Põltsamaa Vallaleht
Kaasava eelarve toel kerkib kohvik

lisandub pinke, tantsupõrand, grillimismaja
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UUDISED
Puurmani piirkonna rahvaküsitlus toimub septembris
Põltsamaa vallavalitsus moodustas 6. juunil toimunud
istungil haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva Puurmani piirkonna elanike arvamuse väljaselgitamiseks ja küsitluse
korraldamiseks komisjoni.
Küsitlus toimub 12.–18. septembrini ja seda nii elektrooniliselt
www.volis.ee keskkonnas ning kahel päeval küsitluspunktis Puurmani teenuskeskuses.
Elanikel on õigus avaldada arvamust oma alalise elukoha asustusüksuse, vastavalt siis kas Altnurga, Jüriküla, Kirikuvalla, Kursi,
Laasme, Pikknurme, Tammiku ja Tõrve küla või Puurmani aleviku
arvamise kohta Tartu valla koosseisu. Vastusevariantideks on „jah“
või „ei“.

Tänavavalgustus lülitatakse valgete ööde ajaks välja

Kaasava eelarve toel kerkisid Tapiku külaplatsile varikatusega lauad ja loodi grillimisvõimalus.

Põltsamaa valla kaasava
eelarve eesmärk on anda
kohaliku kogukonna liikmetele võimalus teha ettepanekuid valla elu edendamiseks
ja osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.
Et kaasava eelarve hääletus
võimaldaks anda võrdsed
võimalused erinevatele valla
piirkondadele oma ideid ellu
viia, otsustati 2022. aastal
muuta kaasava eelarve menetlemise korda. See sätestas, et ettepanekuid viiakse
nüüdsest ellu piirkondadepõhiselt ja igale piirkonnale
eraldatakse 15 000 eurot.
Piirkondliku jaotuse aluseks on 2017. aastal Põltsamaa vallaks ühinenud Pajusi
vald, Puurmani vald, Põltsamaa vald ja Põltsamaa linn.
Ideekonkursile esitati neliteist ettepanekut.
Kõik ideed läbisid komisjoni analüüsi ning jõudsid

lõpphääletusele, mis toimus
9.– 23. maini.
Hääletada sai nii elektroonselt infosüsteemis VOLIS kui
ka paberkandjal valla raamatukogudes. Kokku osales
kaasava eelarve rahvahääletusel 913 vallaelanikku. Neist
809 andis oma digihääle
infosüsteemis VOLIS ja 104
kasutasid võimalust hääletada paberil valla erinevates
raamatukogudes. Et kõik inimesed said anda hääle kuni
kolme ettepaneku poolt, anti
rahvahääletusel kokku 1439
häält.
On igati meeldiv, et hääletusaktiivsus on aastast aastasse kasvanud: 2019. aasta
hääletusel anti kokku 686,
2020. aastal 816, 2021. aastal
1259 häält.
Hääletustulemused on alljärgnevad:
Põltsamaa linnas sai suurima toetuse suvekohvik PA-
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PAYA loomine. Selle tarvis
küsiti kaasavast eelarvest
15 000 €.
Puurmani piirkonnas toetas
rahvas enim Puurmani aleviku avalikku ruumi pinkide
ja prügikastide paigutamist.
Idee elluviimiseks küsiti
15 000 €.
Põltsamaa vallas osutus
populaarseimaks idee, millega paigaldatakse PõltsamaaEsku kergliiklustee äärde ja
Esku koolimaja õue istepingid. Idee saab ellu viia 8300
euroga.
Teisele kohale jäi plaan ehitada Lustivere kultuurimaja
vabaõhulavale uus tantsupõrand. Selle töö kogumaksumuseks oleks 9000 eurot.
Pajusi valla piirkonnas said
rahvahääletusel
piisavalt
hääli lausa kolm ideed. Enim
toetust leidis varikatusega
laudade ja grillimisvõimaluse
rajamine Tapiku külaplatsile.

Selle tarvis vajatakse 3400 eurot. Samuti leidis toetust Pisisaarde rajatav discgolfirada,
mille saaks valmis ehitada
4000 euro eest. Kolmandale
kohale jäi Pajusi mõisapargi
puistu uuendamise idee, mille kogumaksumuseks 2500
eurot. Edetabelisse jõudsid
ka Pajusi mõisapargi jalgteede hooldustööd kogumaksumusega 5700 eurot. 1500
euro eest saab ellu viia kõik
nimetatud ideed, seega saab
kaasava eelarve toel Pajusi
piirkonnas päris mitu vajalikku tööd ära teha.
Mitmed põnevad ideed,
mis küll hääletusel ei saanud
piisavalt hääli, et konkurssi võita, kuid mille vastu on
suur avalik huvi, võetakse
tulevikus arenguplaane tehes
arvesse. Nendele püütakse
leida vajalikke vahendeid
mõnest muust meetmest.

Ülevaade Põltsamaa vallavolikogu 16. juunil toimunud istungist
Põltsamaa vallavolikogu II koosseisu
10. istung toimus 16. juunil Põltsamaa
kultuurikeskuses.
Istungil osales 16 volikogu liiget,
puudusid 5 volikogu liiget.
Enne päevakorra kinnitamist esitas
Jaan Aiaots arupärimise, kus soovis
saada informatsiooni Põltsamaa lossikompleksi äriplaani kohta, kus oleks
arvestatud kallinevate ehitus- ja tegutsemiskuludega ning näha rahastajapoolsed tingimused. Talle vastati, et teema võetakse volikogu augusti istungi
päevakorda.
Istungi päevakorras oli 6 punkti.
1. Kehtestati Põltsamaa valla ametiasutuse uus palgajuhend.

2. Kinnitati Põltsamaa valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta
aruanne.
3. Kinnitati Põltsamaa valla ametiasutuse teenistuskohtade koosseis. Suurem
muudatus seisnes selles, et bussijuhid
viiakse üle Põltsamaa Halduse koosseisu.
4. Otsustati sõlmida sotsiaalkindlustusametiga haldusleping ajutise kaitse
saanud Ukraina sõjapõgenike Põltsamaa valda elama asumisel tekkivate
eluruumi ühekordselt sõlmitava üürilepingu sõlmimisega seotud kulu ja tõlketeenuse kulu katmise korraldamiseks.
Halduslepingut allkirjastama volitati vallavanemat Karro Külanurme ja
Põltsamaa vallavalitsusele anti õigus

Põltsamaa vald plaanib augustikuuni tänavavalgustuse välja lülitada, sest sel perioodil on ööd valgemad ning see annaks võimaluse
kokkuhoiuks.
Vallavalitsus otsustas tänavavalgustuse välja lülitada, kuna õhtud
ja ööd on piisavalt valged ning kindlasti on see võimalus vallal elektrikuludelt säästa. Kahjuks ei võimalda tänane süsteem jätta põlema
vaid transiitteedeäärset valgustus ning seega on plaan kustutada
kõik tuled, välja arvatud Põltsamaa kesklinn (Jõgeva mnt, Kesk tn).

Põltsamaal toimub linna keskväljaku ehituse teine
etapp ja algavad tööd Pikal tänaval
Põltsamaa vald on sõlminud lepingu keskväljaku 2. etapi töödeks, millega alustati 6. juunil. Tööde ajal on Kesk ja Kuperjanovi
tänavatel osaliselt takistatud nii parkimine kui ka läbisõit.
Tööde esimeses etapis ehitati välja sadeveetrass ja vahetati välja teede katendid. Alale pandi sillutiskivi sarnaselt Roosisaarele ja
kultuurikeskuse esisele. Samuti rajatakse vajalikud kommunikatsioonid (vesi, kanalisatsioon, elekter), paigaldatakse välitualett ja
kolm turupaviljoni koos vajaliku inventari ja haljastusega. Tööd
peaks olema lõppenud selle aasta septembriks. Ehitab Warren
Teed OÜ.
Lepingujärgseks maksumuseks on 264 000 eurot, töid kaasrahastatakse maakonna arengustrateegia toetusmeetmest ja Põltsamaa
valla eelarvest. Järgnevate etappidena on plaanis uuendada Kesk
ja Kuperjanovi tänavad kuni Roosisaare ja Tartu mnt suure ringini.
Viimase etapina korrastatakse ujumisala.
Alates 27. juunist alustas Warren Teed OÜ ehitustöödega ka Põltsamaa linnas Pikal tänaval. Käimas on kergliiklustee kaevete ja
aluste ehitus, tööd toimuvad tee kõrval ja ei mõjuta suuresti kohalikku liiklust.
Alates 13. juulist alustatakse sõidutee freesimist ja aluse ehitust.
Sellele järgneb asfalteerimine, mille ajaks suletakse tänav liiklusele.
Liikluskorralduse eest vastutava isiku telefon on 5328 4585.

Põltsamaa vald liitub väärikate ülikooliga
Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal
Pärnus ja Tartus. 2022. aasta sügisel liitub ka Põltsamaa vald väärikate ülikooli programmiga. Loengud hakkavad toimuma kord
kuus valla erinevates piirkondades. Osalema on oodatud kõik
avatud mõttemaailmaga huvilised vanuses 50+. Kuulajad, kes on
osalenud vähemalt 75% loengutel, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi. Täpsem info registreerimise, loenguplaani, ajakava
ja transpordikorralduse kohta avaldatakse hiljemalt augustikuu
lõpuks valla kodulehel.

määrata struktuuriüksus, ametnik või
ametnikud, kelle ülesandeks on halduslepinguga seotud ülesannete täitmine.
5. Otsustati vabastada perioodil 01.06.–
31.08. lasteaias mittekäivate laste vanemad lasteaia osalustasust nende avalduste alusel.
6. Kuulati vallavanem Karro Külanurme ülevaadet vallavalitsuse tegevuse
kohta.

Uue hooldekodu nimekonkursi sõelal on viis nime

Volikogu istungi salvestust on võimalik
vaadata valla veebilehel www.poltsamaa.ee.
Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste,
määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas
dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused
avaldatakse ka elektroonses Riigi Teatajas
www.riigiteataja.ee.

SA Põltsamaa Tervis ja Põltsamaa vallavalitsus kuulutasid 18. mail
välja nimekonkursi hiljemalt 2022. aasta juulis valmivale uuele Põltsamaa hooldekodule.
Laekus 42 ettepanekut, millest SA Põltsamaa Tervis ja Põltsamaa
vallavalitsuse sotsiaalosakond valisid omakorda välja viis. Nendeks olid Sõpruse pansionaat, Sõpruse Kodu, Memme-taadi pesa,
Roosikodu ja Sügispäike.
Millist nime hooldekodu edasipidi kandma hakkab, selgub
1. juulil.
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SAAME TUTTAVAKS

Matis Velt,

Põltsamaa Haldus juhataja
Olen töötanud müügivaldkonnas ja ehitusettevõtjana.
Esimese lapse sündimise ja Jõgevamaale kolimisega tekkis
mul motivatsioon leida stabiilne, kuid ka piisavalt väljakutseid esitav töö.
Viimastel aastatel asus enamik minu ehitusprojektidest
Harjumaal, kuid kuna oleme loonud oma kodu Jõgevamaale
Vaimastvere lähistele, siis tundsin, et pere arvelt ei ole võimalik jätkata kodu ja projektide vahel pendeldamist. Olen
nüüdseks ehitusobjektid ära korraldanud nii, et saaksin
uutele väljakutsetele vastu minna.
Mu esivanemad on pärit Põltsamaalt, seega olen oma juurte juurde tagasi tulnud ja suur rõõm oleks igakülgselt Põltsamaa arengusse panustada.
Ehitusettevõtjana olen hea organiseerija, korraldaja ning
suure pingetaluvusega. Juhina olen nõudlik, aga samas ka
inimlik ja toetav. Suudan ja pean vajalikuks inimesi ära kuulata. Selleks on andnud kogemuse vabatahtlik töö pagulaskeskuses.
Mul on väga lihtne juhtimisfilosoofia – töötajad teevad
motiveeritult tööd, siis kui nad saavad aru, mida ja kuidas
nad tegema peavad. Üleüldine suund peab olema efektiivsuse suurendamise ja ressursside (töö, materjalid, aeg, raha)
raiskamise vähendamise poole, sellisel viisil, et neid ressursse saaks kasutada uute ettevõtmiste elluviimiseks.
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Vald tunnustas tublimaid
14. juunil 2022 toimus
Lustivere
rahvamajas
Põltsamaa valla parimate õpilaste ja tegusate
noorte tunnustamine.
Kutse saadeti 83 noorele,
kes olid oodatud vastuvõtule koos vanemaga.
Tunnustati
Põltsamaa
valla 4.–11. klassi parimaid õpilasi, kes on õppinud hindele „5“, 12. klassi
medaliga lõpetajaid, maakonna olümpiaadidel 1.–3.
koha, üleriigilistel olümpiaadidel 1.–6. koha saavutanud õpilasi ja huvikoolide parimaid. Lisaks anti
tänukirjad noorsootöövaldkonna tegijatele. Tunnustati tegusaid noori, säravaid
noorsootöötajaid ja aktiivset noorteühendust, kes on
teinud vabatahtlikku tööd,
olnud eeskujuks teistele
Põltsamaa valla noortele,
panustanud nii noorsootöö kui ka Põltsamaa valla
arengusse.
ANNIKA KALLASMAA
noorsootöö- ja terviseedendusspetsialist
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2022. aasta noorsootöö tegijad:
Põltsamaa valla tegusad noored:
Airi Vaht, Johanna Järva, Simmo Laanemäe, Samuel Axel Maikalu
Aktiivne Noorteühendus:
MTÜ Põltsamaa Kodanik (Põltsamaa Raadio ja kohvikutepäev)
Säravad noorsootöötajad:
Põltsamaa ühisgümnaasiumi huvijuht Sirje Ange ja breiktantsutreener
Marek Tamm

Tagasivaade õppeaastale ja muutustele valla lasteaias
Merli Sild,

Põltsamaa muuseumi juhataja
Minu juured on Põltsamaa lähedal Rõstla külas
Pilistvere kihelkonnas, kus olen sündinud talupere kaheksanda lapsena. Minu lapsepõlve ja kogu elu on mõjutanud
suurperes kasvamine, maaelu ja osalemine maatöödes ning
peres valitsev üksmeel.
Kooliteed alustasin Nõmmevere 8-klassilises koolis.
1967. aastal likvideeriti kool ja asusin õppima Põltsamaa
keskkoolis, samaaegselt õppisin Põltsamaa lastemuusikakoolis.
Aastal 1972 asusin õppima Tallinna Eduard Vilde
nimelisse pedagoogilisse instituuti (Tallinna ülikool)
kultuurharidustööd koorijuhi lisaerialal.
2003. aastal läksin Tartu ülikooli kultuurikorralduse magistriõppesse ning omandasin humanitaarteaduste magistri
kraadi.
Pärast ülikooli lõpetamist suunati mind tööle Jõgeva TSN TK kultuuriosakonda, kus töötasin 18 aastat
Jõgevamaa kultuurielu korraldamisel.
1994. aasta detsembris asusin tööle Eesti Rahva Muuseumi
Sõprade Seltsi (ERMSS) tegevsekretärina.
2013. a alustasin õpinguid Tartu ülikooli Pärnu kolledžis
sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse erialal, mille lõpetasin 2016. aastal.
Eesti põllumajandusmuuseumi direktori ametikohal asusin tööle 14. septembril 2005.
Nüüd on elutee toonud mind tagasi kodukanti, kus võtsin
vastu väljakutse asuda tööle Põltsamaa muuseumi juhatajana.
Jõudumööda tegutsen ka Esku külaseltsis.
Meeldivate kohtumisteni!

Põltsamaa vallavalitsus ootab jätkuvalt oma
meeskonda ehitus- ja planeeringuspetsialisti ja
rahandusosakonna juhatajat.

Kandideerimise tähtaeg 15. august.

Sellele õppeaastale läksime vastu ootusärevalt,
küsides endalt kuidas see
küll toimima hakkab? Ees
oli ju ootamas ühe õpetaja
süsteem, mis on suur struktuuri muudatus. Kuidas
üldse nii suures asutuses
töö kulgema hakkab, milline on uus juhtkond, kas nad
on uuendusmeelsed ja usaldavad oma töötajaid?
Küsimusi tekkis enamgi veel: äkki uus direktor
on hoopis väga kinni traPärast koroonapausil olekut naudivad lapsed ühiseid ettevõtmisi väga.
ditsioonilises ja ajale jal- Foto lastekaitsepäevalt.
gu jäänud lasteaianduses,
huvitav, kas me klapime meid ikka ajakohase õpikä- abistama/nõustama.
uue meeskonnana rühmas? sitluse poole. Õpetajatel on
Põltsamaa valla lasteaia
Kõik need küsimused olid lihtsam, kõigil on selged ja juhtkond on olnud igati
õigustatud ja ka iseendale kindlad tööülesanded, et toetav, julgustav, sõbralik.
esitamiseks vajalikud. Sel- kõigil rühmas oleks maa- Sind usaldatakse ja antakle õppeaasta lõpuks võime ilma parim päev. Vahel se alati positiivne signaal:
aga öelda, et kõik küsimu- mõtleme, et meil õpetajatel sa oled tubli, usu endasse,
sed on saanud vastuse.
on ikka vedanud, sest laste sa saad hakkama! Olles ise
Meie lasteaia töö tõepoo- rõõmsa sigina-sagina kes- avatud ja kaasates juhtkonlest hakkaski toimima. Al- kel jäävad tihtipeale suurte da erinevatesse majasisesguses võis tunduda, et üle inimeste
maailmamured tesse üritustesse pole olnud
kivide ja kändude, kuid tahaplaanile. Väikeste las- ühtegi äraütlemist. Olgu
andsime aega kõikidele ko- te väikeseid rõõme jagub selleks siis vajadus mängihanemiseks. Osa lapseva- suurtelegi.
da metsas hunti, jänest või
nemaest olid vastupidisel
Hirm ühtse suure Põltsa- näidendis rebast, hobust.
arvamisel, küsides, miks ei maa valla lasteaia töökor- Iga päev võtab tööle tulles
toimi asjad nii, nagu olid ralduse ees sai üsna ruttu meid vastu juhtkonna hea
toiminud. Nad ei kujuta ümber lükatud. Me kõik tuju koos naeratusega.
ette siiamaani, kui palju- olime harjunud, et tugivõrÕpetajatöös on väga olude õppekohtadega peab gustik ja personal on koon- lisel kohal otsustusvabajuhtkond tegelema, et kõik dunud ühte majja. Nüüd, dus ja usaldus tehtava töö
sujuks ladusalt. Kogu süs- kui juhtkond jagas ennast osas. Õpetajatena tunneteemi käivitamine ei ole ära erinevate õppekohtade me, et meid usaldatakse
hetkel juhtkonna ainus töö. vahel ja ei olnud iga päev ja meile antakse piisavalt
Uue lasteaia valmimise- majas kohapeal, ei tekita- vabad käed. Rühmameesga peavad nad samuti iga nud see töökorralduslikult kondadel oli palju toredaid
päev kursis olema. Vaata- mingeid probleeme. Inime- ettevõtmisi: võeti aktiivselt
mata keerulisele ajale on sed on vajadusel vaid tele- osa Põltsamaa muuseumi
juhtkond ikka särasilmne, fonikõne kaugusel ja valmis korraldatud õpitubadest,
töötajad on tegusad, rõõm- kiiresti reageerides majja korraldati väljasõite nii lassameelsed ja suunavad naasma või telefoni teel tele kui ka peredele. Kõi-

kide
vanuserühmadega
käidi lasteaia lähiümbruses
uurimas, vaatamas, jälgimas. Ehedas keskkonnas
õppimine on kõige parem
ning see jääb lastele meelde. Rühma õppetegevusi
oleme rikastanud erinevate
digivahenditega, mille kaudu eesmärgipärane õppimine tekitab lastes elevust ja
vaimustust. Sel õppeaastal
õnnestus meil korraldada
erinevaid üritusi ka koos
emade, isade, õdede, vendade ja vanavanematega.
Kõikide osapoolte silmist
võis lugeda rahulolu, sest
keeruliste aegade tõttu pole
ühisüritusi viimastel aastatel just palju olnud.
Uute meeskondade loomisega oli neid, kes rõõmustasid, kui ka neid, kes
said haiget. See õppeaasta
näitas kõigile, milline on
nende kohanemisvõime ja
paindlikkus uute inimestega tööle hakates. Sellest
aastast sündis uusi ägedaid
kollektiive, aga ka neid, kes
leiavad, et muutusi oleks
vaja veel. Arvame, et muutused tulevad aeg-ajalt kasuks, et inimesed ei jääks
mugavustsooni. Meil on ju
üksteiselt nii palju õppida
või kogemusi jagada.
Kokkuvõttena võib selle
õppeaasta lugeda õnnestunuks. Leiame igast päevast
selle erilise hetke, mis rikastab ja täidab meie õnnekarikat. Ootame põnevusega
uusi väljakutseid uues majas.
PÕLTSAMAA VALLA
LASTEAIA ÕPETAJAD
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Kuidas sõlmida sobiv energialeping?

Valla noorimad kodanikud vastuvõtul

Energiahinnad on tõusnud harjumuspärasest kõrgemaks ning sellega seoses
on igal tarbijal tark läbi mõelda, kuidas saaks energiat säästa ning üle vaadata
ka oma elektri- ja gaasileping. Turul on pakkumisel palju erinevaid pakette –
kuidas valida endale nende seast see õige?
Elektripaketid jagunevad üldjoontes börsi- ja
fikseeritud hinnaga pakettideks. Võib esineda ka
osaliselt muutuva hinnaga
pakette, mis koosnevad
börsi- ja fikseeritud hinna
kombinatsioonist. Elektrimüüjad pakuvad ka keskkonnasõbralikke rohelise
energiaga pakette, mille
puhul on elekter toodetud
taastuvatest energiaallikatest.
Börsipakett sobib pigem inimesele, kellel on
aastaringselt stabiilne ja
pigem väike tarbimine.
Näiteks kui elad kaugküttega ühendatud korteris,
kus on ka tsentraalne soe
vesi, siis su talvine tarbimine võrreldes suvisega
tõenäoliselt eriti ei muutu. Seejuures tasub tähele
panna, kas paketis sõltub
hind kaalutud keskmisest

börsihinnast või igal tunnil
tarbitud elektrikogusest
ja sellel tunnil kehtivast
börsihinnast. Tunnipõhist
elektri börsipaketti kasutades on tarbijal võimalik
ka tarbimist ajastada odavama hinnaga tundidele.
Gaasi puhul tunnihinnale põhinevaid pakette ei
pakuta, seal arvestatakse
kuu keskmist börsihinda.
Fikseeritud pakett sobib
neile, kes soovivad kindlust, et iga kuu on energiaarve sama suur. Seda on
mõistlik kaaluda, kui oled
suurem tarbija või näiteks
kasvab külmade ilmade
saabudes su energiatarbimine märgatavalt. Lisaks
tasub fikseeritud paketti
kaaluda, kui sa ei soovi
või sul polegi võimalust
börsihindade järgi oma
tarbimist ajastada. Nüüd
pakuvad energiamüüjad

ka uusi pikaajalisi fikseeritud pakette, mille hind
võib olla lühiajalistest teatud juhtudel odavam.
Kindlasti tasub endale
elektri-või gaasimüüjaga
leping sõlmida, sest selle
puudumisel kasutatakse
võrguettevõtja vahendatavat üldteenust. See ei
ole kindlasti soodsaim variant, seega tasub kaaluda
energiamüüjaga soodsama paketi sõlmimist.
Kas ja kuidas valida uus
pakett?
• Vaata üle oma praegune leping. Info selle kohta
leiad oma energiamüüja
kodulehelt või müüjaga
suheldes.
• Vaata üle ka oma energiatarbimine ja mõtle läbi,
kas praegune pakett vastab sinu vajaduste ja rahaliste võimalustega. Oma
tarbimisandmed leiab Ele-

ringi veebilehe www.elering.ee e-teenindusest.
• Võrdle erinevaid elektripakette
veebiaadressil
www.elektrihind.ee
ja gaasipakette aadressil
www.gaasihind.ee.
• Kui hakkab silma sulle
sobivam pakkumine, võta
energiamüüjaga ühendust
ning uuri täpsemalt senise
lepingu muutmise ja uue
lepingu tingimuste kohta.
• Kui pakett on sulle
soodsam ja tingimused sobivad, vaheta see välja.
Pea meeles! Kui soovid
tähtajalise elektri või soojusenergia müügilepingu
ennetähtaegselt lõpetada,
võib osa lepingute puhul
kaasneda leppetrahv. Info
selle kohta leiad oma kehtiva lepingu tingimustest.
Rohkem infot leiab veebiaadressil
www.mkm.
ee/energialepingud
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Kas sina juba eraldad kodus biojäätmeid muust prügist?
Õige pea muutuvad enamikus kohalikes omavalitsustes jäätmeveo tingimused. Paljude inimeste jaoks
tähendab see võimalust
kodus biojäätmeid konteinerisse koguda.
Eesti kodudes tekib igal
aastal 300 kilogrammi jäätmeid inimese kohta. Sellest
ligi kolmandiku moodustavad köögis ja toiduvalmistamisel tekkivad biojäätmed.
Biojäätmeteks on näiteks
riknenud puu- ja köögiviljad ja nende koored, liha- ja

kalajäätmed ning luud, munakoored, kohvi- ja teepaks
koos filtriga, majapidamispaber ja salvrätid, aga ka
lõikelilled ja ilma potita toataimed koos mullaga.
Selliseid jäätmeid ei tohiks
panna majapidamises tekkiva muu prügi hulka. Biojäätmete eraldi kogumine
on kohustuslik ja äärmiselt
vajalik. See on ka lihtsaim
viis igaühel anda oma panus
keskkonnahoidu.
Juba 2023. aasta lõpuks
peavad kohalikud omavalitsused tagama biojäätmete
tekkekohal liigiti kogumise

või ringlussevõtu. Paljudes
kohalikes
omavalitsustes
toimuvad muutused jäätmeveos aga juba sel aastal.
Linnades ja alevikes on
biojäätmeid mõistlik koguda konteinerisse, mida
tühjendab graafiku alusel
jäätmevedaja. Konteinerisse tuleks biojäätmed panna lahtiselt, paberkotis või
spetsiaalse biolaguneva kotiga, mida müüvad näiteks
suuremad toidupoed. Tavalisse plastist juurviljakotti ei
tohi biojäätmeid panna.
Eramajades ja maapiirkondades on alternatiiviks kom-

postimine. On tähtis meeles
pidada, et toidujäätmeid
tuleks kompostida kinnises
kompostris.
Kinnise kompostri võib ka
ise ehitada, ent see peab vastama kohaliku omavalitsuse
seatud tingimustele. Need
leiab omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjast.
Samuti tasub nõu küsida valla- või linnavalitsuse
keskkonnaspetsialistilt.

sõimerühmas 16 lapseni ja
seitsmes aiarühmas 21 lapseni.
• Kinnitati Põltsamaa valla kaasava eelarve hääletustulemused.

medaliga (4 inimest) lõpetajatele rahaline preemia.
• Eraldati Põltsamaa valla
reservfondist ürituse korraldamiseks MTÜle Musica
Sacrale „III Viljandi Orelifestival“ korraldamiseks
200 eurot ja Esku Külaseltsile Maalehe eakate festivalil osalemiseks (mõeldud
kõigile valla pensionäridele) 350 eurot.
• Kinnitati Põltsamaa
Halduse töötajate struktuur ja koosseis, kuhu alates 1. juulist lisanduvad
kaks bussijuhi kohta, kes
viiakse sinna üle Põltsamaa
vallavalitsuse struktuurist.
• Otsustati hajaasustuse
programmi 10 taotluse rahuldamata jätmine, kuna
taotlused ei vasta määruse
nõuetele. Rahuldatud taotlusi oli kokku 42 summas
141 715,18, millest vallapoolne omaosalus 50%.

Keskkonnaministeerium

Olulisemat vallavalitsuse istungitelt
30. mai
• Kinnitati riigihanke tulemused 2022. aasta Põltsamaa valla teede pindamiseks.
• Peale nurjunud enampakkumisi otsustati kinnisvara veebis müügis olnud
Lustivere külas asuv Mõisa
tee 2 kinnistu (Lustivere
mõis) võõrandada otsustuskorras hinnaga 200 000
eurot Mittetulundusühingule Lustivere Hooldekodu. Ostu-müügi tehing on
toimunud.
• Eraldati Põltsamaa valla 15 100 eurot 2022. aasta
reservfondist
Põltsamaa
vallas Põltsamaa linnas
Lembitu tn 1 ja Pärna tn 3
kinnistutel asuvate ehitiste
(endised lasteaia hooned)
lammutamise projektide
omafinantseeringu tagamiseks. Lammutustöödeks
AS Kredex saadud toetust
kogusummas 51 492 eurot.
• Kinnitati riigihanke

„Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Põltsamaa vallas
2022“ pakkumused ja otsustati sõlmida raamlepingud teenuste osutamiseks.
• Kinnitati Põltsamaa
Päevakeskuse koduhooldusteenuse
osutamiseks
viie sõiduki kasutusrendi
hanketulemused.
• Kinnitati Põltsamaa
Vallavara OÜ 2021. aasta
majandusaasta aruanne.
6. juuni
• Kooskõlastati Põltsamaa Valla Lasteaia töötajate koosseis.
• Otsustati lubada sulgeda Puurmani Mõisakooli
lasteaed ajutiselt kollektiivpuhkuse ajaks ajavahemikul 29.06.–31.07.2022.
• Otsustati suurendada
laste arvu 2022/2023. õppeaastal Põltsamaa valla
lasteaia Põltsamaa Kuuse
tn 19 õppekohas kolmes

13. juuni
• Pikendati Põltsamaa
vallale kuuluvas Põltsamaa
linnas Pärna tn 1 kinnistul
asuva teenindushoone ruumide rendilepinguid.
• Otsustati suviseks perioodiks ajutiselt ja osaliselt
ajavahemikus 13. juunist
kuni 3. augustini 2022 lülitada välja Põltsamaa valla
tänavavalgustus. Põlema
jääb põhiteede valgustus.
• Põltsamaa Halduse juhatajana kinnitati valikukomisjoni
ettepanekul
ametisse Matis Velt.
20. juuni
• Määrati gümnaasiumi
kuld- (2 inimest) ja hõbe-

27. juunil toimus valla noorimate kodanike vastuvõtt ehk lusikapidu. Pidulikule vastuvõtule oli kutsutud
36 last, kes on sündinud ajavahemikus 30. juunist kuni
31. detsembrini 2021. Väikseid vallakodanikke tervitasid vallavolikogu esimees Reet Alev ning vallavanem Karro Külanurm.
Igale lapsele kingiti valla vapiga hõbelusikas ning raamat
„Pisike puu“.

Põltsamaa vallas on vabatahtlike pank
Mõned aastad tagasi sai ellu kutsutud Põltsamaa valla vabatahtlike panga projekt, mille eesmärgiks on koondada Põltsamaa valla aktiivseid kodanikke, kes soovivad vabatahtlikkuse
alusel oma kodukandis midagi ära teha. Pank aitab neid kokku
viia erinevate organisatsioonide või teiste vallaelanikega, kel
oleks huvi mõnd vabatahtlikku oma tegevusse kaasata.
Peamiseks suhtluskanaliks on praegu Facebooki grupp „Põltsamaa vahvad vabatahtlikud“. Sellel lehel võib ka igaüks ise
julgelt omaltpoolt teate üles panna.

Fotokonkurss uue lasteaiahoone kaunistamiseks
Kuigi hetkel on lõppemas juunikuu Fotojaht 2022, kutsuksime teid ühtlasi osa võtma veel ühest väikesest fotokonkursist
„Neli aastaaega Põltsamaa vallas”. Ettevõtmise eesmärgiks on
leida nelja aastaaega iseloomustavad fotojäädvustused, mida
kasutada peagi valmiva valla uue lasteaiahoone sisekujunduses.
Pilt võiks olla pargist, metsast või muust looduskaunis
kohast ning võimalusel Põltsamaa piirkonnast.
Konkursi tähtaeg 1. juuli 2022. Väljavalitud tööde autoritele
antakse üle Põltsamaaga seotud kinkepiletid (külastuselamus
vms).
Fotod koos jäädvustaja andmetega palume saata aadressile meedia@poltsamaa.ee, e-kirja pealkirjaks „4 aastaaega“. Pildi nimeks peaks olema aastaaeg, mida sellel
kujutatakse. Pildi tehnilised nõuded ning muud tingimused
ühtivad fotojahi juhistes toodutega.

Sotsiaaltöötajad said uued ametisõidukid
Käesoleva aasta veebruaris andis Põltsamaa vallavolikogu
vallavalitsusele ülesande soetada sotsiaaltöö ülesannete täitmisega seotud sõitude tegemiseks vallale viis uut sõiduautot.
Seni linnapildist tuttavate elektriautode tööiga hakkab lõppema.
Elektriautode akude kestvus on oluliselt vähenenud ja need
kestavad väga lühikest aega (suvel alla 50 km ja talvel poole
vähem), salongid olid akude säästmiseks talvel seest külmad
ja suvel kuumad. Seega oli vajadus osa sõiduvahenditest välja
vahetada.
Nüüdseks on hange viie sõiduki soetamiseks edukalt lõppenud. Alates 20. juunist on DACIA Sanderod sotsiaaltöötajate
kasutuses.
Sõidukid tarnis Rael Autokeskus Viljandist, kasutusrenditeenust pakub SEB pank.

Käimasolevad projektid vallas:
• Põltsamaa uue lasteaia ehitustööde tähtaeg on august 2022.
Käesolevaks on üks kärg valmis, käib sisustamine ja kahe kärje
ehitustööd. Lasteaiaga seotud teed ja platsid on asfalteeritud,
käimas on mänguväljakualade ettevalmistustööd ja haljastamine ning väliterrasside ehitamine.
Toimub Kuuse ja Marja tänava jalgtee hange. Toetusrahastuse osas loodetakse otsus saada juuli keskpaigaks, siis
selgub ka tööde lõplik maht.
• Lossikompleksis on tööd väravahoones lõpetamisel, konvendihoones on galeriiehitus, konserveeritakse müüre. Käimas on ekspositsiooni osade valmistamine. Meistritemaja katuse ehitustööd on lõpetamisel.
• Ehitatakse Keskväljakut.
• Õpilaskodu 1. korrusel vahetakse välja hoone tehnosüsteeme (küte, vesi ja kanalisatsioon, elekter) ning ehitatakse välja
ruume tugiteenuste ja väikeklasside jaoks. Ehitavad Põltsamaa Vallavara OÜ töötajad.
• Sõlmiti Pika tänava rekonstrueerimistööde leping Warren
Teed OÜ-ga. Tööde käigus rajatakse teelaiendusena ka jalgtee.
• Lille tänava õppehoone rekonstrueerimistööde pakkumused ületasid eelarves planeeritud maksumust mitmekordselt,
seepärast lükati pakkumused pärast hankeläbirääkimisi ja
maksimaalset töömahu ja hinna kohandamist tagasi. Ehitustegevuse plaanid on samuti edasi lükatud.
• Kuna transpordiamet on kõik uued hanked (ligi
50 objekti ehituse) käesolevaks aastaks külmutanud, siis on
edasi lükatud ka Põltsamaa-Esku ja Vägari küla jalgteede ehitus.

Põltsamaa Vallaleht
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KULTUUR JA VABA AEG

Õnnitleme juunikuus sündinud
aukodanikke ja teenetemärgi kavalere
03.06 Uno Valdmets

Põltsamaa linna teenetemärk 2015

06.06 Markus Haamer Põltsamaa valla teenetemärk 2020
06.06 Harri Kalevi Kivenmaa Põltsamaa valla teenetemärk 2005
06.06 Inge Peters Põltsamaa linna teenetemärk 2013
06.06 Merike Kask Pajusi valla teenetemärk 2015

12.06 Arnold Kull Põltsamaa linna teenetemärk 2010
19.06 Sirje Alusalu Põltsamaa valla aukodanik 2020
27.06 Ülo Tõnissalu Pajusi valla teenetemärk 2012

Juuni 2022

JUULI

			
juuli-august

LAPISELTS KIWWJA NÄITUS “Minu mandala”

		

Põltsamaa lossihoovil Meistritemaja galeriis

1. juulil

WAKKEÕHTU X 365

kell 19

AUGUST

		
4.–5. augustil

WPARK SISTERS CAMP VOL2			

kell 10

Wpargis

		Wparki sünnipäev! Sünnipäevakook, veelauasõit,

6. augustil kell 19
		
7. augustil kell 16

Suvelavastus “Kuidas elad, Ann?”
Pajusi rahvamaja hoovis
SUVELAVASTUS “Kuidas elad, Ann?”

		

õhtul OPEN MIC, DJ Fizh, saare peal lõke jne.

		

Pajusi rahvamaja hoovis

PÕLTSAMAA LINNUS 750.

9. augustil		

PÕLTSAMAA MUUSEUM 25

ÕPILASTÖÖDE NÄITUS LINNARUUMIS		

		Põltsamaa muuseumis

		Wpargis

kell 12
		

		Põltsamaa linnaruumis

12.–13. augustil

PÕLTSAMAA LINNUS 750

DISKOÕHTU. Diskor Imre Mihhailov ja popmuusik HUNT

		Suveetendus Põltsamaa lood IV „Mittsommer“

		

Esku koolimaja õuealal

		Põltsamaa lossihoovil

2. juulil

TERMINAL OIL EESTI MV RALLIKROSSIS 4. etapp

kell 21
kell 10

		Piiroja rallikrossirajal
kell 10

PÕLTSAMAA XXVII LOSSIPÄEV

		Kuningamäe kardikeskuses
Kuni 16
		

5. juulil

mitmekesine kultuuriprogramm, käsitöölaat,
põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele.

Kell 20

Rahvapidu. Ansamblid Justament ja Inerts

kell 18

SUVEVOLLE 2022 V ETAPP

		

Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses

8. juulil

VESTLUSÕHTU “Mida mehed naistele ei räägi?”		

kell 19

		Pajusi mõisas
9. juulil

kell 9.30

VII PAJUSI MUDAJOOKS (VII Pajusi Mud Run) 2022

13. augustil

KÜLASTUSMÄNG “UNUSTATUD MÕISAD”

		

Põltsamaa loss, Adavere mõis, Pajusi mõisakompleks,

		Puurmani mõis
kell 8.30

WAKEBOARDING ESTONIAN OPEN 2022

		Wpargis
terve päev PÕLTSAMAA KOHVIKUTEPÄEV 2022
		

Põltsamaa linnas erinevates kohtades

14. augustil kell 9

DROONIRALLI

		

Põltsamaa mõisa pargis

17. augustil kell 19

KULTUURIKOLMAPÄEV ansambel KIIORA

		

Põltsamaa Kuningamäe talus

17.–19. augustil

CAMP EVERYTHING 2022

kell 9.30

Wpargis

		

Pajusi külamaja ja selle ümbrus

19.–21. augustil

9.–10. juulil

KÜLASTUSMÄNG “UNUSTATUD MÕISAD”

		Põltsamaa kultuurikeskuses

		

Põltsamaa loss, Adavere mõis,

20. augustil kell 12

		

Pajusi mõisakompleks, Puurmani mõis

9.–10. juulil kell 10

CAMP SIMON SAYS

		Kohvikud, Umbusi Budismi Keskuses pinksiturniir,
		
Märt Läänemetsa fotonäitus “Buddha jalajäljed Biharis”,
		
lastele näomaalinguid, liiklusohutuse töötoad
kell 14
algab Eesti esimene VEND VAHINDRA nimeline 		
		
PALJAJALUJOOKS. Jooksule saab registreeruda
		
kohapeal, osalustasu on 5 eurot, lapsed tasuta.
kell 17
Rusi tallis KRISTJAN ÜKSKÜLA autorikontsert.
		
Pilet 10 eurot, pensionäridele, lastele ja Vahindra
jooksul osalenutele 5 eurot.
		
Päeva lõpetab vinüülplaadipidu.
		
Korraldab MTÜ Umbusi Külaselts

		Wpargis
12. juulil

kell 18

SUVEVOLLE 2022 VI ETAPP

		Wpargis
13. juulil

kell 18

KULTUURIKOLMAPÄEV

		Reigo Ahvena trummi töötuba			

		Põltsamaa kultuurikeskuses
14.–16. juulil

BALTI MEISTRIVÕISTLUSED SUPERMOTOS

		Kuningamäe kardikeskuses
15. juulil		

KIRIKU TAASTAMISE 70. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE

		

Põltsamaa kirik ja lossihoov

KINOÕHTUD
UMBUSI PÄEV 2021

27. augustil

SUVELÕPUPIDU

27. augustil kell 20

MUINASTULEDE ÖÖ. Suvi läheb – sügis saabub!

		Rongkäik läbi linna, kohtumised ajaloo inimestega ja

		

Esku koolimaja õuealal

		kontsert Roosisaarel

28. augustil kell 22

MUINASTULEDE ÖÖ

		

Põltsamaa jõe ääres

		Põltsamaa lossihoovil

31. augustil

KULTUURIKOLMAPÄEV lastele ja noortele

17. juulil

		Põltsamaa kultuurikeskuses

16. juulil		
kell 18

SUVEÕHTU STAARID – KONTSERT
VILJANDI ORELIFESTIVALI KONTSERT “Mägede vaikuses”

		Põltsamaa kirikus
19. juulil

kell 18

		
20. juulil

SUVEVOLLE 2022 VII ETAPP

Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus

kell 19.45 LIIS LEMSALU JÄRVEKONTSERT

		Wpargis
kell 19

KULTUURIKOLMAPÄEV Tantsutuba

		Põltsamaa kultuurikeskuses
23. juulil

kell 13

KAMARI SUPIFESTIVAL

		Suppide valmistamise õpitoad, publiku lemmiku
		

valimine, Ave Nahkuri tööde näitusmüük.

Kell 16

Naised Köögis kontsert

Kell 19

Simman Väikeste Lõõtspillide Ühing, Udo Bänd

		Kamari seltsimajas
kell 11

AIDU MINITRIATLON

		Aidu tehisjärvel
24. juulil

kell 20

Toomas ja Tauri Anni

		“TAGASI ALGUSESSE – VANA FOTOALBUM”		
		Põltsamaa lossihoovil
kell 20

KONTSERT-PIKNIK KOOS ANS KÕRSIKUD

		

Puurmani mõisa pargis

25. juulil

KOMÖÖDIATEATRI ETENDUS “Kui palju maksab mees?”

kell 19

		Põltsamaa lossihoovil
26. juulil

kell 18

		

SUVEVOLLE 2022 VIII ETAPP

Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses

29. juulil		

PUURMANI NÄITERINGI ETENDUS “PAISU TAGA”

		

Jõgeva mnt 10, Puurmanis

30. juulil

LUSTIVERE KÜLADE PÄEV JA LUSTIVERE KOOLI

kell 10

		

VILISTLASTE KOKKUTULEK LUSTIVERE MÕISA CUP

		Kõik Lustivere kooli vilistlased on väga oodatud
		vilistlaste kokkutulekule.
		
Toimub ka Lustivere Mõisa Cup 2022.		
Lustivere külas
Terve päev PUURMANI KOHVIKUTEPÄEV
		
30.–31. juulil
kell 12.00

Puurmani piirkonnas erinevates kohtades
3. KUNINGAMÄE 12H KESTVUSSÕIT

Kuningamäe kardikeskuses

30-31. juulil

KÜLASTUSMÄNG “UNUSTATUD MÕISAD”

		

Põltsamaa loss, Adavere mõis, Pajusi mõisakompleks,

		Puurmani mõis
31. juulil		

PEREPÄEV

		Põltsamaa lossihoovil

Põltsamaa Vallaleht
Järgmine leht ilmub 26. augustil

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

Juunikuu ajalehe
pani kokku Merike Kask

Laagrisuvi Põltsamaa vallas
4.–16. juuli
LUSTIVERE TÖÖ- JA
PUHKELAAGER

9.–13. august

Sihtgrupp: noored 13-18a noored
Osalejate arv: 20
Tegevused: tuulekaera korjamine;
vaba aja tegevused ja ekskursioon
Maksumus: ekskursioon tasuline
Rahastaja: Lustivere külaselts,
AS Põlluvara.
Tööd rahastab OÜ Lustivere Põld.
Korraldaja: Lustivere külaselts,
kontaktisik, laagrijuht Ülle Ant,
tel 525 6324 või 505 8977.

Sihtgrupp: 7–16-aastased
tantsimisest huvitatud noored.
Osalejate arv 30–40.
Tegevused: tantsuline liikumine,
meisterdamine, orienteerumine,
kokkamine. Laagri lõpuks valmib
tantsuetendus. Maksumus 25 eurot.
Rahastajad: Pajusi rahvamaja ja
Põltsamaa kultuurikeskus.
Korraldaja ja kontakt:
Pajusi rahvamaja, Maia Lepiste,
tel 5817 1877.

1. – 3. august (I vahetus )
4. – 6. august (II vahetus)
LASTE KUNSTIPÄEVAD
PÕLTSAMAA KUNSTIKOOLIS
Sihtgrupp: 5–12 a kunstihuvilised
lapsed.
Osalejate arv: kuni 40 (2 gruppi)
Tegevused: loovtegevused,
näitus tehtud töödest
Maksumus: päevatasu 4 eurot.
Rahastaja: Põltsamaa kunstikool
Korraldaja: Põltsamaa kunstikool,
kontaktisik Ethel Hakkaja,
tel 5192 5845.

4.–5. august
WPARK SISTERS CAMP VOL 2
Põltsamaa veelauakeskuses WPark
Sihtgrupp: veelauahuvilised,
alustajad ja edasijõudnud vanuses
6–19 eluaastat
Osalejate arv: 20
Tegevused: veelaud, jooga
Maksumus: 200 € koos majutusega,
soodsam ringkaabli hooajapiletiga
120 € või oma varustusega 160 €.
Rahastaja: Igaüks tasub ise.
Korraldaja ja kontakt: www.wpark.ee

TANTSULAAGER PAJUSI
RAHVAMAJAS

17.–19. august
WPARK CAMP EVERYTHING
Põltsamaa veelauakeskuses WPark
Sihtgrupp: Lauaspordi suunitlusega
kõige laager.
Oodatud aktiivsed noored ja pered.
Osalejate arv 20.
Tegevused: veelaua trikilaager, jooga,
slingshoteelaudade demo
Maksumus 225 € üksikosaleja,
175 € pereliige täiskasvanu + 185 €
hooajapiletiga üksikosaleja.
Korraldaja ja kontakt:
www.suusakool.ee; www.wpark.ee

28. – 29. august
ETTEVÕTLIKE NOORTE
MOTIVATSIOONILAAGER
“PÜG MOTT-PÄEVAD”
Sihtgrupp: Põltsamaa ÜG
ettevõtlikud noored,
7.–9. klassi noored
Osalejate arv 30.
Tegevused: meedia, motiveerimine,
uue õppeaasta plaanid, öö-ülikool,
orienteerumine, meisterdamine,
eduelamus.
Maksumus 20 € noor.
Rahastaja:
Põltsamaa Ühisgümnaasium /LTT
Korraldaja ja kontakt:
Helena Nõmmik, tel 5904 9960
helena.nommik@poltsamaa.edu.ee
Registreerimine avaneb 1. augustil
sotsiaalmeedia vahendusel.
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