Põltsamaa Vallaleht
Puurmani piirkonna elanikud hääletasid halduspiiride muutmise poolt
Põltsamaa valla halduspiiride muutmise küsimuses
toimus 12.–18. septembrini rahvaküsitlus, kus oma
arvamust Tartu vallaga ühinemise osas väljendasid
Altnurga, Jüriküla, Kirikuvalla, Kursi, Laasme, Pikknurme, Tammiku ja Tõrve
küla ja Puurmani aleviku
elanikud.

Küsitlusel väljendas oma
arvamust 406 inimest, kes
moodustavad 44,7% kõigist
hääleõiguslikest kodanikest.
Tartu vallaga soovis ühineda 301 elanikku, Tartu vallaga ei soovinud ühineda 99
elanikku.
Asulate lõikes eristus Pikknurme piirkond. Pikknurmes osalenud 60 vastajast

soovis Tartu vallaga ühineda 24 ja ei soovinud ühineda
35 elanikku.
Nüüd asub Põltsamaa vallavolikogu valmistama ette
eelnõud Altnurga, Jüriküla,
Kirikuvalla, Kursi, Laasme, Tammiku ja Tõrve küla
ning Puurmani aleviku üleandmiseks Tartu vallale.
Juhul, kui keegi ei vaidlus-

UUDISED

ta rahvaküsitluse tulemusi,
võib eelnõu jõuda volikokku
juba oktoobris. Seejärel peab
Tartu vallavolikogu väljendama nõusolekut võtta
Puurmani piirkonna asulad
oma valla koosseisu.
Põltsamaa
Vallavalitsus

Puurmani piirkonnas läbiviidud küsitluse tulemused
Vastajaid
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de vahel. Teadmine sellest,
mis on hästi ja mis halvasti,
võimaldab oma edaspidised tegevused suunata õigesse kohta ning kulutada
nappe vahendeid targalt ja
tulemuslikult.
Põltsamaa valla poolt
koordineerib terviseprofiili koostamist vallavalitsuse noorsootöö- ja tervisedendusspetsialist Annika
Kallasmaa (tel 5394 3940).
„Seni oleme tervisedenduseks mõtteid ammutanud 2019. aastal valminud
maakonna tervise- ja heaoluprofiilist ning Jõgeva
maakonna tervisenõukoguga tehtud koostööst.
Usun, et valla terviseprofiil annab meie elanike
terviseseisundist täpsema

pildi ja võimaldab meil
arendada ja pakkuda paremini ja täpsemalt suunatud
teenuseid,” ütles Kallasmaa.
Põltsamaa valla terviseprofiili koostamisel on
õla alla pannud Tallinna
Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse õppekava üliõpilased, kes panustavad
profiili koostamise protsessi õppeaine “Strateegiad ja
meetodid” raames.
Sarnast koostööd on ka
varasematel aastatel tehtud mitmete teiste omavalitsustega.
„Meil on väga hea meel
teha koostööd Põltsamaa
vallaga,“ ütles tervisedenduse õppekava õppejõud
Liina Riisenberg.

Põltsamaa vald suurendas kooli alustamise toetust ja sünnitoetust
Põltsamaa Vallavalitsus annab teada, et sel aastal on kooli alustamise toetuse suurus
150 eurot. Toetust makstakse
nendele vanematele, kelle laps
läheb tänavu sügisel 1. klassi.
Samuti tõsteti sünnitoetuse
suurust. Kui seni oli sünnitoetuse suurus 400 eurot, siis nüüd
on see kokku 700 eurot. Sünnitoetust makstakse endiselt
kahes võrdses osas. Esimene
osa (350 eurot) makstakse välja lapse sünni registreerimise
järgselt ja teine osa (350 eurot)
pärast seda, kui laps on saanud
kaheaastaseks.
Sünnitoetuse määra tõsteti tagasiulatuvalt alates 01.01.2022,
mis tähendab seda, et kõigile
neile vanematele, kes on saanud 2022. aastal sünnitoetust
seni kehtinud määras, maksab
vallavalitsus automaatselt juurde nn vaheraha.

Vaheraha saamiseks pere
täiendavat avaldust vallavalitsusele tegema ei pea. Vaheraha
makstakse välja septembrikuu
jooksul.
Endiselt jäi kehtima säte, et
kui Eesti rahvastikuregistri
andmetel on Põltsamaa vallas
registreeritud elukoht ainult
ühel vanemal, on tal õigus saada sünnitoetust 50% ulatuses.
Kooli alustamise toetuse ja
sünnitoetuse menetlemise korras muutusi ei tehtud. Hüvitise
saamiseks tuleb ametiasutusele esitada vastav taotlus. Seda
saab teha ka Põltsamaa valla
iseteeninduskeskkonnas. Viide
iseteenduskeskkonnale on valla veebilehel.
Merike Sumla
sotsiaalosakonna juhataja
tel 5332 5015

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor on avatud 3. oktoobrini

Põltsamaa vald asus koostama tervise- ja heaoluprofiili
Põltsamaa Vallavalitsus
asus koostöös Tallinna
Tervishoiu Kõrgkooliga
koostama valla tervise- ja
heaoluprofiili, mis on aluseks tervisedenduse tegevuskavale.
Profiili
koostamiseks
kaardistatakse Põltsamaa
valla elanike terviseseisund ja seda mõjutavad
tegurid. Kaardistuse põhjal
loob vallavalitsus tervise
arendamise tegevuskava,
milles püstitatakse juba
konkreetsed
eesmärgid
tervisetulemite parandamiseks.
Terviseprofiil aitab selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate
otsuste ja planeeritavate tegevuste ning tervisemõju-
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„Üliõpilased
saavad
väärtusliku praktilise kogemuse, kuidas paikkonna
tasandil
tervisedenduse
planeerimine reaalselt aset
leiab ning neil on võimalus olla täiel määral koostöömeeskonna
liikmed.
Esimese kohtumise järel
võin öelda, et kenasti peegeldus vastastikune soov ja
huvi toimetada üheskoos
lõpptulemuse saavutamise nimel. Siiralt loodan, et
koosloomes sünnib kõikide asjaosaliste ootustele
vastav tervise- ja heaoluprofiil.”
Põltsamaa
Vallavalitsus

Kohaliku omaalgatuse programmi 2022. aasta sügisvoor
on 1. septembrist avatud ja
maakonna
vabaühendused
saavad 3. oktoobrini esitada
taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.
Taotlusi saab esitada kahte
meetmesse:
Kogukonna areng – toetab
tegevusi, millega panustatakse
kogukonnaliikmete teadmiste
ja oskuste kasvu, kogukonna
identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine –
toetab
tegevusi,
millega
panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate
objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse summa on kogukonna arengu meetme projektidele maksimaalselt 2500 eurot ja
investeeringute ja elukeskkonna arendamise
projektidele
maksimaalselt 4000 eurot. Nõutav omafinantseering mõlemas
meetmes on 10% projekti maksumusest.
Toetuse taotlejaks saavad olla
programmi nõuetele vastavad
ja avalikes huvides tegutsevad
mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või
asutajana ei osale kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud
ei moodusta rohkem kui poole.
Seltsingud taotleda ei saa.
Rohkem infot taotlemise kohta leiab Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskuse veebilehelt
www.jaek.ee.
Kersti Kurvits
kodanikuühenduste
konsultant
tel 520 8423

Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd
• Vallasekretärile (kandideerimise tähtaeg 10.10)
• Rahandusosakonna juhatajale (tähtaeg 02.10)
• Ehitus- ja planeeringuspetsialistile
(tähtaeg 02.10)
• Ukrainlaste tugiisikutele (tähtaeg 02.10)
Rohkem infot valla veebilehel www.poltsamaa.ee
või telefonil 776 8550.
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Põltsamaa Vallaleht

Põltsamaa valla arengu- ja finantsplaanid on ülevaatamisel
Nii nagu muutub aeg, nii muutuvad
ka vajadused, võimalused ja plaanid. Põltsamaa valla arengukava
on koostatud 2018. aastal. Siis oli
oluline muuta vald ühtseks tervikuks – ei saa ju olla nii, et valla ühes
otsas aetakse asju ühte moodi ja teises teisiti. Nüüd on paljud ülesanded ja eesmärgid, mis 2018. aastal
said võetud, täidetud ning aeg on
uusi sihte seada.
Muidugi ei ole kogu arengukava
ellu viidud. Arengukavaga võetud
visiooni saavutamiseks tuleb veel
kõvasti vaeva näha. Visiooni saavutamiseks tuleb aga kokku leppida uued
vaheetapitegevused.
Elanike käest sisendi saamiseks
viisime suvel läbi rahuloluküsitluse. Küsitlus aitas aduda, mis on vallas hästi ja mis võiks paremini olla.
Valdkonnaspetsialistide ja asjast huvitatud inimestega viisime koos läbi
arengukava seminarid, kus vaatasime üle rahvaküsitluse ettepanekud ja
arutlesime valdkonna kitsaskohtade
üle. Koostöös sündisid ajakohased
eesmärgid ja tegevused, millest edasises arenduses lähtuda. Viimasel
seminaril, kus arutasime nii juhtimist
kui mainekujundust, vaatasime otsa
ka eelarvestrateegiale ja hindasime,
kui reaalne on kõiki ootuseid täita.
Finantsväljavaated
Arengukava osaks olevat eelarvestrateegiat, mis prognoosib nelja aasta valla tulusid-kulusid koos plaanitavate investeeringutega, on uuendatud igal aastal. Mööngem, ülikiirelt
muutuvas maailmas on prognoosimine keeruline, aga oleme püüdnud
jääda võimalikult konservatiivseks.
Tulumaks moodustab üle 50% valla
eelarve tuludest (see on ca 9 miljonit
eurot aastas) ning järgneva nelja aasta
keskmiseks tulumaksutõusuks prognoosime 3,4%. Kasvav tulu on planeeritud suures osas kiiresti kasvavate
energia- ja toiduainekulude katteks.
Majanduskulude (eelarve kuludest
ligi 30%, mis on ca 4 miljonit eurot)
kasvuks oleme järgmisel aastal planeerinud ligi 16%, nelja aasta keskmiseks kasvuks aga ligi 5% aastas. See ei
pruugi olla piisav energiahindade jätkuva kiire kasvu kompenseerimiseks.
Meil tuleb otsida võimalusi tulude
kasvatamiseks ja kulude kärpimiseks.
Tööjõukulusid, mis moodustavad
valla eelarvest ligi 60% (ca 9 miljonit
eurot aastas), saame kasvatada järgneva nelja aasta jooksul keskmiselt
1,8% aastas. Pilt võib muutuda, kui
riik otsustab tõsta õpetajate palku.
Siis on kogu valla palgakasv kõrgem ning vahendid selleks tulevad

riigi eelarvest. Õpetajate palkadega
on meil seotud aga ka lasteaia ja tugispetsialistide palgad, mille tõusu
katteks tuleb suuremas osas leida vahendid samuti valla eelarvest. 2022.
a eelarve eeldatava täitmise kohaselt
jääb valla netovõlakoormuseks 65,8%
ehk ca 10,7 miljonit eurot.
Investeeringuid saame jätkuvalt
teha vaid laenu arvelt. Kuna palju
suuri asju on ära tehtud, siis järgneval
neljal aastal on investeeringuteks valla eelarvesse planeeritud keskmiselt
900 000 eurot aastas.
Strateegias on ära toodud loetelu
võimalikest ja prioriteetsetest investeeringutest, sh nt teede rekonstrueerimine ja jalgteede ehitamine;
keskväljakute arendus; Lille tänava
õppehoonete (sh õpilaskodu) ehitustööd koos köögi laiendusega,
õppehoonete (Adavere, Lustivere,
Puurmani) renoveerimistööd; avalike teenushoonete parendamine,
sh
energiatõhusustööd; Felixhalli
renoveerimistööd; Pisisaare spordihoone küttesüsteem; Kuningamäe puhkeala, Põltsamaa lossikompleksi ja ujula arendustegevused; Pajusi ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemi
ehitustööd; Puurmani paisu rekonstrueerimine; kallasraja arendustegevused; eakate teenusmaja ehitustööd;
kalmistuhoone ehitustööd; elamu- ja
ettevõtlusalade arendus (planeeringud jm).
Investeeringute elluviimisel eelistame ja üldjuhul ka teostame vaid
selliseid investeeringuid, millele on
saadud välist toetust (v.a valla teed
ja mõned üksikud objektid). Tehtav
investeering peab olema kooskõlas
valla strateegiliste arengukava eesmärkidega.
Oleme väga tänulikud kõigile, kes
arengukava muutmise protsessis on
osalenud. Teie abiga oleme paberile
pannud arengukava muutmise eelnõu, millele ootame arvamusi ja ettepanekuid.
Ettepanekud vaatab üle vallavalitsus ja seejärel läheb arengukava volikogu komisjonidesse ja istungile vastu võtmiseks.
Kes tahab arengukavast rohkem
kuulda, siis selleks on võimalus 26.
septembril kell 17.30 Põltsamaa Muusikakooli saalis. Seal saab asju arutada valdkonna spetsialistidega – just
nendega, kes hakkavad arengukava
igapäevatöös ellu viima.
Rohkem infot leidub veebilehel
www.poltsamaa.ee. Olge aktiivsed!
Aive Tamm
arendusjuht
tel 5309 0915

2018–2022 on tehtud mitmeid olulisi ja suuri investeeringuid, sh on:
✓ ehitatud uus lasteaed (maksumusega 5,2 miljoni eurot);
✓ teostatud teede investeeringuid (5 a jooksul üle 6 miljoni euro);
✓ renoveeritud õppehooneid (üle 1 miljoni euro);
✓ uuendatud tänavavalgustust (ca 2,3 miljonit eurot);
✓ parendatud ühisveevärki- ja kanalisatsiooni (ca 3,3 miljonit eurot);
✓ rajatud tervisekeskus (ca 2,3 miljonit eurot);
✓ rajatud uus hooldekodu (ca 2,7 miljonit eurot);
✓ renoveeritud Põltsamaa linnust (üle 3 miljoni euro);
✓ rajatud Kamari veelauakeskus (ca 2 miljonit eurot);
✓ uuendatud Põltsamaa keskväljakut (ca 750 000 eurot)
✓ jpm väiksemaid ja suuremaid investeeringuid.
2018–2022 aasta investeeringute kogumaht on olnud ligi 30 miljonit eurot.
Vallapoolne omaosalus on olnud ca 12 miljonit eurot.
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Ülevaade Põltsamaa Vallavolikogu 15. septembri istungist
Põltsamaa
Vallavolikogu II koosseisu 12.
istung toimus neljapäeval, 15. septembril
Põltsamaa kultuurikeskuses.
• Võeti vastu mittetulundusliku tegevuse toetamise kord. Võrreldes
seni kehtinud korraga
sõnastati taotluste hindamise kriteeriumid ja
hindamispõhimõtted.
• Muudeti vallavara
valitsemise korda. Lisati võimalus, et iseseisva kasutusvõimaluseta
valla maast võib teha
otsustuskorras juurdelõike naabruses olevale
kinnisasjale. Põltsamaa
vallale kuuluvad mitmed kinnistud, mis on
riba-, siilu- või kiilukujulise või muu ebakorrapärase kujuga ja mida ei ole
otstarbekas eraldiseisvalt võõrandada (nt Lustivere külas Kalda tee 5,
Kamari alevikus Sakala
tn 13a ja Vägari külas
3a kinnistud jne). Muudatus annab Põltsamaa
vallale võimaluse otsustuskorras liita selliseid
kinnistuid
turuhinna

eest naaberkinnistuga.
• Muudeti Põltsamaa
valla hankekorda. Tulenevalt hindade kallinemisest ja pakkumistega
seotud menetlemise ressursimahukusest muudeti otseostude piirmäärasid.
• Muudeti Põltsamaa
Muusikakooli põhimäärust. Põltsamaa Muusikakool kolis 2022. aasta
alguses oma endisest
asukohast uuele aadressile. Seoses sellega
on vajalik parandada
muusikakooli aadressandmed.
• Muudeti Põltsamaa
Valla Lasteaia põhimäärust. Seoses uue lasteaiahoone valmimisega
muutus lasteaia juriidiline aadress. Senisest põhimäärusest võeti välja
ka endise MARI ja Tõrukese aadressid, kuna uue
lasteaia
valmimisega
need õppekohad suleti.
• Otsustati koormata Põltsamaa vallas
Kuningamäe külas asuv
ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule (EAÕK)
kuuluv Kiriku kinnisasi

kasutusvaldusega Põltsamaa valla kasuks.
Otsus loob õigusliku
aluse EAÕK kalmistu
hooldamiseks.
Kuna
kalmistu omanik EAÕK
andis teada, et tal puudub võimekus kalmistut
hooldada, oli ta valmis
andma kalmistu ja sellega külgneva põllumaa
10 aastaks Põltsamaa
vallale kasutusvaldusesse. Vallal on õigus põllumaa välja rentida ja
kasutada kogu renditasu
kalmistu heakorratöödeks. EAÕK-l säilib kalmistul matmisõigus.
• Otsustati võõrandada enampakkumise korras järgmine Põltsamaa
linnas asuv Viljandi mnt
3 kinnistu. Enampakkumise alghind on 129 000
eurot.
Võõrandamisega seotud notariaalsed
kulud kannab ostja.
• Otsustati võõrandada
enampakkumise korras
Kalana külas asuv Kaasiku kinnistu. Enampakkumise alghind on 5000
eurot. Võõrandamisega
seotud notariaalsed kulud kannab ostja.

• Muudeti vallavolikogu kogukonnakomisjoni koosseisu. Komisjoni
koosseisust arvati välja
Erkki Keldo ja Henry
Uusküla ning uueks liikmeks kinnitati Ülle Ant.
• Muudeti vallavolikogu sotsiaalkomisjoni
koosseisu. Komisjonist
arvati välja Kersti Juhandi ja Kaisa Saluste ning
uuteks liikmeteks kinnitati Evi Rohtla ja Sirje
Kukk.
• Muudeti vallavolikogu hariduskomisjoni
koosseisu. Komisjonist
arvati välja Kaspar Käärsoo ja uueks liikmeks
kinnitati Nadežda Niklus.
Volikogu istungi ülekannet on võimalik järele
vaadata Põltsamaa valla
veebilehel. Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste,
määruste ja protokollidega
on võimalik tutvuda Põltsamaa valla dokumendiregistris.
Vallavolikogu
määrused on avaldatud ka
elektroonses Riigi Teatajas.
Põltsamaa
Vallavalitsus

Lühidalt Põltsamaa Vallavalitsuse istungitelt
22. AUGUST
• Algatati Jõgeva mnt
23 ja Jõgeva mnt 23a
detailplaneering.
Planeeringu
koostamise
eesmärgiks on kuni kahe
uue krundi moodustamine ning neile kaubandus- ja teenindushoonete
rajamiseks ehitusõiguse
määramine, juurdepääsude lahendamine, tehnovõrkudega varustamine ning parkimis- ja
heakorra lahendamine.
Kinnistule on plaan rajada uus Decora kauplus.
• Kinnitati koolitransporditeenuse
hanke
tulemused.
Edukaks
tunnistati Eltor OÜ pakkumine 2,35 eurot (ilma
käibemaksuta) ühe liinikilomeetri kohta. Üks
õpilasliin loob võimaluse Pisisaare, Loopre,
Vorsti ja Pajusi külade
lastel käia Põltsamaa
Ühisgümnaasiumi Adavere õppekohas. Lisaks
annab see võimaluse ka
Adavere aleviku ja Kalme, Mõhküla ning Kuningamäe külade lastel
kasutada koolitransporti

Põltsamaa
Ühisgümnaasiumisse. Teine liin
pakub võimaluse Põltsamaa Ühisgümnaasiumist liikuda Annikvere,
Võhmanõmme, Kaliküla, Neanurme ja Pikknurme küladesse ning
Puurmani alevikku.
5. SEPTEMBER
• Kooskõlastati Põltsamaa Ühisgümnaasiumi
töötajate koosseis seisuga 01.09.2022. Suurendati põhikooli abiõpetajate
ametikohtade suurust
2,5 ametikoha võrra,
sotsiaalpedagoogi ametikohti 1,0 ametikoha
võrra ja lisati töötajate
koosseisu uussisserändajate õppetöö koordinaatori ametikoht 0,25
suuruses.
• Kehtestati Põltsamaa
vallale kuuluva Vaibla
puhkebaasi kasutamise
hinnad alates 01.10.2022.
Seni kehtinud hinnad
olid kehtestatud 2018.
aastal. Uued hinnad on
järgmised: kogu kompleksi kasutamine (maja
ja saun) E-N 250 eurot/

ööpäev, R-P 350 eurot/
ööpäev; magamiskoht
majas 20 eurot/ööpäev;
telkimisel ühe telgi koht
20 eurot/ööpäev.
• Kinnitati Puurmani lasteaia siseteede
ehituseks läbi viidud
lihthanke
tulemused.
Pakkumuse esitas kaks
ettevõtet. Edukaks tunnistati Warren Teed OÜ
pakkumine summas 41
716,10 eurot (ilma käibemaksuta).
12. SEPTEMBER
• Kehtestati Põltsamaa
Halduse poolt müüdava
toidu maksumus alates
01.10.2022. Haridusasutustes kohapeal pakutavad toidud ei kalline. Samuti jääb muutumatuks
Põltsamaa Valla Päevakeskusele müüdava toidu hind. Kallineb väljamüüdava lõunasöögi
hind, kus lisandub prae
hind ja transporditasu.
Hinnakirja lisati laagrite
toitlustamise hinnad.
• Anti Põltsamaa linnas,
Kuperjanovi 2a paiknev
digiekraan
tasuta

kasutada viieks aastaks
Põltsamaa
Vallavara
OÜ-le. Ekraanile kehtestati järgmine hinnakiri:
Põltsamaa Vallavalitsuse teated ja allasutuste
reklaamid ning teavitused on tasuta; Põltsamaa
vallas registreeritud ja
tegutsevatele MTÜ-dele ja eraisikutele rakendatakse
soodushinda
6 eurot päev/25 eurot
nädal; Põltsamaa vallas
registreeritud ja tegutsevatele väikeettevõtetele
(töötajate arv alla 50) rakendatakse soodushinda
8 eurot päev/30 eurot
nädal); Põltsamaa vallas
tegutsevatele ettevõtetele rakendatakse hinda 15
eurot päev/60 eurot nädal; poliitiline reklaam
25 eurot päevas/90 eurot nädalas. Hindadele
lisandub käibemaks.
Üksikasjalikumalt saab
vallavalitsuse
istungite
ülevaadetega tutvuda valla
veebilehel www.poltsamaa.ee
Põltsamaa
Vallavalitsus

Eriplaneering tuulepargi rajamiseks Põltsamaa vallas
Väljapaneku aeg:
19. septembrist 20. novembrini 2022

Avaliku arutelu:
29. septembril kell 18 Põltsamaa Kultuurikeskuses

September 2022
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Põltsamaa postkontor kolis Meie poodi
E-kaubanduse kasvades
on inimeste postiteenuste tarbimisharjumused
muutunud, üha rohkem
soovitakse saata pakke
pakiautomaadi kaudu
ning väheneb postiteenuste
kasutamine
postkontoris kohapeal.
Omniva vaatas koostöös
Põltsamaa omavalitsuste
esindajatega üle piirkonna paki- ja postiteenuste
korralduse ning mahud
teenuste ajakohastami-

seks. Arutelud on veel
pooleli, kuid esmased
muudatused kokku lepitud.
Põltsamaa postkontor
kolis 16. septembril uude
kohta. Nüüdsest asub see
Meie poes, aadressil Tallinna 4a.
Lisaks plaanib Omniva
eemaldada vähe kasutatavad kirjakastid, kus on
vähem kui 5 kirja kuus.
Mõnikord ei kasutata
neid ühegi kirja saatmi-

Põltsamaa valla beebid pidasid pidu
seks. Põltsamaa vallas
on kavas eemaldada kirjakastid Väike-Kamari,
Pisisaare, Kalana, Umbusi, Kütimäe, Sulustvere
asulates. Eemaldatakse
ka Põltsamaal Viljandi tn
3 paiknev kirjakast, kuna
inimestel avaneb võimalus viia kirjad sinna lähedale kolivasse postkontorisse.
Kolm kirjakasti paigutatakse ümber käidavamasse kohta: Pikknurme

kirjakast liigutatakse bussipeatuste poole, Lossi 1
kirjakast kolib Meie poe
juurde ja Silla 2 kirjakast
viiakse vallamaja juurde.
Kui lähedale ei jää postiasutust, siis ka siin on
abiks personaalne kirjakandja, kelle abil saab kirjad teele saata kodust või
töölt.
Omniva

Kuidas tellida personaalset kirjakandjat?
• Soovid saata või saada pakki? Vajad postmarki, ümbrikku või pakendit? Tasuda arveid või saata
kirja? Kutsu postiteenusteks koju või tööle personaalne kirjakandja!
• See on tasuta, kui elad postiasutustest kaugemal
kui 5 km, lähemalt tulek maksab 5 eurot. Kehtivad
täpselt samad hinnad kui postiasutuses ja maksad
ainult ostetavate postiteenuste eest.
• Kirjakandja müüb postmarke, ümbrikke või paneb kliendi eest kirjad ja pakid teele. Samuti saab
tasuda arveid, võtta vastu pakke ja kirju ning tellida
ajalehti ja ajakirju.

Valla noorimaid tervitasid Reet Alev (paremal) ja Karro Külanurm (taga keskel).

• Tellimiseks helista 664 3330 või kirjuta
www.omniva.ee/era/abiinfo/kirjakandja_tellimine.
Tellida saab ka Omniva infoliinile helistades. Märgi, mida soovid teha kirjakandja abil ja aadress.
Omniva klienditeenindaja võtab Sinuga ühendust
ja lepib kokku teenindamise aja. Tellimust tullakse
täitma üldjuhul juba järgmisel tööpäeval, aga mitte
hiljem kui kahe tööpäeva jooksul ajavahemikus kell
8–17.

Aiajäätmeid ei tohi põletada!
Põltsamaa vallas on tänavu varasügisel suurenenud märgatavalt kaebuste arv, mille on esile
kutsunud aias kogunenud jäätmete (taimede
varred, lehed, õied) põletamine.
Tõsi ta on, veel mõned
aastakümned tagasi peeti
koduaias prahi ja jäätmete
põletamist igapäevaseks
tegevuseks. Tänaseks on
teada, et see saastab õhku
ning mürgitab hoolega
kasvatatud aiasaaduseid.

Kahjustada saavad viljapuud, porgandid ja teised
valmivad viljad. Jäätmeid
lõkkesse või ahju visates sadestuvad põlemisel
tekkivad ühendid põlemiskoha vahetusse lähedusse, tuule korral võib
aga kahjustada saada
kogu küla või suuremgi
piirkond.
Juhime tähelepanu sellele, et aias kogunenud
puulehed ja muud taimsed osad sobivad kompostimiseks, aga mitte

põletamiseks. Aiajäätmete põletamine on rangelt
üle Eesti keelatud! Maksimaalne trahvisumma
eraisikule prügi lõkkes
põletamise eest on 300
trahviühikut, mis võib tähendada kuni 1200 euro
suurust trahvi.
Lõkkes tohib põletada
ainult kuiva puitu ja oksi,
immutamata puitmaterjali, paberit ja kiletamata
pappi.
Kui märkad jäätmete
põletamist või jäätmetega

ettevalmistatud
lõkkekohta, anna sellest teada
riigiinfo telefonil 1247.
Telefon töötab üleriigiliselt ja ööpäevaringselt
ning numbrit saab valida
nii mobiililt kui ka lauatelefonilt.
Numbrit on lihtne meelde jätta – 1 number 24
tundi 7 päeva nädalas.
Kaja Kesküla
järelevalvespetsialist
tel 505 9363

Põltsamaa vallas on plaanis ümber matta kaks ühishauda
Kaitseministeeriumi
sõjahaudade komisjon
on otsustanud üle Eesti
ümber matta 40 II maailmasõja järel rajatud
Nõukogude sõjahauda.
Teiste hulgas on teisaldatavate nimekirjas ka
Lustivere ja Riivli sõjahauad.
Lustivere
ühishaud
asub Lustivere mõisa pargis. Hauamonument on
püstitatud 8. mail 1975.a.
Monument on valmistatud kunstikombinaadis
„ARS” (skulptor O. Ehalaid, peakonstruktor A.
Loik). Sõjahaudade registri andmetel on sinna
maetud 38 (teistel andmetel 40) inimest.
Riivli matmispaik asub
Põltsamaa vallas Esku
külas eraomandis oleval Sillaotsa kinnistul.
Mälestusmärk püstitati
1967 aastal. Sõjahaudade

5. septembril oli põhjust Põltsamaa
valla beebidel lutid läikima lüüa
ja sammud ema/isa turvalises süles
Põltsamaa Kultuurikeskuse suunas
seada.
Kutse Põltsamaa valla noorimate
kodanike vastuvõtule said 30 beebit,
kes olid sündinud käesoleva aasta
esimeses pooles. Neid tervitasid Põltsamaa vallavanem Karro Külanurm
ning vallavolikogu esimees Reet
Alev. Beebidele kingiti Põltsamaa
valla vapiga hõbelusikas ning raamat
„Pisike puu“.
Kohale tulnud beebidest võis näha,
et meie vallas on sirgumas tantsulõvisid, kes muusikapala saatel reipalt
kaasa tantsivad.
Leidus ka mõni veidike häälekam
noor kodanik, kes soovis iga tegevuse kohta oma arvamust avaldada.
Arvestades hiljuti toimunud aren-

gukava arutelusid ning küsitlusi,
on see vaid positiivne, kui peale on
tulemas põlvkond, kes väga soovib
vallaasjades kaasa rääkida. Samas oli
vastuvõtule sattunud ka paar veidike
kriitilisema kultuurimeelega külalist,
kes beebi mõistes ülipika vastuvõtu
vältel lihtsalt magama jäid.
Tervitame veelkord kõiki väikseid
vallakodanikke ning soovime kõigile
head tervist ja rõõmsat kasvamist!
Kel seekord osaleda ei õnnestunud
– meene ootab teid Põltsamaa Vallavalitsuses (Lossi 9, Põltsamaa).
Korraldajad tänavad koostööpartnereid, kes aitasid kaasa vastuvõtu edukale toimumisele!
Marilin Mölder
haridus- ja kultuuritööspetsialist
tel 5696 6862

Põltsamaa vald alustas sügist raamatukogu ja muusikakooli
uue juhiga
Viimasel paaril istungil on vallavalitsus nimetanud ametisse Põltsamaa Muusikakooli ja Põltsamaa
Raamatukogu uued juhid.
Muusikakooli asus septembrist juhtima kauaaegne kohaliku muusikakultuuri edendaja ja õpetaja Tuuli
Jukk. Jukk on omandanud pedagoogikamagistrikraadi Tallinna Ülikoolis. Lisaks on ta lõpetanud Eesti
Muusikaakadeemia koolimuusika
eriala ja Salzburgi Ülikooli “Mozarteum” Orff Instituudi muusika- ja
liikumisõpetuse eriala.
Jukk on olnud 1999. aastast Põltsamaa Muusikakooli õpetaja ja jaganud

samast aastast muusikaharidust Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. Ta on ka Põltsamaa Muusikakooli vilistlane, õppides siin viiulit ja
akordionit.
Raamatukogu direktoriks kinnitas
vallavalitsus Viivika Lepa, kes asub
tööle 19. septembrist.
Lepp on lõpetanud Tartu Ülikooli
Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infokeskkondade
eriala. Varem on ta töötanud Ollepa
raamatukogus ja juhtinud viis aastat
Suure-Jaani Raamatukogu. Lisaks on
Lepp olnud Võhma Gümnaasiumi
õpetaja.

Põltsamaa valla inimesed saavad kasutada Jõgeva justiitspunkti

Eelmisel sajandil püstitatud monumendid Põltsamaa vallas.

registri andmetel on sinna maetud 169 inimest.
Välja kaevatavad säilmed maetakse ümber
Põltsamaa
kalmistule.
Ümbermatmist korraldab
Eesti Sõjamuuseum. Täpne ümbermatmise aeg ei
ole hetkel teada.
Lisaks Lustivere ühishauale ja Riivli matmis-

paigale on Nõukogude
okupatsiooni ajal Põltsamaa valda rajatud ja
tähistatud veel kaks ühishauda. Mõlemad asuvad
valla kalmistutel: Kursis
ja Põltsamaal.
Põltsamaa
ühishaud
sai hauatähise 1947. aastal. Kursi hauda tähistab skulptor E. Rebase

poolt 1977. aastal loodud
monument.
Sõjahaudade
registri
andmetel on Kursi ühishauda maetud 21 (teistel
andmetel 24) inimest ja
Põltsamaale 71 (teistel
andmetel 60) inimest.
Põltsamaa
Vallavalitsus

Septembrist saab Jõgeva riigimajas kasutada justiitspunkti, mis on
mõeldud selleks, et õigusalaseid
toiminguid saaksid teha inimesed, kellel endal kodus arvutit või
videokonverentsi seadmeid ei ole.
Justiitspunktis saab esialgu kasutada ruumi koos videokonverentsiseadmega, mille abil on kõigil inimestel võimalus osaleda videosilla
teel õigusalastel menetlustoimingutel. Peamiselt on tegemist toimingutega, kus menetleja peab ise
võimalikuks veebi teel osalemist või
kus inimene ise on seda taotlenud.
Näiteks saab justiitspunktis osaleda
kohtuistungitel, teha kaugtõestamise
teel notariaalseid tehinguid, vestelda
esmatasandi õigusabi juristiga või
riigi õigusabi osutava advokaadiga.

„Justiitspunkte on eelkõige oodatud kasutama need inimesed, kellel
endal arvutit või videokonverentsiseadmeid pole. Justiitspunktides
on olemas tehnilist tuge pakkuvad
töötajad, kes ei jäta inimest seadmete
kasutamisel üksi hätta. Justiitspunktide kasutamine on tasuta,” selgitas
asekantsler Viljar Peep.
Justiitspunkti kasutamine tuleb eelnevalt broneerida. Aja saab broneerida läbi justiitspunkti infotöötaja, kas
talle helistades või e-posti teel.
Jõgeva justiitspunkt
Aadresss: Suur 3, Jõgeva
E-post: jogeva.riigimaja@fin.ee
Tel: +372 5569 1172
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Õnnitleme septembrikuus sündinud
aukodanikke ja teenetemärgi kavalere
09.09 Arved Külanurm Põltsamaa linna teenetemärk 2011,
Põltsamaa valla aukodanik 2021
10.09 Riina Paluoja

Põltsamaa valla aukodanik 2022

13.09 Marje Pagi

Pajusi valla teenetemärk 2009

15.09 Väino Linnuste

Põltsamaa linna aukodanik 2009

22.09 Väino Valdmann Põltsamaa valla teenetemärk 2019
25.09 Mare Lettens

Pajusi valla teenetemärk 2008,
Pajusi valla aukodanik 2013
Põltsamaa Vallavolikogu
Põltsamaa Vallavalitsus

Algas väärikate ülikooli programm

KULTUUR ja VABA AEG
KUNSTIKOOLI NÄITUS PAJUSIS
Septembris ja oktoobris Pajusi Rahvamajas
Valik kunstikooli noorte loometöid kahest laagrisuvest.
Maalitud guaššiga paberile. Pilte vaadates võib arvata, kus
need tehtud on – kas mõisas või talus. Kokku 21 tööd.
FOTOJAHT – PÕLTSAMAA VALLA AARDED
Ootame septembrikuu toredaid fotosid Põltsamaa vallast
aadressile meedia@poltsamaa.ee. Palume fotole lisada
autori nimi ja foto allkiri. Konkursi tingimused on valla
veebilehel www.poltsamaa.ee. Tähtaeg 5. oktoober.
KINO PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUSES
Reedel, 23. septembril
kell 16.00 Ninakaru Koaati
kell 18.00 Kalev
kell 19.00 Kukerpillide rapsoodia
kell 20.00 Avatar

Laupäeval, 24. septembril
kell 14.00 Ninakaru Koaati
kell 16.00 Kalev
kell 18.00 Avatar

Esmaspäeval, 26. septembril
kell 19.00 Kalev

Kolmapäeval, 28. septembril
kell 19.00 Kalev

SÜNDMUSED
RAHVUSVAHELISELE EAKATE PÄEVALE PÜHENDATUD
PÄRASTLÕUNA
Reedel, 30. septembril kell 15 Põltsamaa kultuurikeskuses
Päevakohased tervitused, kohvilaud. Kontsert: Anne Velli ja
Aivar Juuse.

Väärikate ülikoolis räägiti harjumustest, mis ajule hästi ei mõju.

Kui õppurid koolimajja
jõudsid, olid registreerimislehed veel printeris. Just
nõnda saab kirjeldada Põltsamaa valla väärikate huvi
ja soovi end harida, silmaringi laiendada ning uusi
teadmisi omandada. Ei jõua
veel loengut väljagi hõigata,
kui juba võib märgata esimesi huvilisi klassiust avamas.
13. septembril toimus Puurmani mõisakoolis esimene
väärikate ülikooli loengukord. Hoolimata sellest, et
osalistel ei olnud eelnevalt aimugi, kes sellel loengupäeval
esinevad, julges kohale tulla
93 kuulajat.
Päev algas videotervitusega
vallavanemalt. Seejärel sai
sõna Olustvere Teenindus-

ja
Maamajanduskooli
direktor Arnold Pastak.
Teisena jagas
uut teadmist
koolitaja
ja
mälutreener Tauri Tallermaa. Loengud olid kaasahaaravad, elulised, täis põnevaid
mõtteid ja uut infot.
Korraldajad tänavad kõiki
osalisi niivõrd positiivse ja
vastutuleliku meeleolu eest!
Täpsemat infot programmi
ning korralduse kohta saab
Põltsamaa valla kodulehelt:
www.poltsamaa.ee/vaarikad
Marilin Mölder
haridus- ja
kultuuritööspetsialist
tel 5696 6862

Mälestame meie hulgast
lahkunuid (11.08–10.09)
Sulev Vaasna
Mihhail Ridal
Voldemar Vagula
Margo Prits
Aino Nahkur      
Ülo Vaikre           
Anne Friis            
Leili Sukk            
Hilja Virolainen  
Johannes Saba     

02.05.1925 – 14.08.2022
07.06.1925 – 15.08.2022
21.09.1927 – 16.08.2022
17.09.1975 – 16.08.2022
21.05.1928 – 17.08.2022
30.06.1943 – 22.08.1922
29.07.1942 – 25.08.2022
22.06.1930 – 29.08.2022
11.08.1942 – 01.09.2022
31.05.1932 – 08.09.2022

Põltsamaa Vallaleht

Järgmine leht ilmub 27. oktoobril.

Põltsamaa vald
Põltsamaa linn
Esku
Kaavere
Tammiku
Põltsamaa linn
Põltsamaa linn
Põltsamaa linn
Esku
Põltsamaa linn

MUUSIKAPÄEVA KONTSERT
Laupäeval, 1. oktoobril kell 17 EELK Põltsamaa kirikus
Kreeka, Süüria, Gruusia, Serbia varajased kirikupalved ning
eri ajastute heliloojate vaimulik muusika.
HALLOWEENI FESTIVAL (KÕRVITSAPÄEV 5)
Laupäeval, 1. oktoobril kell 14 Tapiku külas
Kandlelood Eleri pere esituses. Hõimupäev liivlastega,
esineb pärimusmuusik liivlanna Julgi Stalte kaaskonnaga.
Kõrvitsalaternate lõikamise võistlus. Päeva lõpetab maagiline Olavi tuleshow. Avatud kõrvitsatoitude kohvik!
IV ÜLEVALLALINE MÄLUMÄNG
Teisipäeval, 4. oktoobril kell 19 Puurmani rahvamajas
Pane kokku kuni 5-liikmeline võistkond ja registreeri see
telefonil 5825 8439 või helen@kultuurikeskus.eu.
Küsimused koostab Villu Päärt.
PRIIT PIUS JA KAIT KALL ‘’MIDAGI IKKA’’
Pühapäeval, 9. oktoobril kell 19 Põltsamaa kultuurikeskuses. Pileti hind 19.20–21.20.
Kait Kall ja Priit Pius on ühendanud jõud, et anda üks
korralik naerulihaste trenn. Eesmärk on lihtne, ent samas
keeruline, sest tihtipeale on elus olukordi, kus keegi naerab
südamest ning teine mõtleb kõrval, et kui sul on selline
huumorimaitse, siis on tegemist tragöödiaga.
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.

Põltsamaa Halduse kodulehel
www.poltsamaahaldus.ee
saab nüüdsest jätta ka anonüümse vihje.
Kui oled märganud vallas probleeme (nt korruptsiooni,
vara lõhkumist jms), millest soovid teavitada, aga ei
julge seda avalikult teha, kirjuta Põltsamaa Halduse
kodulehe „Südamelt ära“ alalehele.
Matis Velt
Põltsamaa Halduse juhataja
tel 5360 7005

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

2022

Vallavalitsus kutsub märkama tublisid haridustöötajaid
Põltsamaa Vallavalitsus kutsub märkama ja
tunnustama valla õpetajaid ja tugispetsialiste.
Õpetajaid tunnustatakse järgmistes kategooriates:
• Põltsamaa valla aasta lasteaiaõpetaja
• Põltsamaa valla aasta põhikooliõpetaja
• Põltsamaa valla aasta gümnaasiumiõpetaja
• Põltsamaa valla aasta huvihariduse õpetaja
(huvikooliõpetaja, huvijuht, ringijuht)
• Põltsamaa valla aasta tugispetsialist
(logopeed, eripedagoog, psühholoog,
psühholoogiline nõustaja)
• Põltsamaa valla aasta tugi
(abiõpetaja, õpetaja abi, tugiisik, muu kooli
personali hulka kuuluv töötaja jt).
Põltsamaa valla aasta õpetaja, tugispetsialisti või aasta
toe tiitli pälvib töötaja:
• kes on loonud/aidanud
Aasta õpetaja kandidaate
luua keskkonna, milles ootab vallavalitsus hiljemalt
tema õpilased/lapsed õpi- 26. septembriks e-posti
aadressile info@poltsamaa.ee.
vad innustunult;
• kes arvestab õpilaste/
Avaldusele palume kirlaste vajadusi ja huve ning jutada kandidaadi nimi,
teeb kõik endast oleneva, kandidaadi töökoht, kanet iga laps/õpilane areneks dideerimise kategooria ja
põhjendus, miks just teda
vastavalt oma võimetele;
• kes on koostööaldis nii peetakse vääriliseks olema
lastevanemate kui kollee- Põltsamaa valla aasta õpegide ja kogukonnaga ning taja, tugispetsialist või Aasnäeb koostöös edasiviivat ta Tugi. Avaldusele tuleb
lisada ka kandidaadi esitaja
jõudu;
• kes on valmis kinni haa- kontaktandmed.
rama uudsetest ideedest ja
innovaatilistest lahendustest.

Põltsamaa vald osaleb kliima- ja energiakava koostamises
7. septembril toimusid
Jõgeva ja Põltsamaa vallas
Jõgevamaa kliima- ja energiakava koostamise tööseminarid.
Kohalike
omavalitsuste
esindajad koos Consultare
OÜ ja Nomine Consult OÜ
konsultantidega arutlesid
prügi-, energia- kliima-,
kütte ja paljudel teistel asjakohastel teemadel.
Arutati, mis on vallas kliima ja energia teemadel juba
hästi ja mis vajaks veel tegemist ning mis on võimalused.

Jõgevamaa kliima- ja energiakava saab valmis selle
aasta lõpuks. Kliima- ja Energiakava koostamine toimub
Jõgevamaa Arendus- ja
ettevõtluskeskuse eestvedamisel. Projekti rahastuse
saamiseks pani kokku Jõgeva vallavalitsus. Rohkem
infot projekti kohta jagab
Põltsamaa valla arendusjuht Aive Tamm, tel 5309
0915.
Põltsamaa
Vallavalitsus

Sotsiaalkindlustusamet pakub riiklikku perelepitust
1. septembrist rakendub
Riikliku
perelepitusteenuse seadus. Nüüd on
Eestis esimest korda perelepitusteenus kättesaadav
riiklikult koordineeritud
teenusena. Riiklik perelepitusteenus on lapsevanematele tasuta.
Perelepitusteenus
on
mõeldud ühise alaealise
lapse või laste lahku läinud või lahkuminevatele
lapsevanematele, kel ei ole
õnnestunud kokku leppida lapse elukorralduslikes

küsimustes (näiteks nagu
suhtluskord või elatis). Teenus aitab elu pärast lahkuminekut laste jaoks võimalikult valutult korraldada.
Tegemist ei ole paarisuhte
lepitamisega, vaid lapse
heaolust lähtuvate kokkulepete saavutamisega.
Rohkem infot teenuse kohta leiab Sotsiaalkindlustusameti veebilehel.
Kaja Rattas
Sotsiaalkindlustusameti
laste heaolu osakond

Põltsamaa valla MTÜ-d saavad taotleda 2023. aastaks
tegevustoetust, projektitoetust ja üritusetoetsut ning
huvitegevuse pakkujad huvitegevuse toetust.
Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2022!
Info taotlemise tingimuste ja taotlusvormide kohta
on avaldatud valla kodulehel.
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