Põltsamaa Vallaleht
Aita leida ruum siserulapargi jaoks!

Jaanuar 2022

UUDIS
Lühidalt vallamajast

Põltsamaa skatepark Põltsamaa Ühisgümnaasiumi juures on mattunud lume alla.

11. jaanuaril pidasime
Põltsamaa noortekeskuses ekstreemspordihuviliste noortega nõu.
Noorsootöötaja
Merle Vaht oli korraldanud
noorte seas küsitluse, millele vastas 25 noort. Kõik
vastanud soovivad siserulaparki, enamik on valmis
selle kasutamise eest ka
maksma.
Vastanuist 69% harrastab tõukerattaga sõitmist
ja 15% sõidab BMX-ga.

Osa on rulatajad. On ka
pealtvaatajad, kes soovivad lihtsalt ratturite
seltskonnas aega veeta.
Kooli juurde rajatud välirulapargi
kasutajaid
on umbes 60, tõukerattaid
on saanud laenutada ka
noortekeskusest.
Huvitegevus ühendab
noori, ühised huvid soodustavad
sotsialiseerumist. Trikiväljak on ka
n-ö väljaelamise koht, kus
noor saab keskenduda

millelegi, mis pakub talle
rõõmu. Eriti suurt rõõmu
pakub trikkide selgekssaamine. Rattasõit arendab!
Ühise laua taga arutati,
millised on selle ala tulevikuväljavaated Põltsamaal. Et ratturid saaksid
end arendada aasta ringi,
on vajalik siserulapark.
Hädavariant oleks ka
transpordi korraldamine
Paide siserulaparki.

Aita leida siserulapargi
jaoks sobilik ruum! Pargi
loomiseks on vajalik ca
300–500 m2 pinda ja ruumi
kõrgus minimaalselt 6 m.
Ootan ettepanekuid telefonile või e-postile annika.
kallasmaa@poltsamaa.ee.
Annika Kallasmaa
noorsootööspetsialist
tel 5394 0943

Põltsamaa Vallavalitsuse istungitelt
3. jaanuar
* Kinnitati Vägari küla kergliiklustee projekteerimise hanke tulemused. Kõpu-Laisaare kergliiklustee
projekteerimiseks esitati 11 pakkumust. Edukaks tunnistati soodsaima pakkumuse teinud Hepta
Group Energy OÜ pakkumine summas 8800,00 eurot (ilma käibemaksuta).
* Kinnitati Põltsamaa linna Kuuse,
Ringtee ja Marja tn kõnnitee ehitusprojekti koostamise hanke tulemused. Seoses uue lasteaia ehitusega
Kuuse tänavale on vajalik alates
Pajusi maanteest kuni Ringtee tänavani ja Ringtee tänavast piki Marja
tänavat kuni ringristmikuni ehitada
kõnnitee. Kõnnitee projekteerimiseks viis vallavalitsus läbi riigihanke, millele laekus kuus pakkumust.
Edukaks tunnistati soodsaima
pakkumuse teinud P.P. Ehitusjärelevalve OÜ pakkumine summas
17 940,00 eurot (ilma käibemaksuta).

10. jaanuar
* Kooskõlastati põllumajandus- ja
toiduameti poolt Põltsamaa Vallavalitsusele saadetud Maaparandushoiukava 2021–2027 eelnõu.
* Toetati Orkla Eesti AS muudetud
keskkonnaloa väljastamist taotluses
kavandatud tegevuseks Põltsamaa
linnas Tallinna mnt 7 asuvas käitises. Ettevõte taotleb keskkonnaloa
muutmist seoses põhikatla (nimisoojusvõimsusega 5,111 MW/h)
üleviimisega
põlevkiviõliküttelt
vedeldatud maagaasile ja põletusseadmete käitamisest eralduvate
saasteainete koguste vähenemisega.
* Kinnitati Põltsamaa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2022.
aastaks.

17. jaanuar
* Kinnitati Lustivere piirkonna ja
Pajusi piirkonna talihoolde riigihanke tulemused. Lustivere piirkonnas
tunnistati edukaks OÜ Lustivere
Põld pakkumus tunnihinnaga 85
eurot (käibemaksuta). Pajusi piirkonnas tunnistati edukaks Andres
Sutti pakkumus tunnihinnaga 69
eurot (käibemaksuta).
* Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Põltsamaa vallale kuuluv Põltsamaa linnas Põhja-Kaare põik 1 kinnisasi
(registriosa nr 2833835, katastritunnus 61701:005:0006, pindala 1276
m2, sihtotstarve elamumaa 100%).
Enampakkumise alghind on 8300
eurot.
Vallavalitsuse kõigi korraldustega
saab tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
Põltsamaa Vallavalitsus

* 17. jaanuaril oli eelarve
muudatusettepanekute
esitamise tähtaeg. Esitati 2
paketti ettepanekuid. Valla
2022. aasta eelarve maht on
15 miljonit eurot. Eelarve
2. lugemine on plaanitud
veebruari volikogu istungile ning vastuvõtmine märtsi volikogu istungile.
* Põltsamaa Vallaleht ilmub
2022. aastal 27.01, 24.02,
24.03, 28.04, 26. 05, 30.06,
25.08, 22.09, 27.10, 24.11,
29.12.
* Põltsamaa vallas on endiselt 221 reformimata maaüksust, millega tuleb koostöös maa-ametiga tegeleda.
*
Enampakkumisel
on
Kamari alevikus Sakala tn
14 asuv 4972 m2 suurune
ühiskondlike ehitiste maa ja
1276 m2 suurune hoonestamata elamumaa Põltsamaa
linnas Põhja-Kaare põik 1.
* Töös on erinevad välisrahastusega projektid: lasteaia ehitus, hooldekodu
ehitus, Puurmani lasteaia
renoveerimine, Põltsamaa
linnuse renoveerimine, tänavavalgustuse
uuenda-

mine, Põltsamaa keskväljaku II etapp: turutänava
arendamine; Kuningamäe
arendamine, Põltsamaa Lille tänava õppehoone renoveerimine, noortegarantii
tugisüsteemi rakendamine
ja vajaduspõhiste teenuste
pakkumine
abivajavatele noortele; töölesaamist
toetavate sotsiaalteenuste
arendamine; valla kohaturundus ja tursimivõrgustiku koostöö.
* 14. jaanuaril toimus
Puurmanis
keskväljaku
arendamise arutelu. Esimeses etapis on eesmärgiks sõnastada lähtealused edasiseks arenduseks,
sh bussipeatuse kohta.
* 5. veebruarini kestab Põltsamaa valla jaanuarikuu
fotojaht. Vahvaid pilte ootame aadressile meedia@
poltsamaa.ee. Detsembrikuu fotojahi auhinnad said
Lisa Pajo, Reet Vahtrik ja
Heiki Raimets.
* Algasid ettevalmistused
Eesti Vabariigi 104. aastapäeva tähistamiseks.

Volikogu viimaselt istungilt
Põltsamaa Vallavolikogu
II koosseisu 5. istung toimus Lustivere kultuurimajas 20.01.2022. Istungil oli
kohal 15 volikogu liiget,
puudus 6 volikogu liiget.
* RMK Jõgevamaa metsaülem Avo Jürissaar andis
ülevaate Põltsamaa valla
territooriumil asuva riigimetsa kohta koostatud terviktutvustusest.
* Kehtestati valla haldusterritooriumil ühtne maamaksumäär 2,5% maa maksustamishinnast
aastas.
Põllumajandusmaa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks kehtestati 2,0%
maa maksustamishinnast
aastas.
* Põltsamaa valla omandis
olevate eluruumide üüri
piirmääraks kehtestati 3
eurot ühe ruutmeetri kohta
kuus.
* Põltsamaa Vallavalitsusele delegeeriti hajaasustuse
programmiga seotud ülesannete täitmine. Vallavalitsusel on õigus moodustada

selleks hindamiskomisjon
ja määrata struktuuriüksus,
ametnik või ametnikud.
* Põltsamaa Vallavalitsus sai loa sõlmida kaheks
aastaks teenusleping vallavolikogu istungite videoülekannete tegemiseks
soodsaima pakkumuse teinud OÜ-ga VLSV.
* MATA 2022 toetusest
taotletavaks Põltsamaa valla projektiks kinnitati projekt “Põltsamaa lossihoovi
uuendamine ja lava ehitamine“.
* Otsustati lõpetada Põltsamaa valla liikmelisus MTÜs
Lustivere
Hooldekodu
31.12.2022.
* Kinnitati Põltsamaa Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 2022. aasta tööplaan.
* Otsustati anda Põltsamaa
valla aukodaniku nimetus
Riina Paluojale. Teenetemärgi saavad Riina Valdmets, Sirje Arro ja Taimi
Geraštšenko.
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Palume energiahüvitise taotlejail vallamajja tulek ette registreerida
Põltsamaa Vallavalitsus võtab energiakulude hüvitamise
taotlusi vastu alates 17. jaanuarist 2022. Avaldusi võetakse
vallamajas ja Puurmani teenuskeskuses vastu teisipäeviti
ja neljapäeviti kell 9–12 ja 13–16.

Vallamajja ja teenuskeskusesse tulles tuleb ette registreeruda
(Põltsamaal tel 5191 6930, 5911 1452 või 5193 4166,
Puurmanis tel 5334 1408)!
Ühe taotluse menetlemisele võib kuluda ca 30 minutit.

Jaanuar 2022

Lisainfot hüvitise taotlemise kohta jagavad:
Kerli Vasar, tel 5191 6930
Karmen Allev (Puurmani piirkond), tel 5334 1408
Britha Kondas, tel 5193 4166
Helina Kalev, tel 5911 1452
Tiia Juhkam, tel 5045075

Vallavolikogu algatas Põltsamaa vallas tuulepargi eriplaneeringu Teenustest Põltsamaa Valla Päevakeskuses
Rohepööre ja selle osaks olevate tuuleparkide rajamine
on olnud aktuaalne teema
mõnda aega. Seni on Eestis
tuuleparkide rajamise võimalusi uuritud peamiselt
Lääne-Eestis, saartel ja Eesti
merealal. Kuna Kaitseministeerium leevendas Eesti
mandriosas õhuseiresüsteemide piiranguid, vabaneb riigikaitselistest piirangutest ka
Põltsamaa vald.
Tuuleparkide kavandamist
maismaale soosib tuulikute
tehnoloogiline areng. Kaasaegsed tuulikud on kõrgemad ja
võimsamad, mistõttu on majanduslikult tasuv tuuleenergiat toota ka rannikust eemal.
Et selgitada välja, kuhu ning
millistel tingimustel on tuuleparkide rajamine võimalik
meie vallas, algatas Põltsamaa
Vallavolikogu 30. detsembril
2021 eriplaneeringu. Eriplaneeringu käigus tehakse ka
keskkonnamõju strateegiline
hindamine ning uuritakse
sobivaid asukohti tuuleparkide ja neid toetava taristu rajamiseks.
Planeeringu algatamine ei tähenda veel tuulepargi rajamist.
See on pigem ühe protsessi algus, mis võimaldab koostöös
kogukonna, kohaliku omavalitsuse ja arendajaga teemat
põhjalikult käsitleda. Eesmärk
on leida lahendus, kuidas
energiatootmine säästaks võimalikult palju meie inim- ja
looduskeskkonda.
Eriplaneeringu algatas küll
vallavolikogu, kuid sellest on
arendajana huvitatud OÜ Irbeni, mis on OÜ Utilitas Wind
sidusettevõte.
Eriplaneeringu ning uuringute koostaja leidmiseks korraldab vald riigihanke. Planeeringu valmimisele ootame
väga kohalike inimeste mõtteid, soove ning ettepanekuid.
Mida võidab sellest kohalik
kogukond?
Kindlasti peab võimaliku
tuulepargi rajamisest võitma
kohalik kogukond. Seetõttu
tehakse tuulepargi arendaja
ja omavalitsuse vahel kokkuleppeid, kus iga toodetud
megavatt-tunni pealt saavad
kohalikud kogukonnad kasu.
Samuti teevad arendajad otsekokkuleppeid talumistasude
kohta inimestega, kes elavad
tuulepargi läheduses.
Tuuleparkidest saadava tulu
jagamine on kirjutatud seaduseelnõusse, mida Riigikogu
asub menetlema lähikuudel.
Eelnõus on maismaaparkide
puhul toetusena välja pakutud

Kersti Viggor

Foto: Raivo Suni

kuni 0,5 eurot ühe toodetud
megavatt-tunni elektri kohta.
Näiteks 12 tuulikuga tuulepargi puhul oleks tasu ligi 150 000
eurot aastas ja see jaguneb
omavalitsuse ning mõjualasse
jäävate majapidamiste vahel.
Tasu saamise õiguse määrab
kaugus lähimast tuulikust.
Tasu hakatakse maksma hetkest, kui tootmisseade annab
võrku elektrit.
Tuulepargist võidab ka kohalik kogukond, sest tuulepargi
taristu rajamine ning hooldamine loob uusi töökohti. Eeldusi uute ettevõtete loomiseks
ja töökohtade tekkimiseks loob
samuti soodsam energia. Mainekujunduslikult annab tuulepark aimu, et siinne piirkond
väärtustab
taastuvenergiat
ning aitab kaasa rohepöördele
ja kestlikule elukorraldusele.
Kuhu tulevad tuulikud?
Täna sellele vastust veel pole.
Eriplaneeringu
koostamine
koosneb kahest suuremast etapist – asukoha eelvalikust ja
detailse lahenduse koostamisest. Asukoha eelvaliku käigus
kaardistatakse planeeringualal
kõik sobivad alad tuulepargi
rajamiseks. Eelvaliku põhjal
asutakse koostama pargi detailset lahendust.
Mõlemal etapil tehakse
keskkonnamõju strateegiline
hindamine (KSH). Selle käigus hinnatakse potentsiaalset
mõju linnu- või loomaliikide
elupiirkondadele, modelleeritakse müra ja visualiseeritakse
tuuleparki. Uuringutega selgitatakse välja inimestele ja keskkonnale sobivaim tuulepargi
asukoht.
Asukoha eelvaliku protsess
kestab umbes poolteist aastat,
detailse lahenduse koostamine
võtab umbes sama kaua aega.
Niisiis, sobiva tuulepargi ala
otsuseni jõutakse eeldatavasti
2024. aastal. Kogu selle perioodi vältel on võimalus kohalikul
kogukonnal aktiivselt kaasa
rääkida ning olla otsustusprotsessi kaasatud.
Mis saab edasi?
Jaanuaris kuulutab Põltsamaa vald välja riigihanke

leidmaks eriplaneeringu konsultandi, kes asub koostama
eelvaliku lähteseisukohti ning
KSH väljatöötamise kavatsust.
Asukoha eelvaliku lähteseisukohad kirjeldavad planeeringu koostamise vajadust,
eesmärki ja ülesandeid. Lähteseisukohtades esitatakse planeeringu koostamise ajakava,
tuuakse välja vajalikud uuringud ning esitatakse nimekiri
neist, kes soovivad olla kaasatud.
KSH väljatöötamise kavatsuses antakse ülevaade planeeringuga kaasneda võivast olulisest keskkonnamõjust ning
kirjeldatakse keskkonnamõju
hindamise metoodikat. Seega
konkreetsed vastused, mis on
tuulepargi mõju näiteks kaitsealustele liikidele, kui suur
on tuulepargist lähtuv müra
ning kui kaugele on tuulikud
nähtavad, esitatakse alles KSH
aruande tutvustamise käigus
eeldatavasti käesoleva aasta
lõpus.
Kui lähteseisukohad ning
KSH väljatöötamise kavatsus
on valmis, siis tutvustatakse
neid avalikkusele ning korraldatakse mitmeid avalikke
arutelusid, kus igaüks saab esitada oma ettepanekuid.
Järgmises etapis, detailse lahenduse koostamisel määratakse tuulikute, teede ja elektriliinide asukoht.
Mõtleme ja arutame koos!
Tuulepark on olulise ruumilise mõjuga ehitis. On igati
mõistetav, et selle kohta tekib
palju erinevaid arvamusi, küsimusi ja muresid. Soovime
koostöös Põltsamaa valla elanikega välja selgitada, millised
võimalused on tuulepargi rajamiseks meie valda.
Omalt poolt loome erinevad
võimalused kohalikel inimestel, huvigruppidel ning ametiasutustel kaasa rääkida planeerigu koostamisel. Selleks
kavandame mitmeid avalikke
väljapanekuid ning arutelusid,
kus saab esitada oma ettepanekuid ning aidata kaasa parima
lahenduse leidmisele.
Avalikest
väljapanekutest
ja aruteludest teavitame valla
veebilehele ma meie infolehes.
Kõik, kes soovivad olla eelvaliku tegemisse kaasatud, võivad
sellest teada anda aadressile
kersti.viggor@poltsamaa.ee.
Sinna on oodatud ka kõik küsimused.
Kersti Viggor
Põltsamaa Vallavalitsuse
ehitus- ja planeeringuspetsialist
tel 5309 6850

Põltsamaa Valla Päevakeskus (Pargi 2,
Adavere alevik) alustas oma tegevust oktoobris 2017, pakkudeserinevaid sotsiaalteenuseid. Haldusreformi järel lisandus
sellele ka Põltsamaa Päevakeskus (Lossi
47). Põltsamaa Valla Päevakeskus pakub
järgnevaid teenuseid:
Erihoolekandeteenused
Igapäevaelu toetamise teenus (IET)
Teenus sisaldab järgmisi tegevusi: nõustamine puudest tulenevate igapäevaelu probleemide lahendamisel; igapäevaelu oskuste
arendamine (eelarve koostamine ja selle järgimine, vajaduse korral saatmine pangas,
sisseostude sooritamisel); sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomine ning arendamine;
nõustamine tööhõivealastes küsimustes ja
kaasamine töösarnasesse tegevusse; aja planeerimine, vaba aja sisustamine; osalemine
päevakeskuses ja ringides; juhendamine
asjaajamistel ametiasutustes, üldiste avalike teenuste kasutamisel, uutes koduvälist
liikumist nõudvates olukordades; pereliikmete ja lähedaste nõustamine, toetamine.
Tervisliku seisundi jälgimine, vajaduse korral saatmine perearsti või psühhiaatri konsultatsioonidel.
Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja
nädalahoiuteenusena (IET)
Teenus on neile, kes pole ise võimelised
sooritama enese hooldusega seotud tegevusi. Seetõttu vajavad nad lisaks tavapärastele
igapäevaelu toetamise tegevustele ka hooldust, pidevat kõrvalabi ja järelevalvet. Teenuse eesmärk on võimaldada abivajajal jätkata elamist koduses keskkonnas ja lükata
edasi ööpäevaringselt hoolekandeasutusse
elama asumist. Samuti vähendatakse lähedaste hoolduskoormust ja toetatakse nende
töötamist ning osalemist ühiskonnaelus.
Teenuse saamiseks koostatakse abivajajale
1 kuu jooksul tegevusplaan, kus pannakse
paika teenuse eesmärgid ja tehtavad tegevused. Plaani muudetakse vajadust mööda jooksvalt. Iga 4 kuu tagant kirjutatakse
vahehinnangud. Inimest juhendatakse ja
abistatakse hooldustoimingutes, hügieenitoimingutes ja eneseteenindamisel (nt
riietumisel, mähkmete ja hügieenisidemete
vahetamisel, pesemisel, toitmisel). Lisaks

juhendatakse ja abistatakse sotsiaalsete suhete loomisel või säilitamisel, oma aja planeerimisel, vaba aja ja huvitegevustes osalemisel ning päeva sisustamisel, inimest/
perekonda juhendatakse vajadusel avalike
teenuste kasutamisel, viiakse läbi tugigruppide tegevusi ja toetatakse nendes osalemisel.
Abivajaja personaalseid ja igapäevaeluoskusi arendatakse vastavalt tema võimekusele, arvestades tema terviseseseisundit ja
võimekust. Vajaduse järgi nõustatakse lähedasi tema tervise ja käitumisega seotud eripäradest. Lisaks toetab päevakeskus abivajaja tunnetusprotsesse, kommunikatsiooni
ja motoorikat ning juhendab ja abistab teda
erinevates tegevustes. Päevakeskus tagab
vajaduse korral igapäevase toitlustamise ja
ööbimise võimaluse.
Toetatud elamise teenus (TE)
Teenus sisaldab: isiku juhendamist ning
toetamist iseseisvalt elamisel, lähtudes
tema individuaalsetest vajadustest ja taotledes tema maksimaalselt iseseisvat toimetulekut; vajadust mööda majutust sotsiaaleluruumis; igapäevaelu korraldamist
individuaalse töö ja rühmategevuse kaudu.
Igapäevaoskuste ja -harjumuste kujundamist/säilitamist, sotsiaalnõustamist, avalikele ja toetavatele teenustele suunamist.
Abistamist asjaajamisel, tööotsingutel.
Erihoolekandeteenuse saamiseks tuleb
kliendil või tema eestkostjal teha Sotsiaalkindlustusametile vormikohane avaldus erihoolekandeteenuse taotlemiseks
(Sotsiaalkindlustusamet -> blanketid -> erihoolekandeteenuste
blanketid-erihoolekandeteenuste taotlus). Teenuseid finantseerib
Sotsiaalkindlustusamet. Klient tasub vaid
toitlustusega seotud kulud. TE ja IET nädalahoiuteenuse kliendid tasuvad ka majutuse ning kommunaalkulude eest.
Lisainfot teenuste kohta jagab Põltsamaa
Valla Päevakeskus (heiki.rosin@poltsamaa.ee
või tel 509 6572)
Heiki Rosin
päevakeskuse juhataja
/Jätkub järgmises vallalehes/

Kaasava eelarve uus kord loob võimalusi valla erinevatele piirkondadele
Põltsamaa Vallavalitsus on koostamas uut
kaasava eelarve korda. Kõige olulisem muudatus võrreldes senisega on see, et eelarvet
hakatakse rakendama piirkondade põhiselt.
Otsuse kaasava eelarve suuruse kohta kinnitab vallavolikogu. Volikogu poolt kinnitatud
summa jaotatakse võrdselt kõigi valla piirkondade vahel. Igast piirkonnast rahastatakse
rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud
ettepanekuid.
Piirkondliku jaotuse aluseks võiks olla Põltsamaa vallaks ühinenud endised omavalitsused: endine Pajusi vald, Puurmani vald, Põltsamaa linn ja Põltsamaa vald.
Uus kord loob eelduse selleks, et rahastatud
saavad erinevate piirkondade objektid. Seni
on kaasavast eelarvest toetatud vaid Põltsamaa linna algatusi.
Kes mäletab, siis mullu ei olnudki kaasava

eelarve rahvahääletusel ühte võitjat. Nii Põltsamaa lossi vallikraavide puhastus kui ka
Põltsamaa ühisgümnaasiumi vabaõhu õppeja puhkeala said rahvahääletusel võrdse arvu
hääli. Kuna mõlema projekti jaoks ei jagunud
kaasavast eelarvest raha, siis pidi vallavalitsus
otsima lisa eelarve reservist.
Selleks, et kaasavat eelarvet rohkem mitte
n-ö lõhki ajada, on uues korras reguleeritud ka
see, kuidas käib pingerea moodustamine olukorras, kus ettepanekud saavad võrdse hulga
hääli. Sel juhul võiks lõpliku pingerea selgitada välja liisuheitmine.
Kaasava eelarve uus kord jõuab volikokku
lähikuudel. Pärast seda kuulutame välja ka tänavuse ideekorje.
Raivo Suni
kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist
tel 5648 0215
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Muusikaline vaheaeg Puurmanis

Puurmani lapsed teevad bändiproovi.
Juba neljandat korda toimus Puurmani rahvamajas
muusikahuvilistele lastele
kolmepäevane meeleolukas
laager „Muusikaline vaheaeg“.
Kui jõulud ja aastavahetusepeod peetud, hakkab
Puurmani rahvamajas kohe
kibe trall. Seda on asjaosalised lapsed juba pikisilmi
oodanud – kolmepäevane
muusikaline laager täis tantsu, laulu, bänditegemist,
söömist ja mängimist.
Laagri algus on traditsiooniline: emmed ja issid aitavad lastel uksest sisse tuua
suured kotid ja madratsid,
lahkudes näol rahulolevad
muiged ja mõtted sellest,
mida oma vabade päevadega pihta hakata.
Lapsi tuleb kokku 20 kuni

25 – selle arvu suudavad juhendajad ja kasvataja Helen
ära hallata. Seejärel saabuvad õpetajad Madis, Kerttu,
Tauno, Sten ja Meelis. Kõigil
kaasas võimalikult suur kogus erinevaid pille, kitarrivõimendeid, suisa trummikomplekte, et bänditegevus
saaks võimalikult kergelt
toimuda, kõigil oleks olemas
vajaminev ja ei peaks üksteisega basskitarri pärast konkureerima.
Kui esimesel aastal jaotasime noored laiali temaatiliselt
(laulu-, kitarri-, trummi- ja
klaveriõpe eraldi), siis nüüd
moodustame kohe vastavalt
laste oskustele bändid, et
kolmandal päeval toimuvaks kontserdiks võimalikult ruttu valmistuda ja kokkumängu pikemalt lihvida.

Puurmani Mõisakool alustas septembrit koos lasteaiaga

Foto: Helen Taal

Kui lapsed suhteliselt õiglaselt jaotatud, loovad õpetajad rahvamaja eri ruumidesse omale bändiruumid.
Kõigile kõiki instrumente
alati ei jagu, aga loovalt ja
sõbralikult saavad seltskonnad ruume vahetada ja pille
üksteisele laenata. Siis istuvad õpetajad noortega ajurünnaku pidamiseks maha
ja üheskoos kirjutatakse üles
rida muusikapalu, millega
lõppkontserdil esineda. Valiku tegemine on juhendajatele raske: mõnd lugu on pea
võimatu teha, teisel sõnad
kahtlased, kolmandal liiga
keerulised või vokaal liiga
nõudlik. Kui sellest filtrist
läbi, algab maja igas nurgas
korralik müra ja trummipõrin, kostab nii õigeid kui
valesid noote ja juhendajate

pidevaid hõikeid „ouu“, mis
tähendab „jätke seisma, ma
tahan rääkida“.
Säärane töö kestab iga päev
neli tundi, kuni majja ilmub
Kreete ja viib lapsed saali
tantsutrenni, mis pole vähem
nõudlik ja väsitav. Aga kui
õhtusöök on söödud ja päevakava läbi, ei taha õpetajad
miskipärast majast üldse ära
minna. Fuajees on ju pillid ja
kui Sten läheb üksi klaverit
mängima, ilmub sinna äkki
ka Madis kitarriga ja Meelis
bassiga või Reinhard laulma
ja nii jämmitakse (mängitakse spontaanselt kõike, mis
parasjagu pähe tuleb) ja seda
kuni hiliste õhtutundideni
välja. Sealt sünnivad ka lood,
mida õpetajad kontserdil esitavad.
Kolmandal päeval valmistutaksegi finaaliks – lõppkontserdiks. See on tähtis
hetk, kuna lapsevanemad
tulevad ju hindama, kuidas
bändiproovid ja tantsutrennid vilja on kandnud. Jah, on
kandnud, tõdevad nad. Ka
paari vale noodi või sammu
kiuste.
Ja ongi lõpp. Kotid jälle
kokku ja madratsid autodesse. Hing on rõõmus, aga
kurgus on alati väike kurb
mekk, nagu oleks laulupidu
läbi saanud. Mõni poetab
pisaragi, aga see on ainult
kompliment korraldajatele.
Meelis Kõressaar
muusikastuudio õpetaja

Kas valik või väljakutse?
Täpselt aasta tagasi jõudis
Põltsamaa vallamajja 329
Puurmani piirkonna elaniku
allkirjaga ettepanek algatada
menetlus
halduspiiride
muutmiseks, et piirkond
võiks lahkuda Põltsamaa valla koosseisust ja ühineda Tartu vallaga.
Esitatud ettepanek algatas
protsessi, mis toob endaga
kaasa üksjagu otsustamist ja
kaalumist kõigile osapooltele.
Tänaseks on mõlemad omavalitsused teinud otsuse läbirääkimiste alustamiseks ning
moodustanud selleks komisjonid. Põltsamaa vald tellis ka
halduspiiride muutmise sotsiaalmajandusliku analüüsi,
mille koostas Civitta Eesti AS
ning see on kõigile kättesaadav
Põltsamaa valla kodulehel.
Kui on soov, on selle taga ka
põhjus, mis viis halduspiiride
muutmise ettepaneku esitamiseni. Nelja aasta taguses ühinemisprotsessis liikus Saduküla
kant Jõgeva valda ja Puurmani
kant jäi Põltsamaa valla koosseisu. Selles protsessis nähti
Puurmani piirkonna tulevik-

ku ühinenud Põltsamaa valla
koosseisus.
Ühinenud vallad viisid ellu
ühinemislepingutes kokkulepitut nii hästi, kui selleks võimalusi oli. Hinnangut ühinemislepingute edukusele anda
on keeruline. Tore on näha,
kuidas mõnele aastaid lahendust oodanud teemale lõpuks
käed külge saadi. Alati ei ole
kõik rahul protsesside toimumise kiiruse ja edukusega, ka
valikutega protsesside kulgemisel. Ka Põltsamaa vallas
tekkis ühinemise järel tagasilööke, kuid ka neile otsime ja
leiame üheskoos lahendused.
Näen selgelt, et Puurmani
kant otsib oma identiteeti, oma
nägu. Tänases halduskorralduses on omavalitsused paisunud väga suureks ning oma
näo esiletoomiseks ei ole määravaks kuulumine konkreetsetesse piiridesse, vaid oma
näo loomine kohalike inimeste
poolt. Kas liikumine ühest vallast teise toob kandikul selle
näo, ei julge väita. Iga inimene,
keda puudutab see protsess,
peab täna peeglisse vaatama

ja tõsiselt mõtlema, millega ta
kaasa läheb. Kas täna ja homme tarbitavad teenused jäävad
samaks, kas tekib uus kvaliteet
või hoopis see kaob? Mida
saab iga inimene ise teha, et
kohalik piirkond omanäolisena edasi areneks?
Neid küsimusi on palju ja see
on läbirääkimiste eesmärk, et
tuua välja mõlema poole valiku argumendid. Konkreetseid
tulemusi ette näha on päris
keeruline, lootusi tekitada on
aga väga lihtne. Seega tahan
kõigile südamele panna, et
täna laual olev halduspiiride
muutmise ettepanek on realiseerumisel pöördumatu. Lahke pererahvas võtab külalise
ikka vastu, kuid kui külaline
jääb rahulolematuks ka külas
olles, on mured majas. Antud
asjaolu ei saa eeldada, kuid ei
tohi ka kõrvale jätta.
Jään jätkuvalt arvamusele, et
meil on ühine tee jätkamaks
Põltsamaa vallas ning julgeme
sisukalt ja paremini koos leida
uusi võimalusi oma kodukoha
paremaks tegemisel.
Alati on hea seal, kus meid

Reet Alev
pole, kuid mida teha, et ka
siin hea oleks. Mõtleme sellele koos, hea Puurmani kandi
rahvas.
Seaduse ees oleme omavalitsustena kõik võrdsed, kuid
igale neist on aja jooksul kujunenud oma nägu. Kõik me
arendame koole, lasteaedu,
kultuuri- ja spordielu, pakume sotsiaalteenuseid, teeme
koostööd ning toetame külaelu. Ülesannete vähesuse üle ei
kurda ükski omavalitsus ning
seetõttu hindab iga omavalitsus väga kohalikke algatusi
oma piirkonna paremaks ja
edukamaks muutmisel.
Reet Alev
läbirääkimiste töörühma esimees,
vallavolikogu esimees

Kabinetti jõudes heidan pilgu aknast välja, kus mu tähelepanu köidavad tegusad
koolilapsed, kes agaralt sulalumest viimast on võtmas.
Rõõmsad lapsed on meeliköitev pilt.
Kahjuks pole selline muretu
ning särasilmne õpilane koolis alati just igapäevane nähtus. On neidki, kes hommikul
kooliuksest sisse astudes on
halvas tujus, väsinud, tõrges.
Vägisi tulevad pähe küsimused, kas ta on piisavalt puhanud ja hommikust söönud?
On ta varaste hommikutundideni arvutis aega veetnud?
Või on tal mingi mure, mida
ta enda sees kannab?
Õnneks näeb tihti neid lapsi
päeva jooksul juba rõõmsatena, ettevõtlikena (vahel ka
liialt ettevõtlikena), avatuna
suhtlemisele ning ettevõtmistele. Siinkohal tuleb selgelt
esile, kui suur roll ja vastutus
on õpetajatel. Märgata ja reageerida – teha seda õigel ajal
ja õigel viisil.
Südantsoojendav on näha
õpilasi õpetajale rõõmsalt
vastu jooksmas, küsides,
mida täna teeme ja kas hommikuring ikka toimub. Koolirõõm ongi see, kui lapsed
säravad, näidates koos küpsetatud ja kaunistatud piparkooke ning naudivad klassihommikut jäätisekokteili ja
filmivaatamisega; kui õpetajad on valmis palliplatsil õpilastega mõõtu võtma, õpilastega koolimajja ööseks jääma
või oma vabadel päevadel
lastega teaduslaagrit tegema;
kui õppematerjali omandatakse liikumise, mängude,

* 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.
Ettepanekule oli lisatud 329
allkirja.
* Põltsamaa Vallavolikogu
arutas ettepanekut 18. veebruaril 2021 ja otsustas tellida
valla halduspiiride muutmise
sotsiaalmajanduslike mõjude
analüüsi.
* Analüüsi tegemiseks korraldas vallavalitsus 2021. aasta
märtsis väikehanke. Oma
hinnapakkumise esitasid Civitta Eesti AS ja Consultare OÜ.
Soodsaima pakkumise tegi
Civitta, pakkudes töö maksumuseks käibemaksuta 8250
eurot. Vallavalitsus eraldas
selle summa eelarve reservfondist 13. aprillil 2021.
* Civitta Eesti AS andis sotsiaalmajanduslike
mõjude

katsete, eluliste ülesannete ja
õuesõppimise abil.
Väga armas tunne on, kui
alles kooliteed alustanud
koolijüts võtab koridori peal
varrukast kinni ning ütleb:
„Kuule! Kas tead, et ma oskan nüüd lugeda?“
Lasteaed on Puurmani mõisakooliga ametlikult liitunud
alates septembrist, kuid koolipargis võis väikesi tegelasi
ringi jooksmas näha juba kevadel. Lasteaia toimimist ja
toimetamist on väga põnev
näha nii minul kui ka teistel
koolitöötajatel.
Lasteaiaõpetajate töö keerukus jõudis kohale eeskätt neile kooliõpetajatele, kes said
end proovile panna, täites
õpetajakohustusi lasteaias ja
võimaldades lasteaiaõpetajail
osaleda ühistel töökoosolekutel.
Vilksamisi nähtud olukorrad, kus õpetaja väikest
mudilast süles magama kussutab, kus õpetaja lastega
ülekoormatud kelku naerukilgete saatel tirib või kus
üle laua käsipõsakil muhe
jutuajamine parasjagu käib –
need on hetked, mis teevad
väga rõõmu.
Tore on näha, kuidas kahest väikesest on kujunemas
pisut suurem üks. Ehk kuidas varem erineva sammu ja
tempoga liikunud asutused
saavad kohaneda, sobituda
ning vaikselt üksteise eripära
arvestades üheks sulanduda.
Pikk tee on veel ees, kuid algus on paljutõotav.
Helina Amur
Puurmani Mõisakooli direktor

analüüsi
vallavalitsusele
üle juunis 2021. Analüüs on
avaldatud valla veebilehel
www.poltsamaa.ee/uuringud.
Autorid tutvustasid analüüsi
1. juulil Põltsamaa Vallavolikogus ja 8. juulil Puurmani
rahvamajas.
* Põltsamaa Vallavolikogu
tegi 16. septembril 2021 Tartu Vallavolikogule ettepaneku
algatada haldusüksuste piiri
muutmise menetlus Tartu ja
Põltsamaa valdade vahelise
piiri muutmiseks.
* Tartu Vallavolikogu arutas
Põltsamaa Vallavolikogu ettepanekut 24. novembril 2021
ja nõustus menetluse alustamisega.
* Põltsamaa Vallavolikogu
moodustas 30. detsembril
8-liikmelise komisjoni, kes
asub välja töötama Põltsamaa valla seisukohti ja koordineerima kõnelusi Tartu vallaga. Komisjoni kuuluvad Reet
Alev (esimees), Tõnu Pärtel
(aseesimees), Rauno Kuus,
Toivo Tõnson, Helina Amur,
Karro Külanurm, Maimu Kelder ja Helje Tamme.
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PAULA LUHAMAA 100
Õnnitleme jaanuarikuus sündinud
aukodanikke ja teenetemärgi kavalere
05.01

Heikki Soom

Põltsamaa linna teenetemärk 2005

13.01

Jaan Aiaots

Põltsamaa valla aukodanik 2020

18.01

Vambola Plink Pajusi valla aukodanik 2016

23.01

Aino Vagur

25.01

Ethel Hakkaja Põltsamaa linna teenetemärk 2017

28.01

Margus Oro

Põltsamaa linna aukodanik 2015

29.01

Anne Pern

Põltsamaa valla teenetemärk 2019

29.01

Kalju Vaher

Puurmani valla teenetemärk 2015

Põltsamaa linna teenetemärk 2017

Põltsamaa Vallavolikogu
Põltsamaa Vallavalitsus

Vallavalitsuse ametnikud Puurmani teenuskeskuses
Teisipäev, 1. veebruaril kell 9–12
Gilmar Krživets - ehitusspetsialist, tel 525 1610
Ain Valu - keskkonnaspetsialist, tel 509 8517
Mark Liivamägi - majandusosakonna juhataja, tel 5308 1082
Kolmapäev, 2. veebruar kell 9–17
Kristi Klaos - abivallavanem, tel 529 4510
Raivo Suni - kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist, tel
5648 0215
Marilin Mölder - arendusjuht, tel 5696 6862
Teisipäev, 8. veebruar kell 9–12
Kersti Viggor - ehitus- ja planeeringuspetsialist, tel 5309 6850
Kaja Kesküla - järelevalvespetsialist, tel 505 9363
Aivar Aigro - teedespetsialist, tel 5918 0191
Teisipäev, 15. veebruar kell 9–12
Gilmar Krživets - ehitusspetsialist, tel 525 1610
Ain Valu - keskkonnaspetsialist, tel 509 8517
Mark Liivamägi - majandusosakonna juhataja, tel 5308 1082
Kolmapäev, 16. veebruar kell 9–17
Kristi Klaos - abivallavanem, tel 529 4510
Raivo Suni - kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist,
tel 5648 0215
Annika Kallasmaa - noorsootöö- ja tervisedendusspetsialist,
tel 5394 3940
Marilin Mölder - arendusjuht, tel 5696 6862
Teisipäev, 22. veebruar kell 9–12
Kersti Viggor - ehitus- ja planeeringuspetsialist, tel 5309 6850
Kaja Kesküla - järelevalvespetsialist, tel 505 9363
Aivar Aigro - teedespetsialist, tel 5918 0191
Raamatupidaja Elle Kuuse (tel 506 5690, elle.kuuse@poltsamaa.ee ) esmaspäeviti, teisipäeviti ja reedeti. Juhtumikorraldaja Helina Kalev (tel 5911 1452, helina.kalev@poltsamaa.ee)
esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti.
Iga päev töötab Puurmani teenuskeskuses majandusspetsialist Arvo Pennonen (tel 523 7098, arvo.pennonen@poltsamaa.ee) ja sotsiaaltööspetsialist Karmen Allev (tel 5334 1408,
karmen.allev@poltsamaa.ee)

Põltsamaa Vallaleht

Järgmine leht ilmub 24. veebruaril.

Paula Luhamaa sündis 16.
jaanuaril 1922. aastal Pööra
külas Kiigemuru talus pere
noorima lapsena. Paula kaks
venda ja õde on juba manalateele läinud. Ta oli 4-aastane,
kui pere kolis Jõune külla.
Kooliteed alustas ta sealses
algkoolis. Kuueklassilise hariduse lõputunnistuse sai aga
Laeva koolist.
Juubilari lapsepõlv ei olnud
lihtne. 8-aastaselt tuli hakata
karjas käima. Hommikul vara
pidi töödega alustama. Nagu
lastele ikka, oleks meeldinud
ka Paulale hommikuti kaua
magada. Oma lastele ta sellist
elu ei soovinud ning õnneks
ei pidanudki tema lapsed karjas käima.
Paulal on neli last: Ene, Mai,
Agu ja Riina, kellest kaks on
kahjuks tänaseks meie seast
lahkunud.
Tööaastad möödusid turbarabas, 15 aastat Saduküla
koolis koka ja koristajana ning
kuni 59. eluaastani sovhoosi
sigalas talitajana. Tollel ajal oli
naistel võimalus pensionile
jääda 55-aastaselt.
„Rasked ajad on üle elatud.
Teenisin töö kõrvalt lisa õmblemisega. Sel ajal oli lisatöö
tabu. Tänasin õnne, et sekeldusi ei olnud ja keegi ei kaevanud. Läbisin õmblejakursuse, mis jäi mulle meeldivaks
tegevuseks edaspidigi. Sõrme
annad, käe võtab – võib selle
kohta öelda. Kiired ajad olid

kooli lõpetamised ja jõulud,
kus külarahvas soovis rohkem õmblustöid. Seda kõike
tegin unetundide arvelt, vahel
sai magada ainult 2 tundi.“
Paula veedab vanaduspõlve
tütar Ene juures Puurmanis.
Tervise üle juubilar ei kurda.
Haiglasse on ta sattunud neljal korral, lapsi sünnitama.
Kõrges eas on nägemine halb,
kuulmine kehv, käed-jalad
ei taha hästi sõna kuulata.
Päevad mööduvad peamiselt raadiot kuulates. Paulale
meeldiks ristsõnu lahendada, aju tahab ju turgutamist,
kuid viimased aastad ei ole
see enam nägemise tõttu võimalik.
Paula on õnnelik oma järeltulijate üle, kes teda hellitavalt
mammaks kutsuvad. Tal on 8
lapselast, 12 lapselapselast ja
9 lapselapselapselast ning sel
aastal on lisa tulemas viiendasse põlvkonda.
Paula on leplik, heasüdamlik ja temast kiirgab soojust.
„Halbu mõtteid ja vimma ei
tohi endas kanda,“ soovitab
juubilar. „See teeb sulle halba.
Tuleb olla positiivne, mõelda
head, siis on lihtsam. Mis ei
ole meie võimuses muuta,
siis nii ongi. Ära raiska sellele
aega ja iseennast.“
Palju õnne ja tugevat tervist
Sulle!
Karmen Allev
sotsiaaltööspetsialist

TEADE
Põltsamaa Vallavalitsus
teatab, et Põltsamaa Vallavolikogu 30.12.2021 otsusega
nr 1-3/2021/59
algatati kogu Põltsamaa
valla territooriumil (pindala 889,56 km2) kohaliku
omavalitsuse eriplaneering ja planeeringu keskkonnamõju strateegiline
hindamine tuuleparkide
ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaima asukoha leidmiseks ning seejärel detailse
lahenduse koostamiseks.
Planeeringualal valitakse
asukoha eelvaliku etapis
eriplaneeringu koostamise
ning selle tarbeks läbiviidavate alusuuringute tu-

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

Jaanuar 2022

lemusel üks või mitu tuuleparkide püstitamiseks
sobivat asukohta ning seejärel koostatakse detailne
lahendus.
Kohaliku omavalitsuse
eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise
otsusega on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel tööaegadel Põltsamaa
Vallavalitsuses (Lossi tn
9, Põltsamaa linn) ja valla
kodulehel www.poltsamaa.ee .
Informatsiooni planeeringu kohta saab Põltsamaa
Vallavalitsuse
ehitus- ja planeeringuspetsialistilt.Tel 53096850,e-mail
kersti.viggor@poltsamaa.ee .

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

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb
1. veebruaril ja taotluste esitamise tähtaeg on
1. aprill 2022. Programmiga toetatakse hajaasustuse piirkonnas:
* majapidamises joogivee
kättesaadavuse tagamist,
* elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamist,
* aasta ringi ligipääsetava

juurdepääsutee rajamist,
* autonoomse elektrisüsteemi rajamist (kui majapidamine ei ole liitunud
elektrivõrguga).
Maksimaalne toetus ühele
majapidamisele on 6500
eurot. Oma- ja kaasfinantseering peavad kokku
moodustama
vähemalt
33% abikõlblikest kuludest. Lisainfo tel 509 8517.
Ain Valu

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
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