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Vald sõlmis lepingu lasteaia juurdeehituseks
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UUDIS
Maakonnaliinide sõiduplaanid muutuvad

Uus Põltsamaa Valla lasteaed veebruaris 2022.

Põltsamaa
Vallavara
OÜ ja osaühing Mapri
Ehitus sõlmisid 4. veebruaril lepingu Põltsamaa
uue lasteaia juurdeehituseks.
Vajaduse lasteaia laienduse järele tingis see, et
viimase aasta jooksul on
kasvanud lastevanemate
huvi ja soov paigutada
oma laps uude lasteaeda.
„Kuna on näha, et kõik
lapsed ei mahu kahekärjelisse hoonesse, otsustasime ehitada lasteaiale juur-

de ka kolmanda kärje,”
ütles abivallavanem Kristi
Klaos.
Kolmandasse kärge on
planeeritud kaks väikerühma ja erinevad tegevusruumid. Ühtekokku
mahutab uus lasteaed 10
tavarühma ja 6 väikerühma. Lasteaia netopind on
ca 3600 ruutmeetrit.
Lasteaia
laienduseks
viis Põltsamaa Vallavara
läbi hanke. Laekus kolm
pakkumust, millest soodsaim oli OÜ Mapri Ehitus
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pakkumus. Mapri ehitab
ka lasteaia põhiosa. Juurdeehituse maksumuseks
on 672 518,00 eurot.
Paralleelselt
lasteaia
ehitusega on käimas ka
sisustuse hange, projekteerimisel on mänguväljakud ja õueala haljastus.
Ühtekokku läheb uus lasteaed maksma ca 5,5 miljonit eurot. Lasteaia projekteerimist ja ehitamist
rahastab vald suures osas
oma eelarvest, millele lisanduvad energiatõhusu-

se ja COVID-19 meetmete
toetused ligi 1,44 miljoni
euro ulatuses. Tegemist
on Põltsamaa valla ajaloo
suurima omainvesteeringuga.
Uus lasteaed valmib
hiljemalt 2022. aasta augustiks. Uude lasteaeda
kolivad nii tänane MARI
lasteaed kui ka Tõrukese
lasteaed.
Põltsamaa
Vallavalitsus

Lühidalt vallamajast
* 11. veebruaril toimus
Puurmani piirkonna arenduskoosolek.
Teemaks
Puurmani
keskväljaku
arendus, lähiaastate investeeringuvajadused,
kultuuriüritused jm jooksev info.
* Jätkub energiakulude
hüvitamise toetuste menetlemine. Eelmise nädala seisuga on menetletud
Põltsamaa vallas üle 400
taotluse.
* Pikknurme külas avastati koerte koloonia, kus oli
ligikaudu 40 koera. Juhtumiga tegelevad Veterinaar- ja Toiduamet ning
Politsei- ja Piirivalveamet.
* Vallavalitsus teeb ettevalmistusi järgmiste kinnistute müügiks, mille
kohta peab lõpliku otsuse
tegema volikogu: Viljandi
mnt 3 (planeeritud jagada
kinnistu kolmeks ja suunata volikogusse otsustamiseks endise vallamaja
hoone
võõrandamine
enampakkumise korras);
Lossi tn 7-3 (teeme ette-

valmistusi endise muusikakooli ruumide võõrandamiseks); Kooli tee 5,
Vägari küla (planeeritud
jagada kinnistu kaheks,
millest
hoonestamata
tootmismaa võõrandada
enampakkumise korras),
Kooli tee 3a, Vägari küla
(otsustuskorras võõrandamise ettevalmistamine).
* Jaanuarikuu fotojahile
laekus 63 tööd. Käimas on
veebruarikuu fotojaht, fotosid oodatakse aadressile
meedia@poltsamaa.ee.
* 2. veebruaril toimunud
Jõgevamaa Arendus- ja
Ettvõtluskeskuse
koosolekul valiti uueks nõukogu esimeheks Karro
Külanurm. Nõukogu asus
otsima uut juhatuse liiget, kuna senise juhatuse
liikme lepingu tähtaeg sai
täis.
* 7. veebruarist töötab
Põltsamaa valla haridusja kultuurispetsialistina
Marilin Mölder.
* Muinsuskaitseamet ei

toetanud Puurmani lossi
fassaadi ja treppide korrastamist. Kokku esitati
459 nõuetekohast toetuse
taotlust. Puurmani loss
jäi pingereas 157. kohale. Toetust said pingereas
esimesed 43 taotlust. Lisaks ei toetatud ka Kursi
ausamba korrastamist.
* Kuu jooksul on toimunud või toimumas
mitmed hanked (lossi
ekspositsioon,
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi
virtuaalreaalsusmoodul,
uue lasteaia sisustus, Pika
tänava ehitushange, Lille
tn õppehoone projekteerimis-ehitustööde hange
jms).
* 26. jaanuaril külastasid
Põltsamaad
rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Tartu/
Jõgeva talituse juht Jaan
Õunapuu ja Viljandi/
Paide talituse juht Rainer
Eidemiller.
Arutasime
Kesk-Eesti välitööde jätkutegevusi.
* Majandusosakond on

pannud kokku Põltsamaa
vallale kuuluvate korterite statistika. Kokku on
vallal 58 korterit, millest
27 on antud kasutusse
munitsipaalpinnana ja 31
sotsiaaleluruumina. Korterite keskmine pindala
on 38,2 m². Valdavalt on
korterid Põltsamaa linnas
(16) ja Vägari külas (14).
*
31. jaanuaril võttis
Põltsamaa Vallavalitsus
vastu uue ametiautode
kasutamise korra. Korra
kohaselt on ametisõitudeks määratud sõiduki
kohta kohustuslik pidada korrast tulenevatele
nõuetele vastavat sõidupäevikut või varustada
sõiduk
GPS-seadmega.
Uue korra järgi esitatakse
ametiautode sõidupäevikud majandusosakonnale. Isiklike sõiduautode
sõidupäevikute esitamise
põhimõtted ei muutu varemaga võrreldes.
Põltsamaa
Vallavalitsus

Alates 01.03.2022 muutub
liini nr 141 (Jõgeva-Siimusti-Saduküla-Mäända-Härjanurme-Jõgeva) marsruut ja
väljumisaeg lähtepeatusest.
Liin väljub kell 15 (varem
15.10). Mäända peatusest
liigub liin Liivoja suunas
(varemalt tagasipööre Määndas). Buss jõuab Jõgevale
kell 16.
Alates 28.02.2022 alustab
väljumist uus liin nr 489
(Põltsamaa-Kamari-Põltsamaa), see väljub lähtepeatusest 11.15 kolmapäeviti, v.a
riigipühadel.
Alates 21.02.2022 muutuvad järgmised sõiduplaanid:
* Liin nr 187 (Pala - Kääpa
- Voore - Palamuse - Kuremaa - Jõgeva) - liin väljub
lähtepeatusest 5 minutit
hiljem 6.40 (varemalt 6.35).
Liin ei läbi muudatuse jõustumisel Vahemetsa tee peatust.

* Liin 430 (Põltsamaa - Pisisaare - Kalana - Kütimäe
- Põltsamaa) - muutub liini
marsruut, jääb ära väljumine Pisisaarest (6.47), buss
sõidab Pajusist otse Vorsti
peatusse. Pisisaarest väljub
buss 7.14 Põltsamaa suunas.
* Liin 144 (Jõgeva - Siimusti - Jõune - Mäända Saduküla - Painküla - Jõgeva) - muutub osaliselt liini
marsruut, Kursi teelt läbib
Kursi kalmistu peatuse,
seejärel Koidu, Puurmani ja
Laasme peatused (varemalt
Laasme-Puurmani-Koidu-Kursi). Kursi peatust kiriku juures liin enam ei läbi,
selle asemel läbib uut peatust Kursi kalmistu juures
kell 7.03.
Kristjan Noormägi
MTÜ Jõgevamaa
Ühistranspordikeskus
tel 5388 0540

Põltsamaa Vallavalitsuse istungitelt
24. jaanuar
* Otsustati võõrandada
enampakkumise
korras
Põltsamaa vallale kuuluv
elektriauto Mitsubishi I-Miev
registreerimisnumbriga 986
BGN.
* Kinnitati Puurmani Mõisakooli ja Põltsamaa Valla
Lasteaia hoolekogud.
* Kinnitati vallale kuulunud
Vägari külas Põdra tee 8-4
asuva korteriomandi enampakkumise
tulemused.
Edukaks tunnistati pakkumus summaga 5000 eurot.
31. jaanuar
* Võeti vastu Põltsamaa valla omandis või kasutuses
olevate sõidukite kasutamise kord.
* Põltsamaa Vallavalitsuse
keskkonnaspetsialistile delegeeriti õigus hajaasustuse
programmi toetuse kasutamise aruande heakskiitmiseks või tagasilükkamiseks.
* Otsustati Põltsamaa linnas
Pika tänava rekonstrueerimistööde tegija leidmiseks
korraldada avatud hankemenetlusega hange. Hanke
korraldamiseks moodustati
4-liikmeline ajutine komisjon, kuhu kuuluvad abivallavanem Kristi Klaos (esimees), majandusosakonna

juhataja Mark Liivamägi,
teedespetsialist Aivar Aigro
ja Põltsamaa Vallavara OÜ
arendusjuht Aive Tamm.
14. veebruar
* MTÜle Põltsamaa Kosmos
anti noorte huvitegevuse
edendamiseks tasuta kasutusse Põltsamaa vallale
kuuluv veelaua- ja lumelauavarustus.
* Otsustati korraldada Põltsamaa Lille tn 2 õppehoone
projekteerimis-ehitustööde
tegemiseks konkurentsipõhine läbirääkimistega hange. Hanke korraldamiseks
moodustati
4-liikmeline
ajutine komisjon.
* Adavere Mõisa Seltsile
anti Adavere alevikus Kooli
tänav 1 asuvas õppehoones
31. jaanuarini 2032 tasuta
kasutusse ruumid üldpinnaga 311,4 m². Seltsil oli
samade ruumide kasutamiseks varemalt sõlmitud üürileping Adavere Põhikooliga, mis aga lõpetas seoses
valla haridusreformiga tegevuse.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
Põltsamaa Vallavalitsus
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Vallavalitsus koondas halduspiiride muutmisettepanekuga seonduva info ühele veebilehele
Põltsamaa valla ja Tartu valla vahelise piiri muutmisettepaneku menetluse käik on
koondatud valla veebilehele
poltsamaa.ee/halduspiir.
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.
Ettepanekut on mitmel korral
arutanud Põltsamaa Vallavolikogu, valminud on sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs
ning moodustatud on Põltsamaa ja Tartu vallavolikogude
ajutised komisjonid, kelle ülesandeks on täpsustada halduspiiride võimaliku muutmisega
seotud asjaolusid.
Selleks, et halduspiiride
muutmise ettepaneku menetlus oleks kergemini jälgitav,
on Põltsamaa vallavalitsus

loonud valla veebilehele alamlehe.
Lehel on avaldatud menetluse ajakava, ülevaade senistest
tegevustest koos protokollidega ning otseviide Põltsamaa
valla halduspiiride muutmise
sotsiaalmajanduslike mõjude
analüüsile.
Halduspiiri muutmisega seotud küsimustele vastab meelsasti Põltsamaa Vallavolikogu
ajutise komisjoni esimees Reet
Alev (tel 5648 6262).
Põltsamaa Vallavalitsus

Teenustest Põltsamaa Valla Päevakeskuses
/algus Põltsamaa Vallalehes 27.01.2022/
Täispansioniteenus eakatele
Teenus pakub võimalust saada iseseisvalt
hakkama neile, kes suudavad ise liikuda
ja saavad hakkama hügieenitoimingutega.
Hooldusteenust päevakeskus ei paku. Teenuse hind on 402 eurot kuus, 13,18 eurot
ööpäev. Vajadusel võib teenusele tulla ka
üheks päevaks. Hinna sisse ei kuulu ravimid ja mähkmed. Eluruumid on 1-2 inimesele ning need on avarad ja valgusküllased.
Toitlustame kolmel korral päevas, toidu
valmistab kohalik Adavere kooli köök.
Kui vajate teenust, palun helistage telefonile 509 6572 või kirjutage aadressile
heiki.rosin@poltsamaa.ee.
Koduteenus
Koduteenusega pakume täisealisele isikule iseseisvat ja turvalist toimetulekut kodustes tingimustes. Abistame toimingutes,
mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, kuid mida inimene ei suuda tervislikel või muul põhjusel kõrvalise abita sooritada. Koduteenus aitab vältida või lükata
edasi isiku paigutamist hooldekodusse.
Koduteenuse raames ei pea hooldaja tegema remonditöid, pesema aknaid jms, kuid
ta võib aidata leida kedagi, kes selle töö ära
teeb. Teatud juhtudel võib hooldaja ajada
kliendi asju ka väljaspool tema eluruumi,
kui see on vajalik kliendi toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes.
Koduteenused jagunevad koduabi- ja isikuabiteenusteks.

Energiakulude hüvitamisest Põltsamaa vallas
Alates jaanuarist 2022 kehtib kodutarbijatele korraga
kaks erinevat toetusmeedet:
üks on mõeldud kõigile majapidamistele, teine neile,
kelle sissetulek on keskmisest väiksem.
Kui Sinu elekter on kallim
kui 12 s/kWh, siis hüvitab riik
automaatselt kuni 650 kWh
ulatuses hinnavahe. Hüvitusperiood on jaanuar kuni märts
2022.

Lisaks on keskmise või sellest väiksema sissetulekuga
peredel võimalik energiakulude kompenseerimiseks taotleda täiendavat hüvitist. Selleks
tuleb esitada vallavalitsusele
vastav taotlus.
Taotlusi saab esitada nii
elektrooniliselt valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU kui ka
kirjalikult, esitades vajalikud
dokumendid vallavalitsusele.
Oluline on tähele panna, et

avaldusi võetakse vallamajas
ja Puurmani teenuskeskuses
vastu teisipäeviti ja neljapäeviti kell 9–12 ja 13–16. Kuna
ühe taotluse menetlemisele
võib kuluda kuni pool tundi,
palume avalduse esitajail oma
tulek ette registreerida. Seda
saab teha Põltsamaal, helistades telefonidele 5911 1452,
5193 4166 või Puurmanis 5334
1408.
Sotsiaalosakond

Ülevaade Põltsamaa Vallavolikogu 17. veebruari istungist
Põltsamaa Vallavolikogu
II koosseisu 6. istung toimus
neljapäeval, 17. veebruaril
2022 Põltsamaa lossi rokokoo
saalis. Kohal oli 15 volikogu
liiget, puudus 6.
* Kehtestati Põltsamaa valla
hankekord. Hankekord reguleerib riigihangete planeerimist ja korraldamist Põltsamaa
Vallavalitsuses ja vallavalitsuse hallatavates asutustes.
* Muudeti Põltsamaa Halduse põhimäärust. Muudatuse peamine põhjus on see,
et Põltsamaa Haldusele on
seoses
haridusreformiga,
struktuurimuudatustega ning
erinevate allasutuste vaheliste
töökorralduslike muudatustega on lisandunud mitmed
uued ülesanded (nt toitlustuse
korraldamine Põltsamaa valla
haridusasutustes; puhastusteeninduse korraldamine Põltsamaa valla haridusasutustes

ja Põltsamaa Vallavalitsuses;
kalmisturegistri Haudi volitatud töötleja ülesannete täitmine).
* Tunnistati nõuetele vastavaks Põltsamaa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine ja võeti
vastu Põltsamaa valla üldplaneering. Üldplaneering suunati avalikule väljapanekule, mis
toimub 10. märtsist 11. aprillini
2022.
* Anti Hette Grupp OÜ-le
nõusolek Kamari järve saarikut koormava hoonestusõiguse osaliseks võõrandamiseks
Meretuule Invest OÜ-le.
* Algatati riigihankemenetlus
viie sõiduauto kasutusrendile
võtmiseks. Hangitavad sõidukid saavad enda käsutusse koduhooldustöötad, kelle
sõiduringid jäävad üldjuhul
väljaspoole Põltsamaa linna
teeninduspiirkonda.

* Anti OÜle Starforest luba
Põltsamaa vallas Tõrve külas
asuva kinnisasja omandamiseks.
* Toimus Põltsamaa valla
2022. aasta eelarve eelnõu teine lugemine. Eelarve on plaanis vastu võtta vallavolikogu
märtsikuu istungil.
* Põltsamaa Vallavolikogu
aseesimeheks valiti Eda Kasar.
Vallavolikogu
järgmine
istung toimub 17. märtsil 2022.
Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda
Põltsamaa valla veebilehel
www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused on avaldatud
ka elektroonses Riigi Teatajas
www.riigiteataja.ee.
Põltsamaa Vallavolikogu
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Koduabi teenused on:
• toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite, valmistoiduga varustamine jms;
• abistamine majapidamistoimingutes teenuse saajale kuuluvate vahenditega;
• abistamine tervishoiu-, finants-, sotsiaalja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel ameti- ja teenindusasutustes;
• küttematerjaliga varustamise korraldamine.
Isikuabi teenused on:
• suure abivajadusega isiku juhendamine
ja abistamine eneseteeninduses, sh pesemisel, riietumisel, söömisel, terviseseisundi
hindamisel, liikumisel, hügieenitoimingutes jms.
Koduteenust osutatakse igale teenuse vajajale koostatud personaalse hooldusplaani
alusel. Koduteenus täisealisele isikule on
tasuline teenus, teenuse korratasu on 3 eurot.
Teenuse taotlemiseks on kaks võimalust:
1. Esitage taotlus iseteeninduskeskkonnas
SPOKU (www.poltsamaa.ee-> iseteenindus).
Taotluse koostamiseks tuleb end iseteeninduskeskkonnas identifitseerida ID-kaardi,
mobiil-ID või Smart-IDga.
2. Esitage sotsiaalosakonnale taotlus, kus
märgite ära ka toimingud, milles soovite
abi saada. Taotluse võib saata digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või
tuua paberil allkirjastatuna vallavalitsuse
kantseleisse (Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi
9, Põltsamaa linn).
Lisainformatsioon
Sotsiaaltöö peaspetsialist Tiia Juhkam, tel
50 45 075, e-post tiia.juhkam@poltsamaa.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Britha Kondas,

tel 5193 4166, e-post britha.kondas@poltsamaa.ee
Tugiisikuteenus
Tugiisik aitab inimest, kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või
tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel
määral kõrvalabi. Kõrvalabiks on juhendamine, motiveerimine ning isiku suurema
omavastutuse võime arendamine. Tugiisikuks ei määrata rollikonflikti vältimiseks
teenusevajajale lähedast isikut.
Tugiisik:
• õpetab iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsemist;
• abistab suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
• arendab sotsiaalseid oskusi, mis lihtsustavad suhtlemist ametiasutustega ja aitavad
hoida ning taastada perekondlikke sidemeid;
• suunab, juhendab ja planeerib koos abivajajaga tema tegevusi;
• aitab korraldada laste ja vanemate vahel
peresiseseid ühistegevusi;
• informeerib sotsiaaltööspetsialisti või lastekaitsespetsialisti peres toimuvatest muutustest;
• aitab abivajajal jõuda erinevate erialaspetsialistide teenuste juurde;
• pakub aktiivse suhtlemise ja kuulamisega psühholoogilist tuge.
Tugiisikuteenust osutatakse üldjuhul isiku või pere juures kodus. Selleks sõlmitakse vallavalitsuse sotsiaalosakonna otsuse
alusel leping abivajaja ja tugiisiku vahel.
Lepingus määratakse kindlaks tugiisikuteenusena tehtavad toimingud, nende tegemise aeg ja maht ning teenuse eest tasumise
kord.
Tugiisikuteenus on teenuse saajale üldjuhul tasuta.
Teenuse taotlemiseks on kaks võimalust:
1. Esitage taotlus iseteeninduskeskkonnas
SPOKU (www.poltsamaa.ee-> iseteenindus).
Taotluse koostamiseks tuleb end iseteeninduskeskkonnas identifitseerida ID-kaardi,
mobiil-ID või Smart-IDga.
2. Esitage sotsiaalosakonnale põhjendatud
taotlus. Taotluse võib saata digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või tuua
paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse (Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9,
Põltsamaa linn).
Lisainformatsioon
Täiskasvanute puhul jagavad infot sotsiaaltöö peaspetsialistid Tiia Juhkam (tel
504 5075, e-post tiia.juhkam@poltsamaa.
ee) ja Britha Kondas (tel 5193 4166, e-post
britha.kondas@poltsamaa.ee).
Alaealiste puhul jagavad infot lastekaitsespetsialistid Jane Ott (Põltsamaa linna
piirkond; tel 503 8728, e-post jane.ott@poltsamaa.ee), Kätlin Kruus (Põltsamaa valla
piirkond; tel 5343 6275, e-post katlin.kruus@
poltsamaa.ee), Eveli Allik (Pajusi piirkond;
tel 5309 6698, e-post eveli.allik@poltsamaa.
ee) ja sotsiaaltööspetsialist Karmen Allev
(Puurmani piirkond; tel 5334 1408, e-post
karmen.allev@poltsamaa.ee).
Heiki Rosin
päevakeskuse juhataja
/Jätkub järgmises vallalehes/
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Minu Kihnu lugu. Vahetusõpilastega saarel

Emma ja Meribel Kihnu Kooli juures.
Kihnu puges minu südamesse eelmisel aastal.
Hakkasin üha enam igatsema selle paiga järele. Mind
võlus rahu, ehedus, loodus
ja traditsioone hoidev kogukond. Olles korduvalt
lastega saarel käinud, asusin uurima, kuidas on võimalik korraldada Kihnu
kooliga õpilasvahetust.
Mõttel oli ka saarerahva
silmis jumet. Meid võeti
lahkelt vastu. Koos minuga
tulid Kihnu Kooli vahetusõpilasteks Puurmani Mõisakooli ja Laeva Põhikooli

4. klassi õpilased Emma ja
Meribel. Neile oli see esmakordne kogemus.
Kihnu Kool on lasteaed-põhikool, kus õpib liitklassides 41 last. Tunnid algasid kell 9 hommikul ning
koolipäev jätkus sujuvalt
huvitegevusega, mis toimus
kõrvalasuvas Rahvamajas.
Kõige suurem erinevus oli
see, et tulenevalt väiksest
kogukonnast, kes püüavad
kanda edasi traditsioone,
said lapsed õppida Kihnu
keelt ja laulu-tantsu. See oli
ehe ja võimas kogemus.

Foto: Kaija Kaugesalu

Meribeli ja Emma sõnul
oli kõige suurem erinevus
nende kooliga see, et Kihnus oli rahulik, lärmi oli
vähem ning õues viibiti
rohkem. Täpsustan, õuevahetunde oli kaks, kus kogu
koolipere läks värsket õhku
hingama. Samuti ei olnud
ükski laps koolipäeva jooksul telefonis, sest nii oli kokku lepitud.
Minule meeldis kõige
rohkem kohalik ehedus
ning Kihnu kultuuri ja pärimuse edasiandmine. Oli
tavapärane, et õpetaja kan-

Puurmani Mõisakool võõrustas rahvusvahelisi õppepäevi
dis körti. Ka väga paljud
õpilased panid selle selga,
kui mitte igapäevaselt, siis
Kihnu laulu- ja tantsutunniks. Omavahel kõneldi
väga palju kihnu keelt. See,
kui lapsed õhtul taskulampide valguses koju jalutasid
liivatamata teedel, ei olnud
justkui enam probleem.
Seal oli tähtis miski muu.
Muidugi on igal pool sarnased mured ja rõõmud.
Kohast tulenevalt oli ka
eripärasid. Näiteks kui ilm
oli tormine, ei saanud õpetajad mandrilt saarele tööle.
Või siis, selleks et läbida
kohustuslikku ujumisõpetus, tuleb hommikul kell
7 praamile minna ja Pärnusse ujulasse sõita. Üheks
murekohaks on kindlasti
Kihnu saarele õpetajate ja
tugispetsialistide leidmine.
Samuti tekitas muret uus
võim ja segadused selle
ümber. Mina kõrvaltvaatajana suutsin sellest muidugi
mööda vaadata.
Tänan Kihnu Kooli ja
Puurmani Mõisakooli selle
hindamatu võimaluse eest!
Kaija Kaugesalu
Puurmani Mõisakooli
sotsiaalpedagoog

Põltsamaa ja Tartu valla komisjonide koosolekul
lepiti kokku edasises töökorralduses

Käimas on Pikknurme ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine

27. jaanuaril Puurmanis kohtunud Põltsamaa ja Tartu
valla komisjonid leppisid kokku halduspiiride võimaliku muutmise menetluse edasises töökorralduses.
Koosolekut juhatanud Põltsamaa Vallavolikogu esimehe Reet Alevi sõnul peab läbirääkimiste protsess olema
läbipaistev ja avalik. „Kui me nüüd oleme ühiselt laua
taga, tahaks saada selgust, miks me piire tahame muuta,“
ütles ta.
Kokkuleppe kohaselt kaardistab Põltsamaa vald veebruari lõpuks Puurmani piirkonnaga seotud eelarve osa,
rahalised kohustused, ülalpidamiskulud asutuste ja hoonete lõikes, investeeringud ning erinevate valdkondade
detailsed numbrid.
„Me tahaks selle töö käigus aru saada, mida see ühinemine meile kui vallale kaasa toob,“ ütles koosolekul Tartu
vallavanem Jarno Laur. „Need on detailid, ilma milleta
me ei saa volikogus otsuseid teha.“
Infokaardistus hõlmab eeskätt kohaliku omavalitsuste
teenuseid, mida Põltsamaa vald pakub täna Puurmani
piirkonnas. Nendeks on haridus, kultuur, sport, huviharidus, MTÜde toetamine, piirkonna majandamine, vallale
kuuluva taristu haldamine ja transpordikorraldus. Samuti sisaldab see andmeid sotsiaalvaldkonna, juhtimise ja
finantstegevuse kohta.
Andmestik edastatakse Tartu valla halduspiiride muutmise menetluskomisjonile, kes koguneb märtsis ja paneb
selle põhjal kokku omapoolsed küsimused. Neid küsimusi arutatakse järgmisel ühiskoosolekul, mis toimub aprillis.
Paralleelselt infovahetusega tegelevad mõlema valla
juristid sellega, et panna paika halduspiiride muutmise
menetlusega seotud juriidiline raamistik.

Mullu Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist toetust saanud Pikknurme ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine on hetkel projekteerimisfaasis.
Projekteerimistööde tähtaeg on 01. mai 2022. Pärast seda
saab kuulutada välja hanke ehitaja leidmiseks ning alustada rekonstrueerimistöödega.
Pikknurme ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ettevalmistus algas 2021. aasta alguses pärast seda,
kui Põltsamaa Vesi OÜ alustas vee-ettevõtjana veeteenuse
osutamist Puurmani alevikus.
Esimeses järjekorras koostati tehniline projekt ja esitati
rekonstrueerimistööde rahastustaotlus Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2021. aasta keskkonnaprogrammi.
Esitatud projekt sai positiivse rahastusotsuse. Riik toetab
Pikknurme ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimist 249 210 euroga. Koos vallapoolse omaosalusega on
kogu projekti maksumus 383 400 eurot.
Selle raha eest uuendatakse Pikknurme küla vee- ja
kanalisatsioonitorustikud ning rajatakse reoveepuhasti ja
joogiveepumpla. Projekti veab Põltsamaa Vesi OÜ.

Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa Vesi OÜ

Puurmani noortetuba otsib eestvedajat
Puurmani loodav noortetuba otsib julge pealehakkamisega noorsootöötajat/noortejuhti. Töö on osalise
koormusega pärastlõunasel ajal.
Kasuks tuleb noorsootöö- või kasvatusalane haridus, selle omandamine, noorsootöötaja kutse või valmidus kutset
omandada.
Kui soovid töötada noorte heaks ja koos noortega, siis
võta ühendust telefonil 55520719 või kirjuta aadressile
meelis@kultuurikeskus.eu.
Meelis Kõressaar
Puurmani Rahvamaja

Et alustada algusest, siis
2018. aastal käis Puurmani
mõisakooli
sotsiaalpedagoog Kaija Slovakkias rahvusvahelisel Erasmus+ projekti seminaril. Seal juhtus
ta kokku Soome, Ungari ja
Slovakkia koolide esindajatega, kellega lükati käima
projekt „I do, I know, I understand - IT´S ME“.
Iga riik valmistas ette 4-5
õppepäeva. Esimesed õppepäevad toimusid 2019. aasta
novembris Soomes Peippo
koolis. Puurmani mõisakoolist osales seal neli noort ja
kaks saatjat. Järgnevad reisid
oleme pidanud kahjuks koroonaviiruse tõttu ära jätma.
Oleme kohtunud veebis. Õppepäevad veebis ei ole küll
võrreldavad päris kohtumistega, kuid õppimise mõttes
on needki toredad.
31. jaanuarist 2. veebruarini
korraldas õppepäevi Puurmani mõisakool. Juhendajateks olid õpetajad Kaija Kaugesalu ja Teele Treiberg.
Alustuseks tutvusime omavahel ning tutvustasime
teistele projektis osalejatele
koolimaja ja kooli kummitust
Matildat. Esimese päeva rühmatööna võrdlesid õpilased
oma riikide loodust, kasutades selleks veebikeskkonda
Padlet. Sai suhelda ja arutleda. Kokkuvõttes sündis kolm
omanäolist võrdlust. Esimese
päeva tipphetk oli mäng Ka-

hootis, kus pandi proovile
oma teadmised osalevate riikide kohta.
Teisele päevale oli algselt
plaanitud matk Selli-Sillaotsa
matkarajale. Virtuaalselt on
matka korraldamine kergelt
öeldes keeruline, selle asemel
vaatasime videoid Eestis asuvate soode ja looduse kohta.
Nähtud videote põhjal tuli
õpilastel joonistada ühine
pilt. Kõigi kolme rühma tööd
peegeldasid hästi nähtut.
Päeva lõpus tegime taas kokkuvõtteid ning mängisime
Kahooti. (Kahoot – mänguline
keskkond; toim)
Kolmandal
õppepäeval
rääkisime Eesti 2022. aasta
„tegijatest“ looduses. Pärast
väikest esitlust ja arutelu tuli
igal õpilasel joonistada oma
lemmik. Selle sai hiljem mälestuseks koju kaasa võtta.
Päeva ja kogu meie kohtumise võtsime kokku veebikeskkonnas Mentimeter,
kuhu talletasime oma muljed ja mõtted. Õppepäevade
kohta valmis veebileht, kuhu
talletasime kõik tegevused ja
osalejate mälestused. Nii on
kõike ka aastaid hiljem tore
vaadata ja meenutada.
Projekti viimane kohtumine
toimub Ungaris. Loodame, et
sinna saame taas kohale minna.
Kaija Kaugesalu
Teele Treiberg

Hea Puurmani piirkonna inimene!
Oled oodatud 15. märtsil 2022 kell 18
Puurmani lossi.
Saame kokku, et ühiselt vaadata tänasesse ja tulevikku.
Arutleda kogukonda puudutavatel teemadel ja mõelda
üheskoos, kuidas saaksime just meie ise oma piirkonna
heaks midagi ära teha.
Mida piirkonnas ette võtta kaasava eelarve rahastusega?
Koosolekut veavad Rauno Kuus ja Üllar Schaffrik.
Info 5342 6431 (Rauno Kuus)

Põltsamaa Vallaleht
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Õnnitleme veebruarikuus sündinud
aukodanikke ja teenetemärgi kavalere
06.02

Tiia Mikson

Põltsamaa valla aukodanik 2019

10.02

Sirje Tuula

Põltsamaa linna teenetemärk 2000

13.02

May-Britt Engström Põltsamaa linna aukodanik 1994

13.02

Aili Soolepp

Pajusi valla aukodanik 2015

15.02

Kalli Kadastik

Põltsamaa valla aukodanik 2020

22.02

Külli Paal

Pajusi valla teenetemärk 2017

23.02

Andres Kert

Põltsamaa linna teenetemärk 2016

25.02

Juhan Tennasilm Põltsamaa valla teenetemärk 2021

27.02

Heldur Meerits Põltsamaa linna teenetemärk 2006
Põltsamaa Vallavolikogu
Põltsamaa Vallavalitsus

Vallavalitsuse ametnikud Puurmani teenuskeskuses
Teisipäev, 1. märts kell 9–12
Gilmar Krživets - ehitusspetsialist, tel 525 1610
Ain Valu - keskkonnaspetsialist, tel 509 8517
Mark Liivamägi - majandusosakonna juhataja, tel 5308 1082
Neljapäev, 3. märts kell 9–12
Marilin Mölder - haridus- ja kultuuritööspetsialist,
tel 5696 6862
Teisipäev, 8. märts kell 9–12
Kersti Viggor - ehitus- ja planeeringuspetsialist, tel 5309 6850
Kaja Kesküla - järelevalvespetsialist, tel 505 9363
Aivar Aigro - teedespetsialist, tel 5918 0191
Kolmapäev, 9. märts kell 9–12
Annika Kallasmaa - noorsootöö- ja tervisedendusspetsialist,
tel 5394 3940
Neljapäev, 10. märts kell 9–12
Karro Külanurm - vallavanem, tel 505 7909
Teisipäev 15. märts kell 9–12
Silja Peters - haridus- ja kultuuriosakonna juhataja,
tel 510 5889
Kolmapäev, 16. märts kell 9–12
Kristi Klaos - abivallavanem, tel 529 4510
Raivo Suni - kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist,
tel 5648 0215
Teisipäev, 22. märts kell 9–12
Gilmar Krživets - ehitusspetsialist, tel 525 1610
Ain Valu - keskkonnaspetsialist, tel 509 8517
Mark Liivamägi - majandusosakonna juhataja, tel 5308 1082
Kolmapäev, 23. märts kell 9–12
Annika Kallasmaa - noorsootöö- ja tervisedendusspetsialist,
tel 5394 3940
Karro Külanurm - vallavanem, tel 505 7909
Teisipäev, 29. märts kell 9–12
Kaja Kesküla - järelevalvespetsialist, tel 505 9363
Aivar Aigro - teedespetsialist, tel 5918 0191
Silja Peters - haridus- ja kultuuriosakonna juhataja,
tel 510 5889
Neljapäev, 30. märts kell 9–12
Marilin Mölder - haridus- ja kultuuritööspetsialist
tel 5696 6862
Karro Külanurm - vallavanem, tel 505 7909
Raamatupidaja Elle Kuuse (tel 506 5690) esmaspäeviti,
teisipäeviti ja reedeti. Juhtumikorraldaja Helina Kalev
(tel 5911 1452) esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti.
Igapäevaselt töötab Puurmani teenuskeskuses majandusspetsialist Arvo Pennonen (tel 523 7098) ja sotsiaaltööspetsialist Karmen Allev (tel 5334 1408).

Põltsamaa Vallaleht

Järgmine leht ilmub 24. märtsil.

KULTUUR ja VABA AEG
LUULEKONKURSS
Põltsamaa Raamatukogu ootab raamatukogude aasta
raames aadressile poltsamaa@poltsamaark.ee eestikeelseid luuletusi. Luuletused võib tuua ka raamatukokku.
Tähtaeg 15. märts.
FOTOJAHT – PÕLTSAMAA VALLA AARDED
Ootame veebruarikuu 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. märts.

Veebruar 2022

Põltsamaa Ühisgümnaasium
alustab 1. märtsist õpilaste
vastuvõtmist 1. klassi
Kui soovid panna oma lapse uuest õppeaastast
Põltsamaa, Adavere, Lustivere või Aidu õppekoha 1. klassi, on täna õige aeg esitada selleks
taotlus.
Taotlusi võetakse vastu kooli kantseleis
1.- 31. märtsini 2022.
Vaata lähemalt www.poltsamaa.edu.ee

SÜNDMUSED

KONTSERT MEESTELT NAISTELE – LILLED LÄBI MUUSIKA!
Pühapäeval, 6. märtsil kell 17 Puurmani mõisas.
Esinevad Kalle Sepp (vokaal) Raivo Tafenau (saksofon) ja
Ain Agan (kitarr).
Piletid eelmüügist ja tund enne kontserti kohapeal. Kohtade bron. tel 521 8565. Avatud kohvik.
NAISTEPÄEVA KONTSERT
Teisipäeval, 8. märtsil kell 19 Põltsamaa kultuurikeskuses.
Esinevad Põltsamaa linnaorkester ja Kuivajõe meeskoor.
Vaata lisaks www.kultuurikeskus.eu
PÕLTSAMAA OTT TOIDUTURG
Kolmapäeval, 9. märtsil kell 17–18 Põltsamaa kultuurikeskuse juures.
Märtsikuu OTT pakub taas võimalust müüa ja osta
toidukaupa, mida kaubandusvõrgust üldjuhul ei leia.
KUPERJANOVI RETK 2022
Algab laupäeval, 12. märtsil kell 10 Puurmani mõisa juures.
Retk Puurmani mõisa hoovist Tabiverre on pühendatud
1919. aastal 11.–13. jaanuarini toimunud Julius Kuperjanovi partisanisalga rännaku mälestusele.
PLAYBACK SHOW 2022
Laupäeval, 12. märtsil kell 19 Põltsamaa kultuurikeskuses.
Playback Show on üritus, kus Põltsamaa valla koolide õpilased, õpetajad ja vilistlased koostavad kavad enda valitud
artistide parodeerimiseks. Pileti hind 10 eurot.
PEREPÄEV “TEATER...”
Pühapäeval, 20. märtsil kell 15 Põltsamaa kultuurikeskuses. Külas Viljandi Nukuteater. Etendus “Karu Ott tahab
magada”. Teatriteemalised mängud ja tegevused.
KURESSAARE TEATRI ETENDUS “KES ON PUNAMÜTSIKE”
Kolmapäeval, 23. märtsil kell 11 Põltsamaa kultuurikeskuses. Carles Perrault ja vendade Grimmide muinasjutu
ainetel. Lavastaja Aarne Mägi. Osades Lee Trei, Tanel Ting,
Markus Habakukk.
KURESSAARE TEATRI ETENDUS “ISSID”
Kolmapäeval, 23. märtsil kell 19 Põltsamaa kultuurikeskuses. Douglas Gower “Issid”. Lavastaja Arvi Mägi. Osades
Jürgen Gansen ja Tarvo Krall.
Põltsamaa valla kultuuri- ja spordisündmuste infot leiab
kultuurikavast (kultuurikava.ee).
Kutsume kõiki korraldajaid sisestama oma infot sinna, nii
jõuab teave valla, Põltsamaa Kultuurikeskuse, Põltsamaa
turismiinfo veebilehele, vallalehte ja laiemalt avalikkuseni.
* Kultuurikalendris avaldatud andmete õigsuse eest
vastutab ürituse korraldaja.

Põltsamaal avatakse koroonaviiruse proovivõtukoht
Teisipäevast, 22. veebruarist saavad perearsti
saatekirjaga soovijad teha
koroonaviiruse testi ka
Põltsamaal. Avalik testimise punkt avatakse aadressil Kesk 1. Proovi saab
anda eraldi sissepääsuga
ruumis.
„Esialgu avame proovivõtu võimaluse teisipäeviti ja neljapäeviti, esimesel

nädalal teisipäeval ja reedel, kuna 24.02 on pühad,”
ütles Medicumi juhatuse
liige Tõnis Allik.
Kohapeal saab anda
proovi nii ninaneelukaapest kui ka kurguloputusvedelikust. Viimase puhul
on oluline olla 1 tund söömata-joomata.

5 PÕHJUST,

miks valida just Grafi biopuhasti!
...................................................
1. ISEANKURDUV MAHUTI - otsene rahaline kokkuhoid betoonist
ankurdusplaadi soetamiselt. Lisakslihtsam ja kiirem paigaldus.
2. VÄGA MUGAV HOOLDADA - hooldusvabasid puhasteid ei ole
olemas. Kuna biopuhasti ostetakse väga pikaks ajaks, siis on väga
oluline pöörata tähelepanu hooldusvajadusele.
3. EEMALDATAV MAHUTISISENE SÜSTEEM - on ääretult tähtis, et
seadmeid saaks mahutist kätte lihtsalt. Reovee mahutis on väga
agressiivne keskkond ning tõrgete ja ummistuste eemaldamine
peab olema lihtsalt teostatav.
4. TARK SÜSTEEM - kõik tõrked salvestatakse ja kuvatakse kontrolleri
ekraanil. Nii on lihtne küsida nõu meie infonumbrilt
5. KÕIGE TÄHTSAM! - meil on päriselt ka olemas mõistliku hinnaga
hooldusteenus. Me ei tea kedagi, kellel veel oleks.
LISAKS EELNEVALE
Tänaseks oleme Eestis müünud juba üle 1200 väikepuhasti.
Meie seadmetel on olemas CE sertifikaat.
Meil on tooted reeglina laos kohe olemas.
Korraldame transpordi objektile ja aitame paigaldusel.
Oleme tänulikud, kui pöördute meie poole!
Puhastid.ee meeskond

Otto-Graf GmbH ja Klaro GmbH ametlik partner

...................................................
E-post: info@puhastid.ee • Tel: 5322 5822
www.puhastid.ee

SA Põltsamaa Tervis

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

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

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

