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Uue lasteaia valmimine Põltsamaal muudab lasteaia töökorraldust

Aprill 2022

UUDISED
Esita kandidaat noorsootöö tegijate tunnustamiseks!

Foto: Raivo Suni

Uus lasteaed on valmis lapsi võõrustama uuest õppeaastast.
Kevad on alanud ja suvi
läheneb tohutu kiirusega.
Sel aastal ootab Põltsamaa Valla Lasteaia Mari ja
Tõrukese õppekohta ees
suur muutus. Oleme planeerinud
töökorraldust
suvisel perioodil järgmiselt:
• 1.–26. juunini toimetavad kõik õppekohad oma
majades.
• 27. juunist – 31. augustini on Tõrukese ja Mari
õppekohtade lapsed kõik
Mari majas (Pärna 3, Põltsamaa).
• 27. juunist – 31. juulini
on Aidu, Adavere, Esku,
Lustivere, Pisisaare, Vägari
õppekohtades kollektiivpuhkus. Vajadusel saab
lapse sel ajal tuua Mari
õppekohta Põltsamaal, selleks on vajalik täita avaldus.
• Väikesed õppekohad
alustavad tööd taas 1. augustil.
Lasteaiatöö
paremaks
korraldamiseks suvekuu-

del palusime lapsevanematel anda 31. märtsiks
meile märku lasteaiakoha
vajadusest. Kui laps on
märgitud suvel kohal käima, siis vanem tasub kohatasu sõltumata sellest,
kas laps lasteaias viibib või
mitte. Avaldused palusime saata e-posti aadressile
lasteaed@pvl.edu.ee
hiljemalt 15. aprilliks 2022.
Suvekuudel
planeeritakse rühmameeskonnad
vastavalt töökorraldusele ja puhkuste ajakavale:
rühmades toimetavad erinevad töötajad Tõrukese
ja Mari õppekohtadest,
samuti võivad rühmades
osaleda ka asendustöötajad. Lapsed on samuti
rühmades segamini. Juhul,
kui asjaolud muutuvad
(vanem soovib lapse siiski
suvekuudel koju jätta või
tekib ootamatu vajadus
suvise lasteaiakoha järele),
andke sellest palun teada
esimesel võimalusel.
Maikuust algab rühmade

komplekteerimine. Rühma
nimekirjad tehakse teatavaks hiljemalt 31. mail.
Personali osas püüame
komplekteerimise korraldada samuti mai lõpuks.
100-protsendilist garantiid
me sellele aga anda ei saa,
sest soovime enne meeskondadega läbi rääkida.
Mai teisel poolel alustame väiksel määral kolimist
vastvalminud rühmaruumidesse uues majas. Oleme
ette tänulikud ka lastevanematele, kes saavad meid
kolimisel aidata. Plaanis on
õppematerjalide, tarvikute
ja vähesel määral inventari
kolimine.
Uues majas moodustatakse rühmad lähtudes laste
vanusest. Seetõttu võivad
muutuda rühmakaaslased
ja personal. Uute rühmaõpetajate komplekteerimisel oleme püüdnud lähtuda ka märtsis toimunud
töötajate küsitlusest.
Uusi lapsi hakkame sõimerühma vastu võtma

1. septembrist, et ei tekiks
erinevate majade, rühmade ja inimeste vahetumist.
Kuna kõik on uus ja vajab
paika loksumist, siis võivad meeskonnad rühmades esimestel kuudel siiski
muutuda. Olgem siis sõbralikud ja mõistvad.
Kõik me soovime, et
meie lastel oleks parim
lapsepõlv. Lubame siis
seda ning ärme koorma
neid meie endi kõhkluste
ja kahtlustega. Lapsed on
tublid ja uudishimulikud,
nemad kohanevad kindlasti kiiremini, sest on uus
ja põnev.
Kui teil tekib küsimusi
lasteaia töökorralduse kohta, võtke julgesti ühendust!
Lubame lastel olla lapsed,
vahetud ja rõõmsad ning
rõõmustame koos nende
üle.

koodi, nõusolekut pakkumisel osalemiseks esitatud
tingimustel, pakkumuse
summat ning vajadusel volitust.
• Lubati sulgeda ajutiselt
kollektiivpuhkuse
ajaks
ajavahemikul
27.06.–
31.07.2022 järgmised Põltsamaa Valla Lasteaia õppekohad: Adavere õppekoht,
Lustivere õppekoht, Esku
õppekoht, Aidu õppekoht,
Pisisaare õppekoht.

Invest OÜ pakkumus summaga 40 000 eurot.
• Kooskõlastati Põltsamaa
Ühisgümnaasiumi
töötajate koosseis alates
20.06.2022. Muudatuse tulemusena väheneb ühisgümnaasiumi ametikohtade koguarv 1,95 ametikoha
võrra.
• Kinnitati Põltsamaa Vesi
OÜ 2021. aasta majandusaasta aruanne.

Annika Madisson
Põltsamaa Valla
Lasteaia direktor

Põltsamaa Vallavalitsuse istungitelt
28. märts
• Põltsamaa valla 2022.
aasta eelarvest eraldati toetust mittetulundusühingutele.
• Kinnitati Põltsamaa valla
2022. aasta eelarve kululiikide lõikes.
4. aprill
• Muudeti Lustivere Mõisa
tee 2 kinnistu ja Kalana külas asuva Vallamaja kinnistu müügihinda. Lustivere
mõisa uus hind on 200 000
eurot ja endise Pajusi vallamaja uus hind on 40 000
eurot. Müügikuulutused
on avaldatud portaalis
kv.ee.

11. aprill
•
Otsustati
kirjaliku
enampakkumise
korras võõrandada Põltsamaa linnas Lossi tn 7 eriomandi ese mitteeluruum
nr 3 (kinnistu registriosa 19586350, katastritunnus
61701:008:0016,
5945/13120 mõttelist osa
kinnisasjast, eriomandi üldpind 594,5 m²) alghinnaga 45 200 eurot. Pakkumus
tuleb esitada 16. maiks
2022 kella 10.00 Põltsamaa
Vallavalitsusele kinnises
ümbrikus
märksõnaga
Lossi 7.
Allkirjastatud
pakkumus peab sisaldama
pakkuja nime, elu- või asukohta, isiku- või registri-

18. aprill
• Kinnitati Kamari alevikus asuva Sakala tn 14 kinnistu võõrandamise enampakkumise
tulemused.
Edukaks tunnistati John

Üksikasjalikumalt
saab
vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
Põltsamaa
Vallavalitsus

Põltsamaa
Vallavalitsus
kutsub esitama kandidaate
noorsootöö valdkonna tegijate
tunnustamiseks.
Ootame kandidaate kolmes
kategoorias:
• tegus noor – noor (7–26a),
kes on teinud vabatahtlikku
tööd, olnud eeskujuks teistele
Põltsamaa valla noortele ja panustanud Põltsamaa valla arengusse.
• särav noorsootöötaja –
inimene, kes on teinud Põltsamaa vallas silmapaistvat tööd
ning aidanud kaasa kohaliku
noorsootöö arendamisele. Kandidaat tegutseb noorsootöö
valdkonnas, töötab Põltsamaa
vallas vahetult noortega või

koordineerib noorsootööd;
• aktiivne noorteühendus–
Põltsamaa vallas tegutsev
noorteühing, tegevusrühm vm
initsiatiivgrupp, kes on panustanud Põltsamaa valla ja kohalike noorte arengusse. Ühenduse liikmetest vähemalt 2/3
peavad olema noored vanuses
7–26 eluaastat.
Kandidaate
saab
esitada 20. maini aadressil
https://shorturl.ae/rYZXz
Põltsamaa valla noorte tunnustamissündmus toimub juunikuus.
Annika Kallasmaa
noorsootöö- ja
tervisedendusspetsialist
tel 5394 3940

Jätkub energiakulude hüvitamine
Põltsamaa Vallavalitsus tuletab meelde, et kohalike omavalitsuste kaudu on võimalik
toetust energiakulude hüvitamiseks küsida ka aprillikuu
elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete eest. Varem oli viimaseks hüvitatavaks kuuks
märts. Pikendatud on ka taotluste esitamise aega.
Taotlusi saab esitada kuni
2022. aasta 12. juunini. Algselt sai taotlusi esitada kuni
31.05.2022.

Ära on kaotatud piirang, et
taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast rohkem kui neli kuud
varasema energia tarbimise
kuu kohta. Kokku saab seega
energiahindade hüvitist kaheksa kuu eest. Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt ühe või mitme kuu kohta vastavalt taotleja
soovile.
Täpsem info on leitav Põltsamaa valla veebilehelt!
Põltsamaa Vallavalitsus

Ülevaade vallavolikogu 21. aprilli istungist
Põltsamaa Vallavolikogu II
koosseisu 8. istung toimus neljapäeval, 21. aprillil Põltsamaa
lossi rokokoo saalis. Kohal oli
16 volikogu liiget, puudus 5
liiget.
Võeti vastu Põltsamaa Vallavolikogu ja Põltsamaa Vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord. Määrusega
reguleeritakse Põltsamaa Vallavolikogu esimehe, volikogu
liikme, Põltsamaa Vallavalitsuse liikme ja vallavanema teenistuslähetusse saatmise, lähetuse
vormistamise ja lähetuskulude
hüvitamise.
Volikogu nõustus geoloogilise uuringu loa väljastamisega
Marina Minerals OÜ-le. 4,53
ha suuruse pindalaga uuringuruum asub Pikknurme külas riigile kuuluval katastriüksusel. Uuringu eesmärgiks on
Tallinn-Tartu maantee ehituseks vajamineva täitematerjali
otsing ja uuring ning sobivusel
selle arvele võtmine maavara
aktiivse tarbevaruna.
Otsustati taotleda Maa-ame-

tilt Põltsamaa linnas asuva Aia
tn 2 kinnisasja võõrandamist
Põltsamaa valla omandisse elamuehituseks sobiva maana.
Põltsamaa Valla Lasteaia
direktor Annika Madisson andis ülevaate lasteaia tegevusest.
Haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja Silja Peters ning abivallavanem Kristi Klaos vastasid Taimi Lutsari teabenõudele.
Vanemraamatupidaja Kaire
Koit andis ülevaate Põltsamaa
valla 2022. aasta 1. kvartali eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise kohta.
Vallavanem Karro Külanurm
andis ülevaate vallavalitsuse
tegevusest.
Vallavolikogu
järgmine
istung toimub 19. mail Põltsamaa lossi rokokoo saalis.
Otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla dokumendiregistris.
Vallavolikogu määrused on avaldatud ka elektroonses Riigi Teatajas. Istungi ülekannet on võimalik
järele vaadata Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.
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Rutikvere koolimaja jälle avatud!

Saame tuttavaks!

Ühe külaseltsi alguslugu

Aprillist töötab Põltsamaa Vallavalitsuse arendusjuhina Aive Tamm.

Pealkirjas on osa tõde ja natuke eksitust ka! Rutikvere
(rahvakeeles Kütimäe) koolimaja, haridusallikas mitmele põlvkonnale, suleti 1969.
aastal. Sellest ajast pole seal
enam koolikell helisenud.
Jäänud ainult mälestused
ja paljudele tuttavad tühjalt
seisvad klassiruumid.
Nüüd on koolimaja Kütimäel
saanud uue hingamise kohaliku külaseltsi loomise kaudu.
Külaselts kannabki nime Kütimäe ning on registreeritud ja
ennast sisse seadnud vanasse
koolimajja.
Külaseltsi idee tekkis tänu
Raul Roosimaale, kelle juured
lähtuvad Jaagu talust (Kõrkküla), mis jääb koolimajast linnulennult pooleteise kilomeetri kaugusele. Seltsi loomise
algtuumiku moodustasid Raul
Roosimaa, Ants Mattis, Meeli
Lehtla, Margus Liebenau, Eda
Kasar ning selle kirjatöö autor
Margus Annuk.
Tänaseks on selts pidanud
ühe suurema kokkusaamise
ja liikmeid on seltsil juba 43.
Loodud külaselts haarab Arisvere, Kõrkküla, Väljataguse,
Sopimetsa, Vabriku, Nurga ja
Unvilla külasid.
Külaseltsiks organiseerumisel võib pidada otsustavaks
kahte peamist tegevussuunda. Esimene on kindlasti ühise suhtlusatmosfääri loomine
ühisettevõtmiste kaudu, mille
hulgas on olnud nii meelelahutusliku kui ka hariva sisuga sündmusi.
Teine tegevussuund vaatab minevikku ja on rohkem
sihitud kohalike inimeste ja
tegevuse ajaloo jäädvustamisele. Paljud inimesed ei
tea ilmselt selliste värvikate
isiksuste nimesid ja tegusid

nagu kooliõpetaja Hans Kapp,
lugupeetud ja teenekad arstid
dr August Kukemilk ja dr Harri Raaga, jurist ja õppejõud Valner Krinal, kauaaegne koolijuhataja Aleksander Kopvillem jpt. Plaan on panna koolimajja üles stendid, kus oleks
koos fotodega ülevaade ümbruskonnas tegutsenud oluliste
inimeste elust ja saavutustest.
Üheks külaseltsi oluliseks
tegevussuunaks ongi haridusliku väärtuse edasikandmine,
mis sobib hästi kokku vana
koolimaja olemusega. Plaanis on korraldada loenguid ja
koolitusi kõigile huvitatuile
kolmes valdkonnas. Esiteks
ettekanded piirkonnas elanud inimestest ja piirkonnaga
seonduvast ajaloost laiemalt.
Teiseks on kavas kutsuda
külalisesinejaid päevakohastel
teemadel teadmiste edastamiseks, olgu selleks siis arvutikasutus, seadusandlus, taotluste
kirjutamise oskused vmt.
Kolmandaks
teemade
grupiks on meditsiin laias
käsitluses. Siinkohal saab ära
kasutada ühe seltsi asutaja ja
juhatuse liikme, käesoleva loo
autori arstiteaduslikku tausta.
Meditsiin ei jäta ilmselt kedagi
ükskõikseks. Nagu elu näitab,
selle sisu ja tähendus võib ajas
muutuda, kuid aktuaalsus ei
vähene.
Seoses sooviga jäädvustada
piirkonna külade ajalugu oleme võtnud käsile vanemate
inimeste küsitlemise ning selle
kaudu kohaliku ajaloo talletamise. Plaanis on võtta külaseltsi hoole alla piirkonnaga
seotud inimeste hauaplatside
ülevaatamine ja hooleta jäänud platside korrastamine.
Külaseltsi üheks oluliseks
osaks lisaks eespool mainitu-

le on ühine vaba aja veetmine
ning seltsielu selle lõbusamas
spektris. Rajamisel on külaplats koolimaja taga, kus saab
nii palli mängida, lõket teha
kui ka konserte korraldada.
Nagu paljude piirkondade
puhul probleemiks, on ka meie
küladest pärit inimestel katkenud side oma esivanemate
kodukohtadega. Näiteks loo
autori esivanemate talukohtadel on säilinud vaid põlispuud
ja vähesed vundamendijupid.
Siiski olen peale aastakümneid välimaal elamist jõudnud
tagasi oma lätete juurde ja tunnen, et maakera on ümmargune ja elurada toob varem või
hiljem ikka alguspunkti tagasi.
Sellest mõttekäigust lähtuvalt ootame piirkonna küladest pärit inimesi leidma teed
meie külaseltsi ning niimoodi
tagasi oma esivanemate ja
juurte juurde, seda nii mõtetes
kui mälestustes.
Esimene suurem kokkusaamine on toimumas juba
30. aprillil Kütimäe koolimajas
algusega kell 11.00 Kokkusaamisel on plaanis ettekanded
nii kohalike mõisnike Pistohlkorside teemal, piirkonna taludest ja inimestest kui kindlasti
ka meditsiiniteemaline küsimuste ja vastuste ring.
Pakume suupisteid ja võimalusel ka elavat muusikat!
Kõik huvilised on väga teretulnud, nii vanad kui noored,
nii kaugemalt kui lähemalt!

Vallavalitsus algatas

Õnne tn 1 ja Loojangu maaüksuse detailplaneeringu
Põltsamaa Vallavalitsus teatab, et on 11.04.2022 otsusega
nr 2-3/2022/83 algatanud Õnne tn 1 ja Loojangu maaüksuse detailplaneeringu ja jätnud algatamata keskkonnamõju
strateegilise hindamise.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine kaubandushoone rajamiseks. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 2,4 ha (asendiskeem korralduse lisas).
Õnne tn 1 ja Loojangu kinnistu on eraomandis. Lähialana on
planeeringusse kaasatud osaliselt Aru tee (61603:001:0058) ja
Õnne tänav (61801:001:0632). Detailplaneeringuga lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine. Maaüksuste
liitmisel on planeeritud moodustada üks ärimaa krunt suurusega ca 20 843 m2.
Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, 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 veebilehel ja tööaegadel Põltsamaa Vallavalitsuses.
Mark Liivamägi,
majandusosakonna juhataja, tel 5308 1082

Margus Annuk
külaseltsi asutajaliige

Aive, miks otsustasid kandideerida Põltsamaa valla arendusjuhiks?
Mulle on omavalitsuste arendustegemised ja igasugune
projektide majandus alati väga
meeldinud. Olen näinud vist
kõiki töölõike, mida seoses projektidega tehakse – koostanud
taotlemiseks nõudeid, hinnanud, kontrollinud ja ka ellu viinud.
Tegelikult on projektide ellu
viimine see kõige huvitavam ja
vastutusrikkam osa, sest koostööd tuleb teha väga erinevate
osapooltega. Muidugi ei ole
valla arendustöö ainult projektide kirjutamine ja ellu viimine – mulle meeldib, kui avalik
sektor tahab käia ajaga kaasas ja
mõtleb tulevikule.
Põltsamaal oli võimalus oma
oskusi ja kogemusi rakendada,
aga ka uusi teadmisi omandada
ja see mind eelkõige paeluski.
Mida Sa võtad varasemast
tööelust sellesse ametisse kaasa?
Ma arvan, et saan selles töös
kasutada iga teadmist, mida
oma tööelus olen omandanud,
sest Roosilinna arendamisel
kuluvad ka minu esimeses
ametis lillepoodnikuna omandatud teadmised.
Aga nii Jõgevamaa Koostöökojas kui ka Mustvee ja Jõgeva
valdades olen saanud sarnaste
tegemistega kokku puutuda,

nii et mul on, mida anda ja palju rohkem, mida loodan kogemustena saada.
Millised on Sinu peamised
tööülesanded?
Minu tööülesanded on hetkel
käimasolevate projektide ellu
viimine ja uute algatamine.
Sealjuures ka hanked.
Kohe-kohe võtame lauale ka
valla arengukava ülevaatamise
– ikka selleks, et meie vald oleks
ettepoole vaatav, et vallal oleks
perspektiivi kasvada, et siin
oleks tore nii praegustel kui ka
tulevastel põltsamaalastel.
Sa alustasid arendusjuhina

1. aprillil. Millised teemad on
hetkel Sinu töölaual?
Hetkel on käsil palju suuri projekte. Need tuleb edukalt lõpule viia – leida sellised
lahendused, mis on praeguses
hindade muutumise virr-varris
parimad lahendused nii vallale,
rahastajale kui ka inimestele.
Milliste teemade ja küsimustega on meie valla inimestel
põhjust Sinu poole pöörduda?
Kui kellelgi on ägedaid mõtteid või plaane, mis valla arengule hoogu annavad, siis võtke
minuga julgesti ühendust. Või
kui näete kitsaskohti, siis saame
ka alati arutada.

Nimi: Aive Tamm
Sünnipäev: 12. märts
Haridus: Tartu Ülikool, majandusteaduskond
Varasemad töökohad/tööd: Mustvee Vallavalitsus, Jõgeva Vallavalitsus,
Jõgevamaa Koostöökoda
Hobid: pildistamine, rahvatants, maailma parandamine

Liikluspinnale kohanime määramise eelnõu
avalikustamine
Põltsamaa Vallavalitsus avalikustab vastavalt kohanimeseadusele liikluspinnale kohanime määramise
korralduse eelnõu koos ruumikujuga 6. aprillil 2022
valla veebilehel www.poltsamaa.ee ja ajalehes Põltsamaa
Valla Sõnumid.
Kohanime soovitakse määrata Põltsamaa vallas
Kuningamäe külas eraomandis olevatel Kingu tee 2
katastriüksusel (katastritunnus 61603:001:0081, 100%
ärimaa), Kingu tee 4 katastriüksusel (katastritunnus
61603:001:0082, 100% tootmismaa), Renata katastriüksusel (katastritunnus 61603:001:0051, 100% üldkasutatav maa) ja Kardiraja katastriüksusel (katastritunnus
61603:001:0170, 100% ühiskondlike ehitiste maa) paikneval erateel moodustatavale liikluspinnale (teeregistris muu tee nr 6856, ETAK ID 4679822).
Uueks kohanimeks on Peetri tee. Eelnõule on lisatud
vastavalt asendiplaanile ruumikuju.
Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu kohta saab esitada 30. aprillini Põltsamaa Vallavalitsusele posti teel
(Lossi tn 9, 48104 Põltsamaa) või e-posti aadressil
info@poltsamaa.ee.
Ain Valu
keskkonnaspetsialist
tel 509 8517

Vallavalitsus otsib Põltsamaa Haldusele JUHATAJAT
Juhataja ülesandeks on
Põltsamaa Halduse tegevuse korraldamine ning asutuse majandus- ja ﬁnantstegevuse eest vastutamine.

Kandideerimise
tähtaeg
on 9. mai. Tööülesannete
täpsem kirjeldus ja kandideerimistingimused on
avaldatud Põltsamaa valla
veebilehel poltsamaa.ee.

Heakorrakuu kestab 18. aprillist 16. maini
Põltsamaa valla jäätmehoolduseeskirjast tulenevalt kuulutab Põltsamaa Vallavalitsus välja heakorrakuu.
Põltsamaa linnas, Puurmani,
Kamari ja Adavere alevikus
ning tiheasustusaladel on
heakorrakuul lubatud kuivade okste ja lehtede põletamine, kui see on kooskõlastatud
kinnistu ning puhastusala
naabritega. Märga kulu ja lehti
ning sammalt põletada ei tohi!
Hajaasustusalal on kuivade
okste ja lehtede põletamine
lubatud aastaringselt, v.a kui
on kehtestatud tuletegemise
keeld. Tuletegemise koht peab
paiknema ohutul kaugusel

mistahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast,
tuld tohib teha tuulevaikse
ilmaga ja sellega ei tohi häirida naabreid. Lõkkekoht peab
vastama tuleohutust reguleerivate õigusaktide nõuetele!
Kui ilmaolud võimaldavad, korraldab vallavalitsus
heakorrakuu lõpus, 16. mail
Põltsamaa linnas ja vajadusel alevikes taas põletamiseks
kõlbmatute haljastusjäätmete
(puulehtede, sambla ja kuluheina) äraveo.
Ain Valu
keskkonnaspetsialist
tel 509 8517

Aprill 2022
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III ülevallalise mälumängu võitis Metsamõisa
5. aprillil toimus III ülevallalise mälumängu viimane
voor.
Sellel hooajal õnnestus mälumänguritel maha pidada
seitse vooru. Igas voorus oli
küsimusi 15. Kolmes viimases
voorus tuli sisse uuendusena
rubriik “Küsi teistelt võistkondadelt oma väljanuputatud
küsimus”. See tekitas palju
hasarti ning kõigil oli põnev
välja mõelda just see küsimus,
mis kaaslaste aju raginal tööle
paneks.
Kuni viimase vooruni oli
võitja saatus lahtine. Lõpuks
jäi kahe esimese vahe kõigest
2,5 punkti.

Lõpptulemus:
Metsamõisa – kokku 97,5p
(viimane voor 13p)
Majabänd – kokku 95p (viimane voor 15p)
Kursi – kokku 65,5p (viimane voor 11p).
Hooajale sai punkt pandud
auhindu jagades ning suupistelaua ääres muljeid vahetades.
Palju õnne võitjatele! Aitäh,
Villu Päärt, põnevate küsimuste eest! IV ülevallaline
mälumäng stardib juba sügisel!
Helen Taal
Puurmani Rahvamaja

Puurmanis oli tegus talgupäev

Võidukasse meeskonda kuulusid (vasakult paremale): Aadu Koll, Ekke Tõnissoo, Erki Uustalu, Vahur Ivask ja Aleksandr Grigorjev.

Põltsamaa valla halduspiiride muutmise rahvaküsitlus toimub sügisel
Puurmani lossis 13. aprillil
aset leidnud kahe omavalitsuse esindajate ühiskoosoleku näol oli tegemist järjekorras teise kohtumisega Tartu
valla ja Põltsamaa valla vahelise piiri muutmise komisjonide vahel.
Kuivõrd esimesele kohtumisele järgnes rohkemahuline
infovahetus, mis puudutas
valdavalt Puurmani piirkonna eelarvelist olukorda, sotsiaal- ja haridusvaldkonna
hetkeseisu ning halduskorralduslikke küsimusi, möödusid
vahepealsed kaks kuud meie
komisjonile vägagi töiselt.
Tõsise arutelu käigus leidis
aset mitu ühiskoosolekut meie
valla majanduskomisjoniga
ning kogu info läbitöötamisel andis muidugi ka vallavalitsus väga olulise panuse.
Olemasoleva info põhjal läbiviidud analüüsi tulemusena
küll ei nähtunud, et Puurmani
piirkonna võimalik ühinemine

Tartu vallaga meie tänast eelarvelist positsiooni kahjustaks
või omavalitsuse poolt korraldatavate teenuste kvaliteedile negatiivset mõju avaldaks,
kuid teisalt ei kerkinud selle
käigus esile ka konkreetselt
positiivsete mõjudena käsitletavaid detaile.
Nii avaldatigi seekordsel
ühiskoosolekul
Põltsamaa
valla piiride muutmise komisjoniga meiepoolne seisukoht,
et vastuseisuks protsessiga
edasi liikuda meil hetkel põhjusi pole. Samas sai ka rõhutatud, et investeeringutegevusi
puudutavates küsimustes on
Tartu valla seisukoht paraku
resoluutne – eelarve strateegiale ei ole võimalik lähima
kolme aasta jooksul mitte midagi lisada, kuna oluliste investeeringutena vajavad meil
esmalt elluviimist mitmed
pikalt planeeritud projektid
nagu näiteks Tabivere lasteaia ja Lähte Ühisgümnaasiu-

mi rekonstrueerimised. See
iseenesest ei tähendaks, et
mingil ajaperioodil Puurmani
piirkonda üldse ei panustataks või et sealne igapäevaelu
kuidagi seisma jääks.
Kriitiliste ja edasilükkamatu iseloomuga parenduste
tegemiseks tuleb vältimatult
vahendeid ja ressursse leida,
kuid samas on näiteks lossi
katuse, fassaadi ja treppide
uuendamise, jalg- ja rattateede
ehituse ning paisu rekonstrueerimise näol tegemist teemadega, mis meie nägemuses
lähiajal elluviimiseni ei jõuaks
ja kus Tartu vald ühtegi vekslit
ei täna ega võimaliku liitumise
edasiste sammude raames välja ei saa käia.
Kokkuvõtteks oli meie komisjoni poolne palve Põltsamaa valla esindajatele, et need
seisukohad saaksid selgelt
edastatud ka piirkonna elanikele, et anda nende tulevikuootustele ennekõike realist-

lik lähtekoht.
Jagatud selgituste tulemusena lepiti kahe valla komisjonide vahel siiski kokku, et
protsessiga liigutakse edasi
järgmisesse etappi ehk rahvaküsitluse juurde. Rahvaküsitluse valmistab ette Põltsamaa
vald ja see viiakse eeloleval
sügisel läbi Puurmani piirkonna külades, et selgitada välja,
kas ja millist uut joont pidi
kohalike elanike nägemuses
kahe valla vaheline piir siis
ikkagi külade kaupa täpselt
paiknema peaks.
Komisjonid kogunevad taas
pärast küsitluse läbiviimist tulemuste analüüsiks, et seejärel
anda sisend ja vajalik info juba
edasi volikogudele konkreetsete otsuste langetamiseks.
Vahur Poolak
Tartu valla ja Põltsamaa valla
vahelise piiri muutmise ettevalmistuskomisjoni esimees

Muusikakooli endised ruumid on enampakkumisel

Kaasavasse eelarvesse esitati 13 ettepanekut

Vallavalitsus
võõrandab
kirjaliku
enampakkumise korras Põltsamaa linnas
Lossi tn 7 eriomandi eseme
mitteeluruumi nr 3 (kinnistu registriosa 19586350, katastritunnus 61701:008:0016,
5945/13120 mõttelist osa kinnisasjast, eriomandi üldpind
594,5 m²).
Enampakkumise alghind
on 45 200 eurot.
Pakkumus tuleb esitada
16. maiks 2022 kella 10
kinnises ümbrikus märksõnaga „Lossi 7” Põltsamaa
Vallavalitsusele (Põltsamaa
linn, Lossi tn 9).

Põltsamaa valla 2022. aasta
kaasavasse eelarvesse esitati
13 ettepanekut kogumaksumusega 119 900 eurot.
Piirkondade lõikes jagunevad ettepanekud järgmiselt:
Põltsamaa linn – 3 ettepanekut, kogusummas 44 000 eurot;
Pajusi piirkond – 4 ettepanekut, kogusummas 15 600 eurot;
Puurmani piirkond – 1 ettepanek, 15 000 eurot;
Põltsamaa valla piirkond – 5
ettepanekut,
kogusummas
45 300 eurot;
Kõigi ettepanekutega saab tutvuda Põltsamaa valla veebilehel.
5. maini analüüsib ettepa-

Allkirjastatud pakkumus
peab sisaldama pakkuja
nime, elu- või asukohta, isiku- või registrikoodi, nõusolekut pakkumisel osalemiseks esitatud tingimustel,
pakkumuse summat ning
vajadusel volitust.
Kinnistu võõrandamisega
seotud notariaalsete tehingute ja kinnistusraamatusse
kandmise eest tasutava riigilõivu kulud tasub ostja.
Mark Liivamägi
majandusosakonna juhataja
tel 53081082

nekuid vallavalitsuse poolt
kokku kutsutud hindamiskomisjon, kes otsustab selle üle,
millised ettepanekud jõuavad
rahvahääletusele.
Rahvahääletus
toimub
9. maist 23. maini. Sarnaselt
eelmisele aastale saab igaüks
toetada hääletusel kuni kolme
ettepanekut. Hääletus toimub
elektroonilises töökeskkonnas
VOLIS ja valla raamatukogudes.
Põltsamaa valla 2022. aasta kaasava eelarve maht on
60 000 eurot, mis jaguneb
võrdselt nelja piirkonna vahel.
Teostamiseks peab ettepanek
koguma vähemalt 50 häält.

Eelmises vallalehes oli
juttu Puurmani piirkonna
tegusate inimeste kokkusaamisest. Ühe teemana
oli siis arutlusel Pedja jõe
Ülejõe pargi poolse kallasraja korrastamine.
See idee sai sealt tuule
tiibadesse ja juba 2. aprillil toimusid talgud. Kuna
eesmärgiks oli võsalõikus
ja -koristus, siis sai targu
valitud päev, mil linnud
pole veel oma pesitsusaega
alustanud ja maapind tänu
öökülmadele kannatas ka
suurema kahjuta tehnikaga toimetamist.
Ilm oli mõnusalt päikeseline ja soosis töötegemist. Tänu ligi 30 tublile ja
töökale osalejale sai kõik
plaanitu ettenähtud ajaga
tehtud ja mitusada meetrit
kallasrada võsast puhtaks.
Nüüd on seda võimalik
niidukiga hooldada ja ta-

gada selle läbitavus igal
ajal. Samas jätsid talgulised natuke tööd ka edaspidiseks, kuna viimane 50 m
rajast oli kevadise suurvee
tõttu vee all ja liigniiske.
See jääb sügiseseks talgupäevaks.
Töö kiidab tegijat! Tahame korraldajate nimel tänada kõiki osalejaid, kes ei
pidanud paljuks ühte varakevadist laupäeva oma
kodukoha heaks ohverdada. Suur-suur tänu Teile
kõigile! Erilist kiitust väärib muidugi Helgi Ani, kes
kostitas talgulisi ahjusooja leivaga, mis koos Kadi
Lepa keedetud seljankaga
pakkus mõnusat maitseelamust. Aitäh Tiisleri
OÜ’le, kes sponsoreeris
toitlustamise. Kohtumiseni uutel ettevõtmistel!
Rauno Kuus

Puurmani Mõisakooli Playback Show 2022
Reedel, 18. märtsil toimus Puurmani Rahvamajas suur pidu – Playback
Show 2022, mille korraldas Puurmani Mõisakooli
7. klass.
Kuna paaril eelneval
aastal jäi üritus koroona
tõttu ära, oli elevust sel
aastal topelt. Sai näha ja
kuulata kokku 10 etteastet
erinevatelt
ansamblitelt:
Black Velvet, ABBA, Arop,
Måneskin, Crazy Frog,
Vanilla Ninja, Meesansambel, Maarja-Liis Ilus, Queen
ning Seelikukütid. Lavalolijad said tunda end tõeliste staaridena, sest töös
oli tossuaparaat ning plinkivad tuled.
Kõiki esitusi hindas žürii,
kuhu kuulusid Puurmani
Rahvamaja
kultuurijuht
Meelis Kõressaar, Puurmani Muusikastuudio õpetaja Sten Zaitsev ning Laeva kultuurimaja juhataja
Veronika Täpsi. Samuti sai
oma lemmiku valida publik.
Võistlus oli väga tasa-

vägine ja põnev. Näha sai
emotsionaalseid õhukitarrimängijaid ja viimseni lihvitud tantsusamme. Kõigil
oli silme ees eesmärk viia
just oma klassiruumi äge
karikas. Pärast kõiki etteasteid oli võimalus külastada kohvikut ning kuulata muusikat Puurmani
Muusikastuudio esituses.
Puurmani
Mõisakooli
Playback Show 2022 tulemused: žürii lemmikuks osutus ansambel Vanilla Ninja
looga “Tough Enough” ning
publiku lemmik Meesansambel looga “Musta
kassi tango”. Kõiki osalejaid tänati tänukirja ja
maiustusega. Pidu jätkus
discoga.
Suur tänu kõikidele osalejatele, nende juhendajatele, korraldajatele. Aitäh,
Helen Taal, et olid alati
olemas! Aitäh, Kadi Lepp,
maitsvate küpsetiste eest
kohvikus! Uute esitusteni
juba järgmisel aastal!
Puurmani Mõisakool
Foto: Kaija Kaugesalu

Põltsamaa Vallavalitsus

Vallavalitsus tutvustab üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi
Põltsamaa Vallavalitsus korraldab valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu
2. mail kell 17 Põltsamaa Kultuurikeskuse saalis.
Link veebi teel osalemiseks avaldatakse arutelu toimumise
päeval Põltsamaa valla kodulehel www.poltsamaa.ee.

Koostatava üldplaneeringuga saab tutvuda Põltsamaa valla
veebilehel.
Täiendavat infot üldplaneeringu kohta annab Põltsamaa
Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi,
e-post mark.liivamagi@poltsamaa.ee, tel 5308 1082.

Vanilla Ninja (Lorete Nautras, Ronja Kuusemaa, Meribel Raud, Elemai
Penijäinen, Hanna Aplok, Eneliis Elenev).
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Õnnitleme aprillikuus sündinud
aukodanikke ja teenetemärgi kavalere
06.04

Iivi Tuvike

Põltsamaa linna teenetemärk 2014

06.04

Lembit Paal

Pajusi valla aukodanik 2017

13.04

Andres Koern

Põltsamaa linna teenetemärk 2002

15.04

Sirje Arro

Põltsamaa valla teenetemärk 2022

19.04

Helje Tamme Põltsamaa linna teenetemärk 2009

25.04

Tiia Vahter

Põltsamaa linna teenetemärk 2007
Põltsamaa Vallavolikogu
Põltsamaa Vallavalitsus

Vallavalitsus soovib pakkuda mäluhäiretega isikutele
päevahoiu teenust
Mäluhäiretega isikute päevahoiuteenuse eesmärk on pakkuda dementsuse või mõne teise mäluhäirega seotud haiguse diagnoosiga liikumisvõimelisele täiskasvanud isikule
päevast hooldust, turvalist keskkonda, järelevalvet ja toimetulekut toetavaid tegevusi, et vähendada pereliikmete
hoolduskoormust ja võimaldada tööl käimist.
Selliste inimeste lähedastele on tegemist kahtlemata väga
raske väljakutsega. Hooldamiseks tuleb sageli ka töölkäimisest loobuda.
Mäluhäiretega inimeste päevahoius soovime pakkuda arendavaid tegevusi, soodustada suhtlemist, kehalist aktiivsust,
mälutreeningut ja pakkuda töösarnaseid tegevusi. Vastavalt
võimetele tegeletakse üheskoos, näiteks loovate ja arendavate tegevustega, võimeldakse, lauldakse, jalutatakse saatjaga,
arutletakse maailmas toimuva üle, tähistatakse sünnipäevi ja
rahvakalendri tähtpäevi.
Päevased tegevused planeeritakse individuaalselt, lähtuvalt kliendi ja lähedaste soovidest ning füüsilise ja vaimse
seisundi hindamisest.
Selleks, et teada saada, kui suur on meie vallas huvi ja vajadus sellise teenuse järele, palume nende isikute lähedastel ja
hooldajatel meile sellest teada anda.
Infot ootab sotsiaaltöö peaspetsialist
tel 5045 075, e-post tiia.juhkam@poltsamaa.ee

Tiia

Juhkam,

Põltsamaa Vallavalitsus

Mälestame meie hulgast
lahkunuid (01.03–14.04)
EINU RUMMEL
17.05.1938 – 01.03.2022
HEITI AARSALU
27.01.1940 – 02.03.2022
ANDRUS KÄGU
18.12.1958 – 03.03.2022
GALINA MIŠKOVA 28.09.1949 – 03.03.2022
LEO METSMA
22.08.1941 – 04.03.2022
ARVO VIRU
06.08.1954 – 04.03.2022
ENDEL EPRO
08.02.1937 – 10.03.2022
ARVO KELDER
24.10.1938 – 10.03.2022
ELVE VOIMANN
29.10.1944 – 10.03.2022
HAIMI LIPPUR
28.08.1955 – 10.03.2022
AADU RUUBAS
06.06.1941 – 12.03.2022
HELGA KORKA
24.07.1931 – 13.03.2022
SAIMA MILJAND 05.03.1956 – 18.03.2022
ASTA VARJUS
23.11.1925 – 20.03.2022
SALME ENNIST
12.05.1933 – 20.03.2022
VALVE LUSTUS
04.02.1934 – 24.03.2022
AINO SCHMIED
11.05.1920 – 30.03.2022
REET KÄSNAPUU 10.01.1962 – 30.03.2022
ALEKSANDER
01.01.1945 – 31.03.2022
KOSSATKIN
VILMA MILLER
14.10.1937 – 02.04.2022
EDUARD KIIMAN 25.02.1934 – 04.04.2022
TAMARA TRUUSA 30.03.1945 – 04.04.2022
ANNE NINN
04.07.1959 – 04.04.2022
MAIE LUHT
04.09.1937 – 07.04.2022
HELMI KALM
13.12.1932 – 08.04.2022
VALDO NURK
08.06.1972 – 09.04.2022
AIVE AAVIK
02.07.1928 – 09.04.2022
VALLI VESKI
09.09.1942 – 12.04.2022
MARKO EVERT
11.01.1976 – 13.04.2022
LEILI PAJUMÄGI
03.03.1934 – 13.04.2022
GREGOR MANGLUS 13.06.2020 – 14.04.2022

Põltsamaa Vallaleht

Järgmine leht ilmub 26. mail.

Kamari alevik
Adavere alevik
Vägari küla
Põltsamaa vald
Pudivere küla
Kaavere küla
Põltsamaa linn
Jüriküla
Põltsamaa linn
Põltsamaa linn
Pikknurme küla
Puurmani alevik
Adavere alevik
Arisvere küla
Põltsamaa linn
Põltsamaa vald
Põltsamaa linn
Adavere alevik
Põltsamaa linn
Põltsamaa linn
Põltsamaa linn
Põltsamaa linn
Põltsamaa vald
Põltsamaa linn
Kursi küla
Põltsamaa linn
Põltsamaa linn
Pajusi küla
Kalme küla
Põltsamaa linn
Pisisaare küla

KULTUUR ja VABA AEG
NÄITUS “PALJU ÕNNE, PIPI!“
Avatud 30. aprillini Põltsamaa Raamatukogus
Rootsi Ins�tuudi poolt ees� lastele rändnäitus “Palju õnne,
Pipi!” Näitust on võimalik tänu koostööle Rootsi Suursaatkonnaga külastada raamatukogu laste- ja noorteosakonna
lugemissaalis.
NÄITUS „LINNUSED – MEIE AJALOOLINE VÄÄRTUS“
Avatud 30. aprillini Põltsamaa Raamatukogus
Raamatuväljapanekud täiskasvanute osakonnas ning lasteja noorteosakonnas, tähistamaks Põltsamaa linnuse 750.
juubelit.
NÄITUS „ÕHUS ON KEVADE HÕNGU“
Avatud 30. aprillini Põltsamaa Raamatukogus
Näitus “Kevade” ﬁlmi saamisloost. Koostaja Palamuse
muuseum.
AVE NAHKURI NÄITUSMÜÜK
28. aprillist 30. maini Põltsamaa Raamatukogus
Meie küla elanikud tulid Põltsamaa lossi vaatama. Näituse
avamine 28. aprillil kell 17.15.
FOTOJAHT – PÕLTSAMAA VALLA AARDED
Ootame aprillikuu toredaid fotosid Põltsamaa vallast
aadressile meedia@poltsamaa.ee. Palume fotole lisada
autori nimi ja foto allkiri. Konkursi �ngimused leiab valla
veebilehel www.poltsamaa.ee. Tähtaeg 5. mai.
KINO PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUSES
Reedel, 29. aprillil
16:00 “80 päevaga” (ukrainakeelne)
18:00 “Tagurpidi torn”
20:00 “Downton Abbey”
Laupäeval, 30. aprillil
14:00 “Downton Abbey”
16:30 “Tagurpidi torn”
18:30 “Downton Abbey”

SÜNDMUSED
ILUSATE LAULUDE KONTSERT
Laupäeval, 30. aprillil kell 17 Põltsamaa muusikakoolis
Põltsamaa Kultuurikeskuse Kergemuusikakoor. Kaastegev
kitarrisolist Robin Tõnisson. Kontsertmeister Taimi
Geraštšenko.
1. MAI JALGPALLITURNIIR
Pühapäeval, 1. mail kell 11 Puurmani staadionil
Suurel väljakul: meeskonnad kodu- ja naabervaldadest.
Miniarenal: väiksematele jalgpallisõpradele osavusvõistlus.
Laste ja vanemate jalgpallilahing. Pagaripliksi kohvik. Info
tel 5552 0719.

IN MEMORIAM
Aleksander Kossatkin
(01.01.1945 – 31.03.2022)
Meie seast on lahkunud kauaaegne Põltsamaa
Muusikakooli direktor ja õpetaja, aga ka Põltsamaa endine linnapea Aleksander Kossatkin.
Aleksander sündis 1. jaanuaril 1945. aastal Tartu linnas. Alghariduse omandas ta Tartu Linna
13. seitsmeaastases koolis ja põhihariduse Tartu
3. keskkoolis, kus ta lõpetas 1961. aastal 9. klassi. Samal aastal lõpetas Aleksander Kossatkin
ka Tartu Laste-Muusikakooli, olles õppinud 5
aastat akordioni erialal. Edasised õpingud viisid
Tartu Muusikakooli, kus ta omandas 1966. aastal lastemuusikakooli akordioniõpetaja ja isetegevusliku rahvapilliorkestri juhi kvaliﬁkatsiooni.
Pärast kooli lõpetamist suunati Aleksander Põltsamaa Laste-Muusikakooli akordioniõpetajaks.
Tema õpetajaks olemise kohta on endisaegne
muusikakooli direktor Voldemar Lemmik kirjutanud, et Aleksander oli väga hea käitumisega,
viisakas ja korrektne, kes tuli pedagoogilise tööga hästi toime, oli tasakaalukas ja seltsis hästi
kolleegidega ning võttis aktiivselt osa ühiskondlikust tegevusest Põltsamaa linna kultuurimaja
puhkpilliorkestri löökpillimängijana.
1967. aasta augustis abiellusid Aleksander
Kossatkin ja Juta Kant. Sellest abielust sündis
kaks tütart.
8. augustil 1971 määrati Aleksander Kossatkin Põltsamaa Laste-Muusikakooli direktoriks,
mida ta juhtis kuni 1984. aastani, mil valiti Põltsamaa Täitevkomitee esimeheks. Täitevkomitee esimehena, sisult linnapeana, töötas Aleksander Kossatkin 1989. aastani.
Kuigi uus amet viis Aleksandri muusikakooli
juhi kohalt, jäi side kooliga kestma. Linnajuhi
töö kõrvalt sai ta edukalt edasi tegutseda ka
muusikaloo õpetajana. Oma viimased muusikaloo tunnid andis ta Põltsamaa Muusikakoolis
2018. aasta kevadel.
Põltsamaa Muusikakooli kollektiiv, Põltsamaa
Vallavolikogu ja Põltsamaa Vallavalitsus jäävad
Sassi mäletama rahuliku ja muheda mehena,
kellel oli sügav huvi klassikalise muusika vastu, kes oli abikaasa Jutaga tihe külaline Estonia
kontserdisaalis, kes armastas käia jahil, kellel oli
vaatamata oma eale huvi arvutitehnika vastu,
eriti mis puudutas heli salvestamist ja taastootmist. Sassi lahkumisega oleme kaotanud hea
sõbra.

Mälestavad

EMADEPÄEVA KONTSERT
Pühapäeval, 8. mail kell 16 Põltsamaa kultuurikeskuses
Esinevad Põltsamaa valla noored muusikud. Tordiloos.
Kultuuri Kohvik.
PÕLTSAMAA OTT TOIDUTURG
Kolmapäeval, 11. mail kell 17 Põltsamaa kultuurikeskuse
ees
Iga kuu teisel kolmapäeval toimub Põltsamaa südalinnas
OTT (otse tootjalt tarbijale) välkturg. Saate osta põnevat
toidukaupa, mida kaubandusvõrgust üldjuhul ei leia. Tule
uudistama ja kaupa tegema!
OHUTUSPÄEV
Laupäeval, 21. mail kell 11–15 Puurmani mõisa pargis
Korraldaja: MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselts.
Info 5342 1402 Villu Sinimets. Täpsem päevakava mõne aja
pärast.
OHUTUSPÄEVA JÄRELPIDU
Laupäeval, 21. mail kell 20 Puurmani rahvamajas
Ohutuspäeva järelpidu ansambliga „Sada ja seened“.
Pilet 8 eurot.
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
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Põltsamaa Muusikakool
Põltsamaa Vallavolikogu
Põltsamaa Vallavalitsus

MUUSEUMIÖÖ “ÖÖS ON UNISTUSI”
Laupäeval, 21. mail kell 16 Põltsamaa muuseumis
Rohkem kui 150 muuseumit ja mäluasutust üle Ees� avavad 21. mail oma uksed, et tähistada RAHVUSVAHELIST
MUUSEUMIÖÖD! Millest unistab muuseum ja millest
unistavad kogukonnad muuseumi ümber? Milline on
unistuste muuseum?
Täpsem programm Põltsamaa muuseumis.

Põltsamaa ujula läheb mais suvepuhkusele
SA Põltsamaa Sport annab teada, et ujumishooaeg
Põltsamaa saun-ujulas lõpeb mai keskel. Suvel on
ujulas plaanis hädapärased remonttööd. Saun-ujula
avab uksed taas sügisel.
SA Põltsamaa Sport

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

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

