaal
Tartu Ülikooli väärikate
ülikool alustas oma tegevust
2010. aastal Pärnus ja Tartus.
2022. aasta sügisel liitub ka
Põltsamaa vald väärikate ülikooli programmiga. Reeglina
hakkavad loengud toimuma
kord kuus, kuu igal teisel teisipäeval algusega kell 13.00
valla erinevates piirkondades.
1. loeng		
2. loeng
3. loeng
4. loeng
5. loeng 		

Transport loengute toimumiskohtadesse korraldatakse
korraldajate poolt (nii palju
kui võimalik) vastavaltsellele,
kuidas registreerunud osalised paiknevad.
Osalema on oodatud kõik
avatud mõttemaailmaga huvilised vanuses 50+ eluaastat.
Kuulajad, kes on osalenud
vähemalt 75% toimunud loengutest, saavad Tartu Ülikooli
täiendusõppe tõendi.
Loenguprogramm on küll

"Elukestev õpe"
"Infoühiskond"
"Kosmos, tehnoloogia"
"Tervis" 		
"Sotsioloogia, ühiskond"

akadeemilist laadi, kuid samas eluline ning silmaringi
avardav.
Loengupidajateks on Tartu
Ülikooli õppejõud, teadlased
ja vilistlased ning teised oma
ala eksperdid ja arvamusliidrid. Täpne loenguplaan selgub esimesel loengukorral.
Esimene loengukord toimub 13.09.2022 algusega kell
13.00 Puurmani Mõisakoolis
(Tartu mnt 1, Puurmani alevik, 49014 Jõgevamaa).

13. septembril kell 13 Puurmani mõisas.
11. oktoobril Põltsamaa kultuurikeskuses.
8. novembril
Adavere mõisas
13. detsembril Pajusi rahvamajas
10. jaanuar 2023 Lustivere kultuurimajas

Detsembis 2022 teeme väljasõidu tervishoiumuuseumi,
jõuluturule Tallinna. Väljasõit toimub vastavalt
võimalustele

Kõigil, kes soovivad lisainformatsiooni või tunnevad
huvi osalemise vastu ja soovivad eelregistreeruda, on võimalus ühendust võtta marilin.
molder@poltsamaa.ee või telefonil +372 5696 6862. Eelregistreerimiseks on vajalik Teie
nimi ja kontaktandmed.
Jälgi infot ka Põltsamaa
Vallavalitsuse
kodulehelt,
Facebooki lehelt (Põltsamaa)
ja reklaam Põltsamaa valla
raamatukogudes ning teadete
tahvlitelt.
Väärikate ülikooli Põltsamaal toetavad: Haridus- ja
Teadusministeerium, Tartu
Ülikool, Leader, Põltsamaa
Vallavalitsus.

PÕLTSAMAA
VALD

Olulisemat vallavalitsuse istungitelt
Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 4. juuli istungist:
• Hajaasustuse programmi raames rahuldati tingimuslikult 31 positiivse hinde saanud taotlust.
• Hajaasustuse programmi raames rahuldati 11 positiivse
hinde saanud taotlust.
• Otsustati seada Põltsamaa linnas asuvale J. Kuperjanovi
tn 1 kinnisasjale (katastritunnus 61701:006:0016, registriosa
number 2580735, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa, pindala 8335 m²) sundvaldus Põltsamaa Vesi OÜ
(kasuks.
• Otsustati seada Võhmanõmme külas asuvale Kase kinnisasjale (katastritunnus 61605:001:0690, registriosa number
231635, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 6561,0 m²)
sundvaldus Põltsamaa Vesi kasuks.
• Tehti muudatus Põltsamaa valla ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus: sotsiaalosakonna koosseisust kaotati
ära täitmata sotsiaaltöö peaspetsialisti ametikoht ja loodi
selle asemele juurde üks sotsiaaltööspetsialisti ametikoht.
• Tehti muudatus Põltsamaa Halduse töötajate koosseisus:
struktuurist kaotati haldusjuhi ja majandusjuhi ametikohad.
• Määrati rahaline preemia Jõgeva Täiskasvanute Gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetajale.
• Arutati Põltsamaa Vallavara OÜ rendilepingute piirhindade teemal.
Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 11. juuli istungist
• Lubati Jõgevamaa Koostöökojal kasutada 2021. aastal
projektile „Kunst avalikus ruumis" eraldatud (jäi 2021. aastal teostamata) summas 2520 eurot kasutada 2022. aastal.
• Otsustati muudatuste tegemine riiklikus teeregistris:
1) Jätta tee nimetus samaks, kaotada ühisosa kõrvalasuva
katastriüksusega, mille tulemusel tekib uus tee, millele määrata uus tee number ja katastriüksuse number.
Tee nr

Tee nimetus

KÜ

Uus tee
nr.

Tee
nimetus

KÜ

1.1

6170006

Karl August
Hermanni
tänav

61801:001:0749

6170249

Karl
August
Hermanni
tänav

61801:001:0391

1.2

6170023

Kooli tänav

61801:001:0754

6170247

Kooli
tänav

61801:001:0715

1.3

6170029

Lille tänav

61701:001:0079

6170248

Lille tänav

61801:001:0267

2) Jätta tee nimetus samaks, kaotada ühisosa kõrvalasuva
katastriüksusega, mille tulemusel tekib uus tee, millel jätta
tee number ja katastriüksuse number samaks.

2.1

Tee nr

Tee nimetus

KÜ

Uus tee number

6110189

Valgma tee

61102:002:1120

6110189

• Põltsamaa vallas Roosi tee I etapi ehituse hankel tunnistati edukaks Moreen OÜ pakkumine summas 22 531,95
eurot (ilma käibemaksuta).
• Põltsamaa vallas Adavere parkla ehituse hankel tunnistati edukaks Warren Teed OÜ pakkumine summas 17 436,04
eurot (ilma käibemaksuta).
• Põltsamaa linnas kõnniteedel kivisillutise ümberladumise hankel tunnistati edukaks Warren Teed OÜ pakkumine
summas 32 748,55 eurot (ilma käibemaksuta).
• Põltsamaa linnas Kuuse, Ringtee ja Marja tänava jalg- ja
jalgrattatee ehitaja leidmiseks avatud hankemenetlusega
hankel tunnistati edukaks KV Infra OÜ pakkumus ilma käi-

bemaksuta maksumusega 305 561,00 eurot kui madalaima
maksumusega pakkumus.
Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 1. augusti istungist
• Otsustati sundvalduse seadmine Põltsamaa Vesi OÜ kasuks järgmistele kinnisasjadele: Võhmanõmme külas Pärna
kinnisasjale, Põltsamaa linnas Allika tn 1 kinnisasjale, Põltsamaa linnas Allika tn 5 kinnisasjale, Põltsamaa linnas Lossi
tn 33 kinnisasjale, Põltsamaa linnas Allika tn 3//Aedniku
kinnisasjale.
• Otsustati korteriühistute taotlusvooru taotluste rahuldamine, osaline rahuldamine ja mitterahuldamine.
• Otsustati Põltsamaa valla eelarvest eraldada 2000 eurot
MTÜ-le Põltsamaa Kodanik kohvikutepäeva korraldamiseks.
• Vaadati läbi vallavolikogu otsuste ja määruste eelnõud.
Kiideti heaks eelnõud:
- Loa andmine lepingu sõlmimiseks
- Omafinantseeringu kinnitamine (2 eelnõud)
- Eraüldhariduskooli ja eralasteaia- ning lastehoiu teenuse
toetamise kord
- Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord
- Põltsamaa Vallavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 11
„Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“ muutmine
- Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
- Põltsamaa valla 2022. aasta 1. lisaeelarve.
• Arutati Põltsamaa valla territooriumil asuvate sõjahaudade teemal ning äriühingutes osalemise poliitika põhimõtteid.
Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 15. augusti istungist
Kooskõlastati Puurmani Mõisakooli töötajate uus koosseis.
Puurmani Mõisakooli direktor taotles võrreldes ametikohtade suurendamist 1,2 ametikoha võrra võrra. Koosseisu
lisanduvad tugiõpetaja, kes on toeks individuaalset lähenemist vajavatele lastele, ja 0,2 koormusega õppetöö korraldaja.
Viimane on direktorile abiks tunniplaani koostamisel, asenduste ja pikapäevarühma töö korraldamisel. Lisaks muutuvad lasteaia osas ametinimetused. Kaotatakse lasteaia juhtivõpetaja ametikoht ja lisandub lasteaiaõpetaja ametikoht.
Seati Võhmanõmme külas Tominga kinnisasjale ja Ebru kinnisasjale sundvaldused Põltsamaa Vesi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on olemasoleva veetoru ja isevoolse
reoveekanalisatsioonitoru talumine ja majandamine veetoru
ja kanalisatsioonitoru kaitsevööndi ulatuses.
Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste
2022. aasta hankeplaani ning kinnitati selle uus redaktsioon.
Hankeplaani lisati järgmised hanked:
välimööbel Esku kergtee äärde ja Puurmani mõisa;
Lossi tn kalda tugimüür;
LED-ekraani paigaldamine Põltsamaa linna;
Adavere parkla ehitus, et rajada kooli territooriumile skatepark;
Puurmani lasteaia õueala parendamine;
Koolitranspordi-teenuse osutamine Põltsamaa valla
haldusterritooriumil 2022/2023 õppeaastal õpilasliinil nr 1 ja
nr 2.
Pikendati vallavara kasutuslepingut eraisikuga, kes kasutab osa vallale kuuluvast Tapiku külas asuvast Aru kinnistust.

Põltsamaa valla päevakeskus asub Põltsamaa Lossi 47.

Põltsamaa valla päevakeskus hakkab
eakatele pakkuma päevahoiuteenust

Alates 1. septembrist pakutakse Põltsamaa valla päevakeskuses eakate päevahoiuteenust.
Teenust pakutakse selleks kohandatud ruumides (kuni
6 inimest), kuhu on tagatud ligipääs ka liikumispuudega inimestel. Ruumid võimaldavad ühes toas tegelda meeldivate tegevustega ja ühiselt aega veeta ning teises toas puhata.
Teenuse hulka kuulub ka soe lõunatoit.
Päevahoius pakutakse eakatele turvalist keskkonda ja järelevalvet, et vähendada pereliikmete hoolduskoormust ja
võimaldada neile tööl käimist. Teenust saavad rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa vallas elavad eakad ning teenus
on eelkõige mõeldud peredele, kes ei saa eakat üksi koju jätta.
Päevahoius tagatakse eakatele tööpäeviti päevane hooldus. Lisaks pakutakse arendavaid tegevusi, et toetada nende säilinud oskusi, nagu näiteks mälutreeninguid, tegevusi
füüsilise seisundi säilitamiseks, võimalust puhkuseks, suhtlemiseks. Päevased tegevused planeeritakse individuaalselt,
lähtuvalt eaka füüsilise ja vaimse seisundi hindamisest.
Vastavalt eelnevale kokkuleppele on teenust võimalik kasutada pikemaajaliselt, üksikutel päevadel või tundidel nädalas.
Eakad tuuakse ja viiakse päevahoiuteenusele lähedaste või
hooldajate poolt oma transpordiga või sotsiaaltransporditeenust kasutades. Lisaks on vajadusel eakatel kaasas oma ravimid ja hooldusvahendid.
Teenust pakutakse tööpäevadel kell 8–17.
Inimese suunab teenusele Põltsamaa vallavalitsuse sotsiaalosakond aadressil Lossi 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa
vald, tel 5193 4166 (Britha Kondas), 5191 6930 (Ann Pedosk).

Umbusi jõel toimunud reostus on taandumas
Neljapäeval, 11. augustil toimus Lustiveres kultuurimajas
kohtumine vallarahvaga, et anda infot ja selgitusi 29.–30. juulil Kalana suurfarmi silohoidlast alguse saanud ja Umbusi jõel
laialdase reostuse põhjustanud juhtumi kohta ja vastata üleskerkinud küsimustele. Kohtumisele olid tulnud Karro Külanurm ja Mark Liivamägi Põltsamaa vallavalitsusest, Dora
Kukk, Rainer Vakra ja Jarko Jaadla Keskkonnaametist, Mats
Hansen ja Margit Matt Terviseametist ning Tartu Maaülikooli
kalateadlane Arvo Tuvikene. Lustivere paisjärvel ning Umbusi jõel reostuse tagajärgi likvideerida aidanud vabatahtlikke
esindasid kohtumisel Toivo Tõnson ja Arbo Koller.
Kokkutulnud kuulasid ära Keskkonnaameti töötajate kokkuvõtte selle kohta, mis praeguseks hetkeks on olnud võimalik välja selgitada. Kinnitati fakti, et Keskkonnaametile jõudis
info reostuse kohta, mis lähtus Pajusi ABf Kalana suurfarmi
silohoidlast, laupäeval, 30. juulil kell 15.13 ning pühapäeval
suudeti reostuse lekkimine jõkke lõplikult sulgeda. Kuna
loodusele tekitatud kahjud on suured, algatas prokuratuur
kriminaalasja. Seega saab info jagamine avalikkusega toimuda vaid kooskõlastatult prokuratuuriga. Küll saadi Terviseametilt kinnitus selle kohta, et Lustivere paisjärve ümbruses
ja Umbusi jõe ääres elavate inimeste joogivesi on reostusest
puutumata ja paisjärves võib taas ka supelda.
Faktidena kõlas, et hukkunult on kogutud ligikaudu 10 000
kala, kõige enam jõeforelli, kuid kalade hulgas on ka mõningaid kaitsealuseid liike. Millesse kalad täpsemalt surid, selgitatakse uuringute käigus välja lähiajal. Kalateadlane Arvo
Tuvikene andis täpsema ülevaate vee seisundist Umbusi jões
ja Lustivere paisjärves. Ta analüüsis ka ekstrakti, mis väidetavalt reostuse põhjustas.
Teadlane kinnitas ka, et osa jõeforelli meelistoiduks olevaid
kirpvähke on õnnestunud leida elusatena, mis annab lootust,
et allesjäänud kaladel on siiski võimalik jõgi tasapisi uuesti
asutada. Kas kalarikkuse taastumiseks kulub 3–4 aastat või
pigem paarkümmend, selles jäid asjatundjad ja kuulajaskond
eriarvamusele. Et see siiski on võimalik annab lootust fakt, et
kaugemal paisjärvest ülesvoolu on vesi puhas ning seal on
juba ka forellide liikumist märgatud.
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JÄRELKAJA

Kamari külas peeti 23. juulil esimest korda Supifestivali, kus sai
maitsta erinevaid suppe, valida välja oma lemmik, osaleda õpitoas
ja nautida kontserti.
FOTO: VAIKE NIKLUS
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Õnnitleme juuli- ja augustikuus sündinud
aukodanikke ja teenetemärgi kavalere
04.07
06.07
07.07
16.07
23.07
24.07
26.07
27.07
31.07
11.08
11.08
11.08
22.08
25.08
27.08

Anu Merivee
Kurt Melander
Heino Sutting
Olvi Lugus
Mart Vahesoo
Agnes Rääk
Tiit Kulu
Erich Valksaar
Lagle Kalberg
Anne Kaus
Helbe Pung
Jüri Lugus
Virve Etulaid
Leo Tõnson
Arvi Kink

9. augustil tähistas Põltsamaa Muuseum oma 25. sünnipäeva.
Vaadati tagasi muuseumi kujunemisloole, räägiti muuseumist kui
õpikeskkonnast ja Põltsamaa lossi arendusest, tutvuti Põltsamaa ja
Pilistvere kihelkonna rahvarõivaste iluga.
FOTO: KALEV KIVISTE

Põltsamaa linna teenetemärk
Põltsamaa linna teenetemärk
Pajusi valla teenetemärk
Pajusi valla teenetemärk
Põltsamaa linna aukodanik
Pajusi valla teenetemärk
Põltsamaa linna aukodanik
Pajusi valla aukodanik
Põltsamaa valla teenetemärk
Põltsamaa linna teenetemärk
Põltsamaa linna aukodanik
Pajusi valla teenetemärk
Pajusi valla teenetemärk
Põltsamaa linna teenetemärk
Puurmani valla teenetemärk

2013
2006
2008
2013
2011
2016
2014
2011
2021
2004
2008
2013
2011
2015
2011

KULTUUR JA VABA AEG
27. augustil
kell 19–24

MUINASTULEDE ÖÖ
Esku koolimaja õuealal

MARKO MATVERE "Muusika ja lood merest."
Naisrahvatantsurühm Esku Pärlid.
Õpitoad, mängud ja mullid. Suur batuut. Vibulaskmine.
Süütame koos muinastulede lõkke.
Lisaks DISKO – DJ Martin! Pilet 5 €

28. augustil
kell 21

31. augustil

MUINASTULEDE ÖÖ
Põltsamaa jõe ääres ja Roosisaarel.
Esineb ansambel Puuluup, Kultuurikohvik 10 €
KULTUURIKOLMAPÄEV LASTELE JA NOORTELE
Põltsamaa kultuurikeskuses
Info: Põltsamaa Kultuurikeskus

7. juulil toimus Pajusis taas Mudajooks, mis tõi kokku sajad
ekstreemsete elamuste nautijad.
FOTO: MARKO UUSKÜLA

Külastusmängu "Unustatud mõisad" raames külastas Põltsamaa
lossi viiel külastuspäeval kokku 1340 inimest. FOTO: TEELE KAERAMAA

Septemberoktoober

Lossiteemaline NÄITUS

September

Erinevad NÄITUSED, VESTLUSÕHTUD
Põltsamaa raamatukogus Veski 3

Põltsamaa lossihoovil ja Meistritemaja galeriis

Täpsem info täieneb jooksvalt https://www.poltsamaark.ee/

„Kütkestav maailma loodus“
(Hendrik Relve fotode näitus)

Põltsamaa Vallavalitsus

Fuajees „Vabastav looming“
(Neurograafiline kunst)

otsib oma meeskonda
• EHITUS- JA PLANEERINGUSPETSIALISTI

• Lustivere õppekohas 9.30
• Adavere õppekohas 10.00
• Põltsamaa õppekohas
1.a aktus kell 11.00
1.b aktus kell 8.30
1.c aktus kell 9.15
Kogu koolipere aktus Veski tn
koolimaja juures kell 10.00

• RAHANDUSOSAKONNA JUHATAJAT
Kandideerimise tähtaeg 2. september 2022
Rohkem infot kandideerimistingimuste kohta leiab
Põltsamaa valla veebilehel.

„Seenele!“ Väljapanek seenemaailma teemalistest
raamatutest

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi
koolipere aktused 1. septembril

Täiskasvanute raamatute laenutusosakonnas
„Lähen kooli!“ Väljapanek kooliteemalistest
raamatutest, mille seast leiavad lugemist ja
tarkuseteri nii lapsed kui ka nende vanemad
Lasteraamatute laenutusosakonnas

3. september
kell 10

3. september
kell 13

VILLU OJASSALU III MÄLESTUSVÕISTLUS
Põltsamaa ÜG spordiväljakutel

KALJU TERASE MÄLESTUSVÕISTLUS
KERGEJÕUSTIKUS
Põltsamaa ÜG spordiväljakutel

Puurmani Mõisakooli avaaktus
toimub 1. septembril kell 9.00

2.–4.
september

Kamari noorkotkaste ja kodutütarde 		
järgulaager
Kamari seltsimajas

10. september PÕLTSAMAA SEIKLUSRETK
Kuningamäe terviserajal ja ümbruses

10. september JÕGEVAMAA MEISTRIVÕISTLUSED
kell 11
PETANGIS
Põltsamaa petangiväljakutel Veski tn

Lahkusid meie seast

13. september Ungari tromboonikvarteti KONTSERT

Toomas Friis

11.05.1972 - 16.05.2022

Põltsamaa linn		

Allan Saluvee

03.07.1934 - 10.07.2022

Põltsamaa linn

Vello Ots		

26.12.1941 - 23.05.2022

Põltsamaa vald

Nikolai Lankov

02.01.1941 - 10.07.2022

Puurmani alevik

Ilves Aino		

05.08.1928 - 31.05.2022

Põltsamaa vald

Heljo Lepp

16.02.1958 - 12.07.2022

Nõmavere küla

Algi Simson

27.12.1944 - 27.05.2022

Põltsamaa linn

Astrid Helmrosin

07.08.1942 - 23.07.2022

Põltsamaa linn

Kai Kruus		

08.05.1948 - 03.06.2022

Neanurme küla

Arvi Elias		

20.03.1957 - 27.07.2022

Kablaküla

Kalev Ulp 		

27.07.1942 - 04.06.2022

Pauastvere küla

Tiit Pülse		

02.01.1963 - 27.07.2022

Kaliküla

Viivi Ambros

24.01.1934 - 04.06.2022

Puiatu küla

Aita-Lidia Kalmus

14.12.1931 - 28.07.2022

Arisvere küla

Maie Pent

05.03.1948 - 11.06.2022

Põltsamaa linn

Kalju Antsma

11.11.1941 - 30.07.2022

Pisisaare küla

Arvo Purkas

15.05.1945 - 15.06.2022

Luige küla

Imbi Tiit		

12.06.1934 - 30.07.2022

Põltsamaa linn

Enn Vahur

06.06.1935 - 24.06.2022

Põltsamaa linn		

Edgar Taaraste

24.07.1934 - 02.08.2022

Põltsamaa linn

Enn Teras 		

16.07.1934 - 25.06.2022

Võhmanõmme küla

Riina Reismann

15.03.1976 - 04.08.2022

Esku küla

Leo Mett 		

26.01.1958 - 28.06.2022

Sulustvere küla

Alfred Peterson

31.01.1931 - 07.08.2022

Tõrve küla

Rait Väär 		

17.10.1992 - 28.06.2022

Põltsamaa linn

Ella Kösler

10.06.1933 - 07.08.2022

Pisisaare küla

Jüri Jürgen

02.01.1948 - 06.07.2022

Põltsamaa linn

Evald Prits

28.09.1930 - 09.08.2022

Põltsamaa linn

Vassili Kolbin

07.06.1956 - 09.07.2022

Puiatu küla

Põltsamaa Vallaleht

Järgmine leht ilmub 22. septembril

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

Augustikuu ajalehe
pani kokku Merike Kask

kell 19

Põltsamaa kultuurikeskuses

14. september Jõgevamaa ORIENTEERUMISPÄEVAKUD
kell 14–19
IV etapp Kuningamäe terviseradadel		
Korraldab spordiklubi Toonus-Sport

14. september Põltsamaa OTT
kell 17–18

Põltsamaa kultuurikeskuse juures		

17. september WPark x Maraton
kell 8–22
Wpark Kvalifikatsioonivõistlus.
Päeva pilet võistlejatele septembri jooksul 25 €.

21. september Rakvere Teari etendus "Onu Vanja"
kell 19

Põltsamaa kultuurikeskuses. Pilet 18 €.

30. september Rahvusvahelise EAKATE PÄEVA 		
TÄHISTAMINE Põltsamaa kultuurikeskuses
Anne Velli kontsert

Tiraaž 5000
Küljendus: Merike Kask
Trükk: Printall AS
Kojukanne: Omniva

