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Vallavalitsus ootab 15. aprillini ettepanekuid 2022. aasta kaasavasse eelarvesse
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UUDISED
Mis vallamajas teoksil?

Põltsamaa Ühisgümnaasium sai 2021. aasta eelarvest õuesõppemajakesed.
Põltsamaa
vallavalitsus
kuulutab välja 2022. aasta
kaasava eelarve ideevooru ja ootab 15. aprilliks
ettepanekuid, mis aitavad
parandada valla elukeskkonda. Ettepanekuks võib
olla nii avalikuks kasutuseks mõeldud objekt kui
ka Põltsamaa valla tuntust
suurendav ja kohalikku
eripära esile tõstev sündmus.
Kaasava eelarve maht on
tänavu 60 000 eurot, mis
jaguneb võrdselt nelja piirkonna vahel.
Piirkondadeks on 2017.
aastal Põltsamaa vallaks
ühinenud endiste valdade
ja Põltsamaa linna territoorium. Esitada saab ettepanekuid, mille maksumus
on kuni 15 000 eurot.

Ellu viiakse igas piirkonnas rahvahääletusel enim
hääli kogunud ettepanekud, mis koguvad vähemalt 50 häält.
Ettepanek tuleb saata digitaalselt
allkirjastatuna
e-posti aadressile info@
poltsamaa.ee või tuua/saata paberil vormistatuna ja
allkirjastatuna aadressile
Põltsamaa Vallavalitsus,
Lossi 9, Põltsamaa linn,
Põltsamaa vald 48104.
Ettepanek peab sisaldama
nimetust ja lühikirjeldust.
Lühidalt tuleb lahti kirjutada ka see, millist probleemi
aitab ettepanek lahendada
ja millise võimaluse see
avab, kes on ettepaneku
sihtrühm ning milline on
selle maksumus. Kaasava
eelarve ettepaneku üheks

tingimuseks on ka see, et
see peab üldjuhul olema
teostatav 12 kuu jooksul.
Vallavalitsusele esitatud
ideid analüüsib hindamiskomisjon ja kõik kaasava
eelarve põhimõtetele vastavad ettepanekud pannakse
rahvahääletusele,
mis toimub maikuus. Hääletada saab nii elektrooniliselt kui ka paberil.
Kaasavat eelarvet on
Põltsamaa
Vallavalitsus
menetlenud 2019. aastast.
Selle aja jooksul on esitatud 46 ettepanekut. Kaasavast eelarvest on rajatud
Põltsamaa linna välikorvpalli väljak, Põltsamaa
Ühisgümnaasiumi õuesõppepaviljonid, puhastatud Põltsamaa lossi vallikraav ja ehitamisel on
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Põltsamaa lossi vaatetorn.
Lisaks on vallavalitsus mitmed ettepanekud (nt muusikapark, ujuvpurskkaev,
Põltsamaa kalmistu parkla
asfalteerimine) teostanud
valla eelarvest.
Kuna seni on kaasavast
eelarvest tuge saanud vaid
Põltsamaa linna objektid,
otsustas vallavolikogu sellest aastast muuta menetlemise korda. Uus kord
tagab selle, et kaasavast
eelarvest rahastatakse ka
endise Pajusi, Puurmani ja
Põltsamaa valla piirkondade ettepanekud.

Põltsamaa Vallavalitsuse istungitelt
7. märts
• Otsustati viia läbi kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostaja leidmiseks
avatud hankemenetlus. Planeeringust huvitatud isikud
on Osaühing Irbeni ja Enefit
Green AS. Hanke läbiviimiseks moodustati 3-liikmeline
ajutine komisjon, kuhu kuuluvad Kersti Viggor, Mark
Liivamägi, Ain Valu.
• Moodustati 5-liikmeline
ajutine komisjon, kelle ülesandeks on viia läbi hankemenetlus sotsiaaltöötajatele
viie sõiduauto kasutusrendile võtmiseks.
• Lükati edasi otsus Esku
koolimajast osade ruumide
andmisest Esku Külaseltsi
käsutusse. Vald võib ruume
vajada pagulaskriisi leevendamiseks.
28. veebruar
• Algatati Pärna tänav

3 kinnistu ja selle lähiala
detailplaneering.
• Muudeti Põltsamaa
vallas
katastriüksuse
61701:006:0170 koha-aadressi. Senine aadress Põltsamaa
linn Kalda tn 2 on kehtetu. Kehtiv koha-aadress on
Põltsamaa linn Allika tn 5.
• Toetati Orkla Eesti AS
muudetud
keskkonnaloa
väljastamist. Ettevõtte poolt
laekus ettepanek jätta keskkonnaloale seni kasutusel
oleva põlevkiviõlikütuse kasutamise võimalus ja lisada
vedeldatud maagaasi kütus.
Seoses ootamatult kõrgeks
tõusnud gaasikütuse hindadega soovib ettevõte lähiajal
jätkata
põlevkiviõliküttega ja minna kütusehindade
stabiliseerumise korral üle
vedeldatud maagaasile.
• Otsustati korraldada
Kamari alevikus asuva Sakala tn 14 kinnistu võõran-

Põltsamaa
Vallavalitsus

• Jätkub Ukraina sõjapõgenike majutamine, nõustamine, toiduabi jms.
• Valmistame ette hankemenetlust eriplaneeringu I etapi
tööde ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamiseks, mis on eelduseks Põltsamaa valla territooriumile
tuuleparkide kavandamiseks.
• Põltsamaa valla “Kodud
tuleohutuks” projekt raames
valis Päästeamet välja 8 tuleohtlikku eluaset, mis on paigutatud pingeritta. Esialgsel
hinnangul on Põltsamaa vallale eraldatud riigipoolse toetusena 4000 eurot. Eesmärk
on välja valida 2-3 tuleohtliku
kodu, mille saaksime koostöös korda teha.
• Hajaasustuse programmi
taotlusvoor on avatud kuni 1.
aprillini 2022. Hetkel toimub
taotluste menetlemine ja kodanike nõustamine.
• Vallavalitsus esitas ära viimase tagastamisele kuuluva
maatüki kinnistamisavalduse.
• Valminud on KuuseMarja tänavate kõnnitee esialgne eskiislahendus, mis
avaldatakse peagi ka avalikkusele arvamuse avaldamiseks.
• Kantselei korrastab õpilaskodus asuvat endise Põltsa-

maa Haigla arhiivi.
• 1. märtsist alustas sotsiaalosakonnas tööd uus töötaja
Ann Pedosk.
• Haridus- ja kultuuriosakond on ette valmistamas
kahte projekti: „Väärikate ülikool“ ja „Vabatahtlike pank“.
• Vallavalitsus otsib koostöös Jõgevamaa Ühistranspordikeskusega
võimalusi
nõudluspõhise ühistranspordi korraldamiseks vallas ja
maakonnas.
• 6. märtsil toimus vallas
matk president Kersti Kaljulaidiga, millel osales 111 inimest
igas vanuses. Aitäh kõikidele
osalejatele ja korraldajatele!
• 11. märtsil oli vallavalitsuse juristi Aiki Schneideri
viimane tööpäev. Konkurss
uue juristi leidmiseks on välja
kuulutatud, kandideerimise
tähtaeg 27.03.
• Jätkub töö mitmete projektidega (Põltsamaa lasteaed,
Lille tn õppehoone, Puurmani
lasteaed, hooldekodu, tänavavalgustus, loss, Kuningamäe
arendus). Üha suuremaks
probleemiks on ehitusmaterjali kallinemine ja kättesaadavus, aga ka tööjõupuudus
ehitusettevõtetes.
Põltsamaa
Vallavalitsus

Ülevaade vallavolikogu 17. märtsi istungist
damiseks uus elektrooniline
enampakkumine ja määrati
alghinnaks 40000 eurot. Sakala tn 14 kinnistu osaks ei
ole seal asuv laste mänguväljak.
• Kinnitati Põltsamaa
Muusikakooli
hoolekogu
koosseis. Hoolekogu moodustavad Ave Timm, Inge
Volmer, Merle Laanemäe,
Toomas Tõnts, Katrin Vilde,
Raivo Suni, Tuuli Jukk.
• Määrati Põltsamaa vallas
asuvate ühissõidukipeatuste
nimed järgmiselt: Lustivere
küla peatus - Lustivere kultuurimaja, Kursi küla peatus
- Kursi kalmistu.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda
Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu
7. istung toimus neljapäeval, 17. märtsil
2022 Põltsamaa lossi rokokoosaalis. Kohal
oli 20 volikogu liiget.
• Kehtestati kaasava eelarve menetlemise
uus kord. Kord annab võimaluse kaasavat
eelarvet rakendada piirkondadepõhiselt,
kaasava eelarve summa jaotatakse võrdselt
kõigi valla piirkondade vahel. Et ettepanek
saaks rahastuse kaasavast eelarvest, peab
see rahvahääletusel koguma vähemalt 50
häält.
• Kehtestati jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise
ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord, mis on kooskõlas isikuandmete
kaitse seadusega.
• Tunnistati kehtetuks Põltsamaa Vallavolikogu 16.08.2018 määrus nr 45 „Põltsamaa
valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded.“ Määrus
reguleeris teenuseid vähemalt 10 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksuses. Põltsamaa vallas elab 01.01.2022 seisuga 9380
elanikku.

• Võeti vastu Põltsamaa 2022. aasta eelarve.
• Otsustati võõrandada enampakkumise
korras Põltsamaa linnas Lossi tn 7 mitteeluruum nr 3 (kinnistu registriosa 19586350,
katastritunnus 61701:008:0016, 5945/13120
mõttelist osa kinnisasjast, eriomandi üldpind 594,5 m²). Alghind on 45 200 eurot.
• Abivallavanem Kristi Klaos ja Wakepark
OÜ juhatuse liige Taavi Emajõe vastasid
Tõnu Pärteli esitatud küsimustele Kamari
veepargiga seotud projekti kohta.
• Ehitus- ja planeeringuspetsialist Kersti
Viggor jagas infot tuulepargi eriplaneeringu kohta.
• Vallavalitsus jagas informatsiooni oma
tegemistest ning andis ülevaate sotsiaalvaldkonna aktuaalsetest teemadest.
Vallavolikogu järgmine istung toimub 21.
aprillil 2022 Põltsamaa lossi rokokoosaalis.
Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste,
määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla dokumendiregistris.
Vallavolikogu määrused on avaldatud ka
elektroonses Riigi Teatajas.
Põltsamaa Vallavolikogu
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Lühiülevaade 2022. aasta Põltsamaa valla eelarvest
Vallavolikogu võttis 17.
märtsil vastu Põltsamaa valla eelarve. Eelarve menetluse
käigus esitati 23 muudatusettepanekut, millest volikogu
enamus toetas seitset. Suuremad muudatused olid seotud
investeeringute ning valla
asutuste tegevus- ja majanduskuludega.
2022. aasta valla eelarve kogumaht on 20,6 miljonit eurot.
Sellest 15,45 miljonit eurot on
põhitegevuse tulud (s.h maksutulu ning riigipoolne toetusja tasandusfond). Võrreldes
2021. a eelarves kavandatuga
on kasv 2%.
Põhitegevuse tuludest moodustavad:
• maksutulud, sh tulumaks
ja maamaks 56% (8,58 miljonit
eurot), võrreldes 2021. a eelarvega on kasv 6,5%;
• riigilt saadavad toetused
35% (5,49 miljonit eurot), mis
on 5,5% vähem kui 2021. aastal, vähenemine on tingitud
peamiselt sellest, et tänavu ei
maksta enam COVID-19 olukorra toetust;
• tulud kaupade ning teenuste müügist (s.h. haridus-,
sotisaalabi-, kultuuri-, kommunaaltegevuse jms tulud)
6% (0,89 miljonit eurot), samal
tasemel kui 2021. a;
• muud tulud (sh kaevandamisõiguse- ja vee erikasutuse
tasud) 3% ehk 0,46 miljonit
eurot. Võrreldes 2021. a eelarvega on kasv 10%.
Põhitegevuse tuludele lisan-

duvad veel 1,2 miljonit eurot
investeerimistegevuse tulusid
(sh saadavad toetused ja tagasi
makstavad laenud) ja 3,95 miljonit eurot investeerimislaenu.
Põhitegevuse kulud
2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud
14,78 miljonit eurot. See on 0,93
miljonit eurot ehk 2,9% rohkem kui 2021. a eelarve tegelik
täitmine ning 6,3% rohkem kui
2021. aasta eelarves planeeritu.
Põhitegevuse kuludest moodustavad:
• tööjõukulud 60% (8,8 miljonit eurot, kasv 1,4% võrreldes
2021. a eelarvega);
• majandamiskulud 28%
(4,19 miljonit eurot, kasv 2,6%
võrreldes 2021. a eelarvega);
• antavad toetused 10% (1,46
miljonit eurot, vähenemine 4%
võrreldes 2021. a eelarvega);
• reservfond 2% (265 000 eurot).
Töötasu kasv on planeeritud
kõigile haridusasutuste töötajatele, kus palgafondi kasv on
6% ning pedagoogide kinnitatud palga alammääraks 2022.
aastal on 1 412 eurot, kasvades
seega 7,4% . Munitsipaallasteaedade õpetajate töötasu alammääraks on Põltsamaa vallas
1 271 eurot.
Lisaks, arvestades väga madalat palgataset, kasvab palgafond Põltsamaa Päevakeskusel, ca 10% võrreldes 2021.
aastaga. Võttes arvesse struktuuri juurde loodud ametikohti, on kasv 5 %.

Tööjõukulud suurenevad ka
Põltsamaa Halduses, võrreldes 2021. aastaga on palgafondi kasv 8%.
Tööjõukulude kasvu ei ole
planeeritud teistes struktuuriüksustes (valitsus, raamatukogu, kultuurikeskus, Põltsamaa
Vallavara OÜ), kus tuleb vajadusel palgakasvu vahendid
leida sisemiste ressursside arvelt. Antud asutuste keskmised töötasud jäävad vahemikku 1300 – 1725 eurot.
Valdkondade lõikes jagunevad põhitegevuse kulud 2022.
aastal järgmiselt: võrreldes
2021. a eelarvega on 7% kasvanud üldised valitsussektori
teenused, mille tingib eelkõige oluliselt suurenenud reservfond, mis on muuhulgas
vajalik selleks, et tulla toime
kallinevate energia hindadega. Kasvanud on ka kulutused
haridusele (4%), sotsiaalsele
kaitsele (6%) ning elamu- ja
kommunaalmajandusele (4%).
Vähenenud on majanduskulud (2%), keskkonnakaitsekulud (12%) ning toetused vaba
aja sisustamisele, kultuurile ja
kirikutele (7%).
Investeeringud
Investeeringuid tehakse üle
6,15 miljoni euro. Mitmeid
investeeringud tehakse Põltsamaa Vallavara OÜ ja Põltsamaa Vesi OÜ kaudu, kus
alltoodud investeeringu summadele lisandub veel toetus
(kokku 4,1 miljonit eurot).

Investeeringuobjektid

SUMMA

Põltsamaa Valla Lasteaia ehitus, mänguväljaku rajamine,
2021. a jätkuinvesteering (+ toetus 1,2 milj eurot)

2 730 000

Teede investeeringud (sh Pikk tänav, Roheline ja Pärna tn, Kuuse tn kergtee 1 249 728
Põltsamaa linnas, Aidu järve äärne kergtee, Esku kergtee, Roosi tn tee ehituse I etapp, Adavere skatepark, pindamised)
Lille tänava õppehoone renoveerimise omaosalus (+ toetus 418 000 eurot)

512 496

Puurmani lasteaia hoone rekonstrueerimine ja õueala, jätkuinvesteering

358 600

Teenustest Põltsamaa Valla Päevakeskuses
/algus Põltsamaa Vallalehes 27.01.2022/
Sotsiaaltransporditeenus
Sotsiaaltransporditeenust on õigus saada
puudega inimesel, kelle puue takistab isikliku
või ühissõiduki kasutamist (nt ratastooliga ei
pääse bussi, pime inimene ei näe bussi peale
minna, liikumis- või nägemiskahjustuse tõttu
ei saa inimene juhtida isiklikku sõiduvahendit).
Inimesele võimaldatakse transpordivahendi
kasutamine tööle või õppeasutusse sõitmiseks
ning avalike teenuste kasutamiseks.
Avalikeks teenusteks loetakse:
• haridusteenuseid (nt lastehoid, lasteaed,
kool);
• tervishoiuteenuseid (sh nt perearsti, eriarsti külastamine, samuti haiglasse minek, apteegi külastamine);
• postkontori külastamine vajalike postiteenuste kasutamiseks;
• pangakontori külastamine inimesele vajalike finantstehingute sooritamiseks;
• kommunaalteenustega seotud asjaajamisteks;
• sotsiaalteenuste kasutamiseks, (sh sotsiaaltöötaja vastuvõtule minek, päevakeskuse
külastamine, rehabilitatsiooniteenuste saamine jne).
Sotsiaaltransporditeenust osutatakse üldjuhul Põltsamaa vallale kuuluva sõidukiga. Kui
inimese erivajadus nõuab eritransporti, siis
korraldab selle sotsiaaltöötaja.
Sotsiaaltransporditeenus on tasuline. Teenuse hind on elektriautoga 20 senti kilomeeter ja
teiste sõidukitega 30 senti kilomeeter, ooteaeg
on 4 eurot tund. Miinimumtasu Põltsamaa
linnas sõites on 2 eurot. Kui vallavalitsus ei
korralda teenust ise, vaid kasutab teiste teenuseosutajate abi, siis on teenuse hinnaks
nende määratud hind.
Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks peab
inimene esitama sotsiaalosakonnale vähemalt kolm tööpäeva enne taotluse, kus on
ära näidatud sõidu aeg ja sihtkoht või marsruut. Taotlus tuleb saata digiallkirjastatuna
aadressile info@poltsamaa.ee või tuua paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse
(Lossi 9, Põltsamaa linn). Samuti on võimalik teenust tellida ka telefoni teel helistades
numbrile 509 6572.
Sotsiaaltöötajad hindavad abivajadust ja teavitavad avaldajat otsusest. Kui inimesel on õigus teenust saada, aitavad meie töötajad leida
inimesele sobiva teenusepakkuja.

Põltsamaa lossi rekonstrueerimine (PKT, Muinsuskaitseameti, lava ehituse 240 000
projektide omaosalused, kontoriruumid, ventilatsioon), enamik jätkuinvesteeringud + toetus ca 2 179 000 eurot
Õpilaskodu I korruse remont

200 000

Pikknurme ÜVK omafinantseering (+ toetus 233 400 eurot)

150 000

Tänavavalgustuse renoveerimine, jätkuinvesteering
(+ toetus 320 000 eurot)

144 000

Puurmani lossi küttesüsteemi renoveerimine

80 000

Hajaasustuse projekti omafinantseering

79 024

Turu tänava arenduse omafinantseering Põltsamaa Vallavara OÜ-le (lisandub toetus 138 000 eurot)

56 900

Felixhalli remont

50 000

Põltsamaa õppehoonete trepid, soojasõlm ja ventilatsiooniruum

50 000

Kuningamäe terviseradade projekti osalus Põltsamaa Vallavara OÜ-le
(lisandub toetus 40 000 eurot)

40 000

Lustivere õppehoone tuletõrjesektsioonide rajamine

40 000

Adavere spordihoone katus

36 000

Muud tegevused, sh vallamaja remont, jõuluvalgustuse uuendamine, pakiautomaat Põltsamaa Raamatukogule, Aidu õppehoone veetrass, Põltsamaa
ÜG IT-vahendid, valla keskväljakute eskiislahendus, korteriühistute toetus,
Kamari torn, metsaveo käru koos tõstukiga Põltsamaa Haldusele

133 524
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Teenused Adavere teenusekohas
(Adavere alevik, Pargi 2):
Pesu pesemine ja kuivatamine
• Pesu pesemine 1.50 eurot/ kuni 5kg masin
• Pesu masinkuivatamine 1 euro/ kuni 5 kg
Duširuumi kasutus 2 eurot/ 45 min
Dokumendist koopia tegemine või skaneerimine ja väljatrükk A4 50 senti/leht
Teenused Põltsamaa teenusekohas
(Lossi 47, Põltsamaa linn)
Sauna kasutamine
• Pensionärid, puuetega inimesed ja lapsed
3 eurot/tund
• Tavahind 5 eurot/tund
• Peresaun (ettetellimisel) 10 eurot/tund
Duširuumi kasutus
• Pensionärid, puuetega inimesed ja lapsed
2 eurot/ 45 min
• Tavahind 3 eurot/45 min
Pesu pesemine ja triikimine (pesu pesemisel
on minimaalne pesu kogus väike masinatäis)
• Pensionärid, puuetega inimesed 5 eurot
masinatäis (väike); sama 10 eurot masinatäis
(suur)
• Tavahind 1.50 eurot/kg
• Triikimine /kalandriga/ 50 senti/kg
Ruumide üürimine
• koolitusteks, perekondlikeks tähtpäevadeks, töökabinetiks
Dokumendist koopia tegemine või skaneerimine ja väljatrükk A4 50 senti/ leht
Teenused Perepesas
Põltsamaa Perepesa (Põltsamaa linn, Lossi 47)
pakub kõigile Põltsamaa valla peredele alates
rasedusest kuni lapse kooliminekueani tasuta
järgmisi tegevusi ja teenuseid:
• avatud mängutuba
• juhendatud tegevused mängutoas
• perekool
• psühholoogiline nõustamine
• paari- ja perenõustamine
• vanemluskoolitus “Imelised aastad”
• PREP-paarisuhtekoolitus
• erinevad koolitused ja vestlusringid
Tasuliste teenustena pakub Perepesa:
• toitumisnõustamine 20 eurot kord
• lühiajaline lapsehoid 4 eurot tund
Täpsem info ja aegade broneerimine:
www.perepesa.ee/poltsamaa-perepesa
FB Põltsamaa Perepesa
Info tel 5346 4029
Täiendava info saamiseks palun pöörduge heiki.rosin@poltsamaa.ee või telefonil
509 6572.
Heiki Rosin
päevakeskuse juhataja

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED
10%
1 548 976 eurot
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON
10%
1 773 725 eurot
KESKKONNAKAITSE
1%
96 200 eurot

HARIDUS
53%
7 773 359 eurot

MAJANDUS
5%
778 645 eurot
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
9%
1 338 045 eurot
SOTSIAALKAITSE
12%
1 773 725 eurot

Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve
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Head Esku piirkonna külade elanikud!
elanikkonna ankeetküsitluse
ja kodukülastuste läbiviimisel.
See on meie kogukonna elanike huvides.

Esku kauplus Põltsamaa vallas
Esku Külaseltsi kuulub hetkel 67 liiget, kuid soovime,
et meie tegevusega liituks
kindlasti kõik huvilised. 24.
oktoobril 2021 toimus Esku
Külaseltsi üldkoosolek ning
valiti uus 7-liikmeline juhatus. Oleme kavandanud erinevaid sündmusi ja tegevusi,
et aktiviseerida piirkonna
elanikke neis osalema. Loodame väga, et COVID-periood piirangutega on möödumas ja saame tegutseda
koos teiega, tundmata ohtu
tervisele.
Sel nädalal toimus korterelamute ja ka individuaalelamute renoveerimishuviliste
teabepäev, kus tutvustasime
muuhulgas ka eakate ja erivajadustega inimeste tugiprojekti „Vabatahtlik seltsiline“.
Projekti kureerib Jõgevamaal
Eha Anslan. Rohkem infot toimunu kohta saab Esku Külaseltsist.
Oleme püüdnud erinevateks tegevusteks taotleda
ka toetusi. Nii toetas Eesti
Kultuurkapitali
Jõgevamaa
ekspertgrupp külaseltsi 250
euroga, et saaksime seltsi liikmetele ja piirkonna elanikele

Foto: Wikimedia

korraldada
arvutikoolitust.
Koolitajaks on BCS Tallinnast.
Koolitus on mõeldud algõppena Esku koolimajas: 23.04. kell
10–15.30 ja 29.04. kell 14–19.
Arvutid võtab kaasa koolitusfirma. Osalustasu on 47 eurot
osaleja kohta. Loodame aktiivset osavõttu. Palun registreeruge kiiresti!
Koolitused ja teabepäevad
Saime toetust ka Jõgevamaa
Koostöökojalt, et korraldada Esku piirkonna küladele
kriisiennetuse ja kriisiga toimetuleku koolitust. Koolitus
toimub projekti „Kriisi teadvustamine – ennetava ja turvalise elukeskkonna kujundamine Esku piirkonnas“ raames.
Kriis võib tabada meid ootamatult, haarates nii vaimset
kui füüsilist seisundit, kus on
vajalik abistada ja tagada lähedaste kui ka piirkonna elanike
toimetulek. Kriisiolukorrad
on sageli ettearvamatud, sh
ka elektrivarustuse häired,
looduse- ja ka inimtekkelised
hädaolukorrad, mida ei ole
tihti võimalik ette näha ega
vältida. Puudujääke esineb
elanike teadmistes ja ka en-

netavates tegevustes: varuda
toiduaineid, joogivett, esmaabivahendeid, ravimeid, raadiole patareisid jm vajalikku,
et kriisides vähemalt 7 päeva
vastu pidada, nagu soovitab
Päästeamet.
Et olla valmis võimalikeks
kriisideks, soovib Esku Külaselts kaardistada kogu piirkonna elanike struktuuri, elukeskkonna turvalisuse ning
elanike teadlikkus ja käitumisoskused kriisiolukorras.
Projekti raames soovime teha
nii kodukülastusi kui ka korraldada ankeet-küsitluse. Loodan väga, et olete nõus tegema koostööd Esku Külaseltsi
esindajatega. Projektis osaleb
ka Võisiku-Kundrussaare Külaselts EWA.
Lisaks olukorra kaardistamisele märtsis-aprillis soovime
aprillis-mais korraldada kaks
teabepäeva. 1. Kriis ja ettevalmistumine: kriisikava koostamine, teabevahetus kriisis. 2.
Esmaabi, hooldus ja hügieen
kriisis. Teabepäevadeks oleme korraldanud ka transpordi
Esku koolimajja, lähemalt anname sellest teada aprillikuus.
Aga esialgu vajame toetust

Mis veel?
25. märtsil toimub peoõhtu,
kus meenutame möödunud
kolhoosiaegu. Pidu algab kell
19 koolimajas. Tantsuks mängib meeleolukas ansambel
„Tänatehtu“. Sissepääs 5 eurot.
Jüripäeval toimub üle pika
aja taas Esku piirkonna eakate kokkusaamine. Teile kõigile
saadame kutsed ja kavandame
ka transpordi. Kohtumisele
oleme kutsunud meie armastatud laulja Voldemar Kuslapi. Toimub ka muud põnevat.
Kallid eakad, olge palun ikka
terved ja kohtume 23. aprillil
kell 13 Esku koolimajas.
Jälgige reklaami! 23. aprillile
oleme kavandanud ka Jüriöö
teatejoosku ning lõkke süütamise. Jaaniõhtul, mis toimub
24. juunil kell 19, on Eskus külas Nedsaja Küla Bänd. Projektirahastust ootame samuti lastele suvelaagri korraldamiseks
27.–30.06 ja perepäevaks 30.06.
Täname teid kõiki aktiivse
abi eest ja loodan väga, et olete
kõik valmis meiega jätkuvaks
koostööks, et koos tegutsedes
saavutada piirkonna elanike
heaolu ja aktiivsem suhtlemine. Loodame aktiivset osalemist ja panustamist Esku
Külaseltsi poolt algatatud ettevõtmistes. Ära unusta ka külaseltsi liikmeks astuda. Olete
teretulnud!
Merli Sild
Esku Külaselt MTÜ juhatuse
esimees
Palun jälgige reklaami kohalikus ajalehes ja reklaamlehtedelt.
Teid huvitava info saamiseks palun kirjutage Esku.Kulaselts@
gmail.com või helistage tel 5345
8055.

Ajutine komisjon vaatas üle Puurmani
piirkonnaga seotud tulud ja kulud
10. märtsil toimus vallamajas järjekordne Põltsamaa valla halduspiiride muutmise komisjoni
koosolek, kus vaadati üle
Tartu vallale esitatav andmestik ja vahetati mõtteid
protsessi edasise ajakava
üle.
Veebruarikuu
jooksul
koondas Põltsamaa Vallavalitsus erinevate valdkondade lõikes kokku
kõik Puurmani piirkonnaga seotud kohustused.
Andmestikus sisalduvad
Puurmani piirkonna eest
laekuvad hinnangulised
tulud: tulumaks, maamaks, tasandus- ja toetusfondi tulud jms. Samuti
sisaldab see Puurmani
piirkonna majandamisega seotud kulusid ja 2022.
aastaks eelarvega planeeritud investeeringuid. Vallavolikogu ajutine komisjon
vaatas vallavalitsuse esitatud andmestiku üle ja tegi
ettepaneku seda mõnes
alaliigis täpsustada.
„Kuna Põltsamaa vallas
on tänaseks toimunud haridusvõrgu reform ning
korrastatud on raamatukogude ja kultuurikeskuse
juhtimine, siis pidasime
vajalikuks lisada andmestikule mõned täpsustavad
kommentaarid, et Tartu
vallal oleks kergem hinnata Puurmani piirkonnaga
seotud kohustusi,” ütles
Põltsamaa Vallavolikogu
esimees ja volikogu ajutise
komisjoni juht Reet Alev.
Lisaks pidas komisjon
vajalikuks natuke põhjalikumalt lahti kirjutada
Puurmani teenuskeskuse
majandamise ja töökorraldusega seotud kulud, et
Tartu vallal oleks võimalik
neid paremini kõrvutada

Üldplaneeringu avalikul väljapanekul saab ettepanekuid teha 11. aprillini

Vallavalitsus algatas
Pärna tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
Põltsamaa Vallavalitsus algatas 28. veebruari otsusega
nr 2-3/2022/45 Põltsamaa linnas Pärna tänav 3 kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Planeeringu eesmärgiks on elamuarenduse ja selle juurde kuuluva taristu planeerimine. Planeeringuga määratakse maakasutus, hoonestusalad, ehitusõigus, juurdepääs avaliku kasutusega
tänavalt, liikluskorraldus, tehnovõrkude asukohad ja servituutide seadmise vajadus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 9726,06
m2.
Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata, kuna kavandatava tegevuse iseloom ei anna alust eeldada olulise keskkonnamõju ilmnemist. Uuringute vajadus selgitatakse välja detailplaneeringu menetlemise käigus. Algatatud detailplaneering ei
muuda kehtivat Põltsamaa linna üldplaneeringut ja ei ole vastuolus koostatava Põltsamaa valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda Põltsamaa
valla kodulehel www.poltsamaa.ee/detailplaneeringud ja tööaegadel
Põltsamaa Vallavalitsuses.
Kersti Viggor
ehitus- ja planeeringuspetsialist
tel 5309 6850

Põltsamaa Vallavolikogu võttis 17. veebruari otsusega nr 1-3/2022/7 vastu Põltsamaa valla üldplaneeringu ja tunnistas
vastavaks keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande.
Planeeringualaks on Põltsamaa valla haldusterritoorium, suurusega 889,56 km2.
Võttes aluseks planeerimisseaduse § 75
lõikes 1 sätestatud ülesanded, määratleb
üldplaneering määratleb valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused tulevikuks.
Üldplaneeringuga määratakse tiheasustusalad, detailplaneeringute kohustusega
piirkonnad, maakasutuse juhtotstarbed,
ehitustingimused erinevates piirkondades, miljööalad, kehtestatakse reeglid
väärtuslike alade ja objektide säilitamiseks, teede avalikku kasutusse määramise
üldpõhimõtted ja tehakse ettepanek avalikes huvides ehituskeeluvööndite vähendamiseks.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) eesmärk on valla arenguga kaas-

neda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja
kultuuriliste mõjude hindamine looduskeskkonnale, inimese tervisele ja heaolule
ning ebasoodsat mõju leevendavate meetmete väljapakkumine.
Põltsamaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikus 10.03 kuni 11.04.2022.
Üldplaneeringuga saab tutvuda väljapaneku ajal valla veebilehel, Põltsamaa Vallavalitsuses, Puurmani teenuskeskuses,
Põltsamaa Raamatukogus ning Tapiku,
Pajusi, Adavere, Aidu, Lustivere raamatukogudes.
Ettepanekud üldplaneeringu ja KSH
aruande kohta palume esitada hiljemalt
12. aprilliks 2022 kirjalikult Põltsamaa
Vallavalitsuse postiaadressile Lossi tn 9,
Põltsamaa linn 48104 või e-posti aadressile info@poltsamaa.ee.
Kersti Viggor
ehitus- ja planeeringuspetsialist
tel 5309 6850

oma teenuspunktidega.
Hiljemalt järgmise nädala
alguses esitab Põltsamaa
vald omapoolsed andmed
Tartu vallale, kellel on
aega umbes kuu neid analüüsida ja sõnastada omapoolsed küsimused. Tekkinud küsimusi hakatakse
arutama aprillis toimuval
Põltsamaa ja Tartu valla
ajutiste komisjonide ühisistungil. Istungil on plaanis täpsustada ka kogu
edasise protsessi ajakava.
Küsimus Põltsamaa valla
halduspiiride muutmisest
tõstatus 2021. aasta jaanuaris, kui endise Puurmani
valla Altnurga, Jüriküla,
Kirikuvalla, Kursi, Laasme, Pikknurme, Tammiku
ja Tõrve külade ning Puurmani aleviku elanikud tegid Põltsamaa vallavolikogule ettepaneku algatada
mainitud külade ja aleviku üleandmine Põltsamaa
valla koosseisust Tartu
valla koosseisu.
Tänaseks on läbi viidud
halduspiiride muutmise
sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs ning Põltsamaa vallavolikogu on
moodustanud 8-liikmelise
komisjoni, kes töötab välja Põltsamaa valla seisukohad ning koordineerib
kõnelusi Tartu vallaga.
Komisjoni kuuluvad Reet
Alev (esimees), Tõnu Pärtel (aseesimees), Rauno
Kuus, Toivo Tõnson, Helina Amur, Karro Külanurm, Maimu Kelder ja
Helje Tamme.
Info menetluse senise
käigu kohta on valla veebilehel poltsamaa.ee/halduspiir.
Põltsamaa
Vallavalitsus

Puurmani pritsumehed said tuge
turvalisuse edendamiseks
MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselts
sai kogukondliku turvalisuse 2021. aasta maakondlikust toetusvoorust tuge
telkide, märgimasina ja -toorikute ning
helkurite soetamiseks.
Soetatud telke on võimalik kasutada ennetustegevuseks, ohutuspäevade
läbiviimiseks ja muudeks tegevusteks
väljaspool depoo ruume. Märgimasinaga saab rinnamärkidele ja magnetitele
kanda ohutusalast teavet ja juhtida tähelepanu võimalikule riskikäitumisele.
Helkurid aga aitavad muuta inimesi
pimedal ajal nähtavamaks, suurendada
liiklusohutust ning kaitsta inimeste elu
ja tervist. Soetatud inventari kasutatakse
ka päästealase noorteringi töös.
Toetus määrati projekti „Teadlikum ja
turvalisem elukeskkond” elluviimiseks.
MTÜ Puurmani
Priitahtlik Päästeselts

Põltsamaa Vallaleht
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Õnnitleme märtsikuus sündinud
aukodanikke ja teenetemärgi kavalere
16.03

Hendrik Allsaar Põltsamaa valla aukodanik 2019

19.03

Joel Luhamets

Põltsamaa linna teenetemärk 1997

19.03

Rauno Kuus

Puurmani valla teenetemärk 2017

24.03

Elvi Roosimaa

Pajusi valla teenetemärk 2009,
Pajusi valla aukodanik 2014

24.03

Olev Teder

Puurmani valla teenetemärk 2010

26.03

Malle Arnek

Pajusi valla teenetemärk 2017

26.03

Heino Laisaar

Pajusi valla teenetemärk 2013

27.03

Milvi Sild

Põltsamaa valla teenetemärk 2020

27.03

Ell Maanso

Puurmani valla teenetemärk 2008

28.03

Helgi Ani

Puurmani valla teenetemärk 2012
Põltsamaa Vallavolikogu
Põltsamaa Vallavalitsus

KULTUUR ja VABA AEG
FOTONÄITUS “GLOBAL GREENINGS”
Avatud 31. märtsini Põltsamaa lossis
Suurejooneline fotonäitus roheliselt valgustatud uhketest
arhitektuuri- ja loodusobjektidest (sh Kristuse Lunastaja
kuju Brasiilias, London Eye Inglismaal, Colosseum Roomas
jpt) on avatud 1.–31. märts (E-L kl 10-17). Sissepääs tasuta
PÕLVEST PÕLVE ANTUD ANNE
Avatud 31. märtsini Põltsamaa Raamatukogus
Näitus on pühendatud harrastuskunstniku August Paali
92. sünniaastapäevale. Kunstniku tööd on koha leidnud
paljude eestlaste kodudes ning samuti välismaal.
FOTOJAHT – PÕLTSAMAA VALLA AARDED
Ootame märtsikuu toredaid 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. aprill.

SÜNDMUSED

Peame lugu Vabadussõjas langenutest!
Vabadussõja mälestussammas (kujur Amandus Adamson),
mille taastamiseks on algatatud ülemaaline annetuste kogumine.

Põltsamaa kihelkond on
ajaloolise Viljandimaa osa
ning Viljandimaa loeb tegelikult senini meid oma
Põhja-Viljandimaa osaks,
vaatamata nõukogudeaegsetele piirimuudatustele.
Vabadussõda algas 28.
novembril 1918 ja lõppes 3. jaanuaril 1920 kell
10.30 relvarahuga. Meie
võit kinnitati Tartu rahuga
2. veebruaril 1920. Sellega oli lõppenud võidukas,
kuid raske ja ohvriterohke
sõda, mis tõi meile sajandite eest kaotatud vabaduse
tagasi. Eesti väeosad kaotasid 6322 võitlejat, neist ligi
800 on pärit tolleaegselt Viljandimaalt, sh Põltsamaa
kihelkonnast. Tänu nende
ohvrimeelsusele, julgusele
ja vaprusele, kes tõid oma
elu vabaduse altarile!
Nendele oleme oma tänu
võlgu ajast aega.
Viljandi Linnavolikogu on
otsustanud taastada Viljandis Vabadussõja ausamba,
mis oli pühendatud kogu
Sakalamaalt pärit Vabadussõjas langenuile. Ausammas avati 19.09.1926 ja
selle kujuriks oli Amandus

Adamson. See ligi 8 meetri kõrgune ausammas oli
üks ilusamaid ja suurejoonelisemaid mälestusmärke
enne II maailmasõda. Sammas hävitati võõrvõimu käsilaste poolt 1941. aastal.
Nüüd on plaanis see taastada. Samba taastamine
maksab umbes 660 000 eurot.
Hea eestimeelne Põltsamaa valla kodanik! Me
saame oma tänulikkust
Vabadussõjas
langenute
väärikaks meelespidamiseks üles näidata, annetades raha ausamba taastamiseks. Iga annetus, olgu
see suur või väike, on suure väärtusega ja aitab viia
meid sihile lähemale.
Annetusi saab teha Viljandi Linnavalitsuse kontole EE021010302005455005
(selgitus
„Vabadussõja
mälestussammas“).
Taastatud ausammas on
plaanis pidulikult avada
23. juunil 2023.
Rünno Savir
Kaitseliidu Põltsamaa üksikkompanii ajaloopealik

Põltsamaa Vallaleht

Järgmine leht ilmub 28. aprillil.

In memoriam
Elve Voimann
(29.10.1944–10.03.2022)
Põltsamaa Vallavalitsus sai kurva teate, et
10. märtsil lahkus meie hulgast Põltsamaa valla esimene vallasekretär Elve Voimann.
Elve sündis 29. oktoobril 1944 Sadukülas. Ta
töötas aastatel 1965–1968 toonase ENSV siseministeeriumi juristina, hiljem oli ta Põltsamaa
k/n V.I. Lenini nimelise kolhoosi jurist.
Elve Volmann valiti 1975. aastal Põltsamaa
küla TSK Täitevkomitee sekretäriks.
1990. aastal reorganiseeriti Põltsamaa küla
TSN Täitevkomitee Põltsamaa Vallavalitsuseks ja Elvest sai vallasekretär. Vallasekretärina töötas ta pensionile minekuni 2003. aastal.
Põltsamaa Vallavolikogu ja Vallavalitsus
meenutavad hea sõnaga endist kolleegi. Siiras
kaastunne lähedastele!

PÕLTSAMAA FIFA TURNIIR
Laupäeval, 26. märtsil kell 10 Põltsamaa kultuurikeskuses
Meil on SUUREPÄRANE uudis! 26. märtsil toimub Põltsamaa kultuurikeskuses FIFA 22 turniir!
“PIKA MEELE PIDU”
ENNE EI SAA VEDAMA JA PÄRAST PIDAMA
Laupäeval, 2. aprillil kell 19 Lustivere kultuurimajas
Tantsuks mängib Ansambel TEINE MEES. Piletid 10 € ja
külaseltsi liikmetele 7 €. Piletite eelmüük toimub Lustivere
kultuurimajas. Laudade ette broneerimine telefonil
525 6324 või 505 8977 (Ülle Ant).
NB! Kiirusta laudade broneerimisega, sest sellest oleneb
peo kordaminek! Broneerimise tähtaeg on 31.03.2022.
PÄRIMUSPROGRAMM
“VIIS VILLAST, KUUS KULLAST, SEITSE SULASELGET”
Esmaspäeval, 4. aprillil kell 16 Pajusi Rahvamajas
Kavas on valik erinevaid pärimusmänge, mis sobivad nii
suurtele kui väikestele. Külas Rahvapärimuse koolist Terje
Puistaja. Põnevaid rahvamänge nii tänapäevast kui minevikust. Algusajad kell 16; kell 17.30 ja kell 19. Osalemise
broneerimine tel 5817 1877.
CHRISTA, AGILO JA MICHAEL DANGL ‘’LUMEROOS’’
Teisipäeval, 5. aprillil kell 19 Põltsamaa kultuurikeskuses
Christa, Agilo ja Michael Dangl romantiline komöödia
„Lumeroos“. Lavastaja Eero Spriit, kunstnik Hanna Allsaar,
tõlkija Liis Kolle. Mängivad Helgi Sallo, Voldemar Kuslap,
Harry Kõrvits. Pileti hind 20.90 € – 22.90 €.
PÕLTSAMAA OTT TOIDUTURG
Kolmapäeval, 6. aprillil kell 17–18 Põltsamaa kultuurikeskuse juures
Aprillikuu OTT pakub taas võimalust müüa ja osta
toidukaupa, mida kaubandusvõrgust üldjuhul ei leia.
KONTSERT KEVAD SÜDAMES
Kolmapäeval, 13. aprillil kell 19 Puurmani lossis
Esinevad Hanna-Liina Võsa ja Johan Randvere.
Avatud kohvik. Info tel 526 8856 Kaija.
TANTSUÕHTU ANSAMBLIGA MOHIITO
Laupäeval, 2. aprillil kell 20 Puurmani rahvamajas
Pilet 8 €. Laudade broneerimine 5825 8439.
PUURMANI NÄITERINGI DEBÜÜTETENDUS “PAISU TAGA”
Laupäeval, 9. aprillil kell 19 Puurmani rahvamajas
Pilet 5 €. (Kordusetendus 16.04)
JÜRIÖÖ JOOKS
Laupäeval, 23. aprillil kell 18 Puurmani mõisa pargis
MUUSIKASTUUDIO KEVADKONTSERT
“EESTI FILMIMUUSIKA”
Pühapäeval, 24. aprillil kell 16 Puurmani rahvamajas
Põltsamaa valla kultuuri- ja spordisündmuste infot leiab
kultuurikavast (kultuurikava.ee).
Kultuurikalendris avaldatud andmete õigsuse eest vastutab
ürituse korraldaja.

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

Märts 2022

Põltsamaa Vallavolikogu
Põltsamaa Vallavalitsus

Mälestame
veebruarikuus lahkunuid
2. veebrurar – Endel Teras, Põltsamaa linn
4. veebruar – Peeter Ots, Põltsamaa linn
8. veebruar – Mati Ahven, Põltsamaa linn
9. veebruar – Mall Rõmmel, Puiatu küla
10. veebruar – Aino Jürgenstein, Põltsamaa linn
12. veebruar – Jaagup Tomberg, Põltsamaa linn
13. veebruar – Milvi Kesa, Nõmavere küla
17. veebruar – Helgi Orgla, Põltsamaa linn
17. veebruar – Piret Järva, Puurmani alevik
19. veebruar – Evi Mikk, Esku küla
20. veebruar – Eve Altermann, Puurmani alevik
21. veebruar – Vilma Barbo, Põltsamaa linn

Artiklite portaalis DIGAR saab lugeda kõiki
Puurmani Uudiste aastakäike
Kui varem sai Eesti artiklite portaalis DIGAR
lugeda vaid Puurmani
Uudiste 2011.–2018. aasta aastakäike, siis nüüd
jõuavad lugejani kõik
endise vallalehe numbrid.
Põltsamaa
Vallavalitsuse, muuseumi ja
Puurmani raamatukogu
eestvedamisel
digiteeris Rahvusraamatukogu
veebruaris ja märtsis kõik
Puurmani vallalehe varasemad aastakäigud.
Kuna digiteerimiseks oli

vaja köitmata lehenumbreid, siis suur tänu Villu Sinimetsale, kes aitas
kokku koguda need lehenumbrid, mida raamatukogus lahtisena ei olnud.
Huvilised saavad artikleid lugeda portaalis DIGAR.
2021. aastal digiteerisid Põltsamaa Vallavalitsus ja muuseum valiku
1990ndate teisel poolel
eetris kõlanud Põltsamaa
raadio Vali Raadio saadetest.

Hea Puurmani piirkonna inimene!
Oled oodatud kaasa lööma laupäeval,
2. aprillil kella 9–15 heakorratalgutel
Puurmanis.
Koguneme kell 9.00 Puurmani Rahvamaja juurde.
Hea talguline riietub vastavalt, paneb kätte töökindad
ja tal on tahe teha tööd.

Korraldustoimkond ja info:
5342 6431 Rauno Kuus
5347 7770 Üllar Schaffrik
523 7098 Arvo Pennonen

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

Talgulistele
supp!

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

