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KOGUDUSTES
EELK PÕLTSAMAA
NIGULISTE
KOGUDUSES
Pühapäeval, 11. märtsil
kell 11.00 4. kannatamisaja
pühapäeva jumalateenistus.
Järgneb leeritund.

Tallinna maantee rekonstruee-

Kolmapäeval, 14. märtsil
kell 10.00 piiblitund.

rimiseks saadi
toetust

EKNK PÕLTSAMAA
jORDANI KOGUDUSES
Reede, 9. märts kell
19.00 noorteõhtu.
Pühapäev, 11. märts
kell 11.00 jumalateenistus,
laste pühapäevakool.

Adaveres võistlesid noored
kiiruisutajad

www.jordan.ee Tel 5663 3720.

SP ADVENTISTIDE
PÕLTSAMAA

Seoses
töötajate grippi
haigestumisega
toimetus ja
kuulutuste
vastuvõtt

9. märtsil

SULETUD

Põltsamaa noortekeskuses
valmistati Süüria toite
Teisipäeval, 6. märt-

sil toimus Põltsamaa
noorte- ja elukestva
õppe keskuses Süüria toitude valmistamise töötuba, mida
juhendas Türil elav
süürlanna Alaa Atiya,
kes kolme aasta eest
põgenes sõjakoldest
Süüriast. Üritus toimus Eesti Pagulasabi
teavituskampaania
„Saame tuttavaks!“
käigus.
Põltsamaa noortekeskuses on erinevate rahvustoitude valmistamise

töötubasid toimunud ka
MTÜ Eesti Pagulasabi koostöös Arengukoostöö Ümarlauaga organiseeris mõned päevad
tagasi siin ürituse neile,
kes on lähemalt huvitatud
Süüria toitude valmistamisest.
Kohaletulnutel oli võimalik lähemalt tuttavaks
saada Süüriast pärit pagulase Alaa Atiya'ga, kelle juhendamisel Süüria
toitude – kabsah' (kana
riisiga) ja shakriya (jogurtisupi) – valmistamist
õpitigi.
varem.

Noortekeskuse kööki
oli teisipäeva õhtul kella
neljaks Süüria toitude
tegemise töötuppa tulnud
umbes kakskümmend erinevas vanuses noort, kellel
oli võimalus toiduvalmistamise protsessis aktiivselt kaasa lüüa. Üritus oli
kõigile osalistele tasuta.
„Korraldame pooleteise aasta jooksul projekti
„Saame tuttavaks“ raames
45 erinevat pagulastega
seotud üritust üle terve
Eesti, igas maakonnas
toimub kolm üritust. Põltsamaal otsustasime korraldada Süüria toidu tege-

~Elektritööd
~Elektriprojektid
~Elektripaigaldiste
hooldus
~Käidukontroll
~Avariitööd
Teet Elektritööde OÜ
info@teet.ee
502 4974
www.teet.ee

mise töötoa, mille käigus
valmistame kergemaid
roogasid, mille tegemine
võtab kõige rohkem poolteist kuni paar tundi aega.
Paljude Süüria toitude
tegemisega läheks aga
tunduvalt kauem aega,“
rääkis MTÜ Eesti Pagulasabi ürituste koordinaator Polina Polyakoff.
Tema sõnul kasutatakse
rahvustoitude valmistamise üritusi teistest kultuuridest pärit inimeste
tundmaõppimisel ka mujal
Euroopas.
Järgneb lk 3

KOGUDUSES
Reedel, 9. märtsil kell
18.00 teeõhtu piibliringis
"Mida tähendab olla
Jumala laps?".
Laupäeval, 10. märtsil
kell 10.00 piiblitund, kell
11.00 jumalateenistus.
Kolmeinglikuulutus
Ilmutuse raamatu 14. ptk
sissejuhatus. Kõneleb
Rein Kalmus.
Lisainfo: poltsamaa.advent.ee

EELK KURSI
MAARjA-ELIISAbETI

KOGUDUS
Jumalateenistused igal
pühapäeval kell 13.00.
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Kuidas käituda gripi korral?
Gripi ravi on suunatud kas:
viiruse hävitamisele viirusevastaste
ravimitega (Tamiflu, Relenza) - retseptiravimid;
gripiga kaasnevate sümptomite leevendamisele (palaviku, valu, nohu, köha
sümptomaatiline ravi), sellisel juhul peab
organismi immuunsüsteem ise võitlema gripiviirusega – peamiselt käsimüügiravimid.
•

•

Vaktsiiniga saab grippi ennetada. Gripiviirusesse nakatumise ajal vaktsiin ei aita.
Antibiootikumid gripi puhul ei toimi.
Neid määratakse aga kindlasti juhul, kui
gripp on tüsistunud bakteriaalse infektsiooniga (nt kopsupõletikuga).
Gripi sümptomite leevendamiseks on
apteegis saadaval laias valikus käsimüü-

giravimeid:

Palavik, valud (peavalu, kurguvalu)
Valuvaigistid - paratsetamool, ibuprofeen, täiskasvanutele ka atsetüülsalitsüülhape (aspiriin),
kurguvalu korral ka lokaalsed valuvaigistid ja antiseptikumid (nt pastillid ja

liin, oksümetasoliin ja nafasoliin, kuid nende
lubatud päevast annust ei tohiks ületada
ning ravi pikkus mitte kauem kui 7 päeva.
Sagedasem või pikaajalisem kasutamine
võib viia sõltumusele ja anda vastupidist
efekti, põhjustades kroonilist nohu ja püsivat limaskesta turset. Alternatiiviks on
suukaudsed sümpatomimeetikumid, sh
kombinatsioonis antihistamiinikumiga.
KÖHA
Rögaerituse parandamiseks võib kasuta-

da rögalahtisteid. Taimsetest preparaatidest
aed-liivatee, luuderohu ekstrakt; ravimitest

karbotsüsteiin, atsetüültsüsteiin,

siin, ambroksool.
Pikaajalise kinnise köha, eriti öise köha
korral, kui rögalahtistid ei anna tulemust,
tuleks arsti poole pöörduda, sest põhjuseks
võib olla astma või antibiootikumravi vajav
bakteriaalne põletik.

Nii köha, nohu kui ka palaviku korral
tuleks tavalisest rohkem tarbida vedelikku.
See on eriti oluline väikelaste puhul.
MILLELE TÄHELEPANU PÖÖRATA
Gripp võib olenevalt inimesest (vanusest,

spreid).

NINAKINNISUS, NINAKÕRVALKOOBASTE
TURSE JA VALU
Ninakinnisust vähendavad sümpatomimeetikumid (sh ninatilgad/spreid ja
suukaudselt manustatavad), ka kombinatsioonis allergiavastaste antihistamiinikumidega.
KÖHA

Rögalahtistid, sh ravimtaimede baasil
valmistatud. Kinnise ja paukuva köha
raviks kasutatavad ravimid on reeglina
retseptiravimid.

broomhek-

kaasuvatest haigustest jne) kulgeda erineva
raskusega.

Kergemal juhulpiisab tavaliselt sümptomaatilisest ravist. Oluline on püsida kodus
ja puhata, tarbida piisaval hulgal vedelikku, informeerida perearsti haigusest ning
seisundi halvenemisel kindlasti pöörduda
arsti poole.
Arsti poole tuleb pöörduda juhul kui
- tekivad hingamisraskused,
palavik ei allu tavalistele raviannustele
-

või tõuseb kiiresti,
kui esineb valu või survetunne rinnus või
-

PALAVIK
Täiskasvanud ja noorukid võivad palaviku alandamiseks kasutada
paratsetamooli 500 mg kuni 1 g korraga maksimaalselt 3 korda ööpäevas,
ibuprofeeni 400 mg 3…4 korda öö-

kõhus,
-

-

kui esineb pearinglus või segane olek,
kui esineb raske ja sage oksendamine.

•

•

päevas-

Lastel võivad seisundi halvenemisele
viidata ka
-

Täiskasvanud võivad kasutada ka aspiriini 500 mg kuni 1 g, mida võibkorrata 4…8
tunni järel vastavalt vajadusele.
Korraga tohib kasutada ainult ühte
palavikualandajat.
NOHU
Täiskasvanutele sobivad ninna pihustatavad dekongestandid, nagu ksülometaso-

ärrituvus,

loidus (sh laps ei ärka unest ka äratamisel),
kiire hingamine,
naha sinakas varjund.
Samuti tuleks olla tähelepanelik palaviku ja tõsise köha suhtes, mis tekivad pärast
-

-

-

gripinähtude esmast paranemist.

Soovitused gripihaige koduseks raviks
Gripi A(H1N1)v (uus gripp, seagripp, pandeemiline gripp) kliiniline pilt meenutab
tavalise hooajalise gripi pilti ja suurem osa ei vaja ravimeid ega haiglaravi.
Gripp A(H1N1)v viirus kutsub esile samasuguseid kaebusi kui teised gripiviirused.
Tavalisemad kaebused on kõrge palavik, kurguvalu, köha ja nohu. Gripp ei alga tavaliselt
nohuga. Muud võimalikud haigusnähud on valu jäsemetes, peavalu, külmavärinad ja väsimus. Oksendamine ja kõhulahtisus ei ole tüüpilised kaebused, aga võivad esineda. Lastel
võib olla kõhuvalu.
-

Nakkusohtu on võimalik vähendada järgmiste meetmetega
Kata köhides või aevastades oma suu ja nina ühekordselt kasutatava taskurätikuga.
Viska kasutatud taskurätt prügikasti. Ära kasuta sama ühekordset taskurätti mitukorda.
Kui sul ei ole taskurätti, aevasta või köhi kattes suu ja nina oma käise ülaosaga.
Kui aevastad kätte, siis mitte pihku, vaid käeselga.
Pese regulaarselt käsi vee ja seebiga või desinfitseeri alkoholi sisaldava desinfitseeriva
lahuga, tee seda kindlasti pärast seda-, kui oled köhinud või aevastanud.
Ära puuduta silmi, nina või suud kui sa ei ole just käsi pesnud.
Ära lähene teistele inimestele, kui sul on vaja köhida või aevastada, ära mine inimeste
lähedusse, ära mine inimeste lähedusse, kes parasjagu köhib või aevastab.
Väldi rahvakogunemisi ja kätlemist ning lähedasi kontakte (alla 1 meetri).
Gripi põdemine kodus
Kui sümptomid on kerged ja sa ei kuulu riskirühma, ei vaja sa tingimata arsti diagnoosi ja ravi, vaid võid põdeda haigust kodus. Väldi kontakte lähedastega ja püsi kodus,
kuni temperatuur normaliseerub ja sümptomid kaovad.
Informeeri oma perearsti oma haigusest talle helistades. Jälgi oma seisundit ja võta
selle halvenemisel ühendust perearstiga. Konsulteeri oma perearstiga töövõimetuslehe
küsimustes.
Kui pead minema arsti juurde, kata suu ja nina ühekordselt kasutatava taskurätiga
või maskiga.
Kui oled haigestunud, siis võimalusel maga üksi.
Puhkus ja piisav vedeliku tarbimine on tähtsad. Palavikku ja lihasvalu võid ravida
tavaliste apteegist retseptita saadavate ravimitega. Tavaliselt võtab paranemine aega
nädala.
Ära mitte mingil juhul mine haigena tööle või kooli. Samuti ei tohi sa ise haigena olles
lapsi hoida. Kui võimalik, leia keegi, kes käib poes ja teeb muid toimetusi.
Informeeri kedagi oma lähedastest oma haigestumisest, eriti kui elad üksi. Palu, et
ta võimaluset mööda sulle aeg-ajalt helistaks ja uuriks, kuidas sul läheb.

Milliseid ravimeid kasutada lastel viiruslike
külmetushaiguste korral?
Viirustest tingitud külmetushaiguste
raviks ei tohiks lastel üldjuhul kasutada
ravimeid, mis sisaldavad mitut toimeainet.
Alati tasub apteekrilt üle küsida või pakendi infolehest järele vaadata kui vanadele
lastele konkreetne preparaat näidustatud
on, sest erinevatel kombinatsioonpreparaatidel on see erinev.
Samaaegselt esineva palaviku, nohu
ja köha raviks mõeldud ravimid toimivad
lastel, kuid neid ei ole soovitatavkasutada
järgmistel põhjustel:
kõrvaltoimete riski tõttu (allergilised
reaktsioonid, unehäired, hallutsinatsioonid, uimasus, tahhükardia)
kliiniliste andmete vähesuse tõttu lastel – täiskasvanutel läbiviidud kliinilistest
uuringutest saadud ohutusandmeid ei saa
üks-ühele lastele üle kanda.
Lastel võib ravimi toime ja farmakokineetika (st kuidas ravim organismis
käitub imendub, muundub, eritub) olla
täiskasvanuga võrreldes erinev. Ohtlikeks
võivad osutuda tunduvalt väiksemad annused. Kõrvaltoime tekkimisel ei oska laps
oma seisundit hinnata ja näha seost ravimi
ja kõrvaltoime vahel ning ei pruugi osata
ennast õigesti väljendada.
-

Ravimeid tohib lastele anda vaid juhul,
kui need on tõesti vajalikud. Külmetushaiguste puhul on ravimitega võimalik sümptomeid leevendada, mitte haigust ravida.
Külmetushaigused on enamasti viirusliku
põhjusega ning iseparanevad ega vaja raviks antibiootikume.

PALAVIKUalandamiseks alla 12-aastastel lastel on soovitatav kasutada ühte
toimeainet sisaldavat preparaati – paratsetamooli või ibuprofeeni. Annus peab
olema arvestatud kas vastavalt vanusele
või kehakaalule. Vajalikust suuremad

annused võivad põhjustada kõrvaltoimeid
või mürgistusnähte, väiksemad annused

seevastu ei alanda palavikku.
Paratsetamooli lastele soovitatav ühe-

kordne annus on 10... 15 mg/kg kehakaalu
kohta, maksimaalne ööpäevane annus on
60 mg/kg kehakaalu kohta.

Ühekordne annus mg

Vanus

2...3 kuud

3 kuud...1 aasta
1...6 aastat
6...12 aastat

62,5
62,5...125
125...250
250...500

Lastele soovitatav iburprofeeni annus
on 20...40 mg/kg ööpäevas, jaotatuna 3...4

annuseks. Ühekordne annus lastele kehakaaluga üle 20 kg on 200 mg; kehakaaluga
üle 30 kg 200...400 mg ja üle 40 kg kaaluvatele lastele 400 mg.
Atsetüülsalitsüülhapet (aspiriini) ei
tohiks lastele viirushaiguse korral pala-

viku alandamiseks anda Reye sündroomi
tekkeriski tõttu, mis on küll väga harva
tekkiv kõrvaltoime. See sündroom kulgeb

kauakestva oksendamise, entsefalopaatia
(ajukahjustuse) ja maksakahjustusega
ning võib lõppeda surmaga. Täiskasvanutel ei ole Reye sündroomi viirushaigusega
kaasneva palaviku alandamisel täheldatud.

NOHUkorral võiks väikelastel alustada
nina loputamisega mereveega (Humer,
Sterimar). Kui hingamistakistus sellega ei
laabu, siis alles kaaluda ravimite kasuta-

mist.

Ninna pihustatavaid dekongestante
(ksülometasoliin, nafasoliin) ei ole soovitatav kasutada alla 2-aastastel lastel
ning neid ei tohiks kasutada kauem kui
kaks-kolm päeva, piirduda tuleks paari
pihustusega päevas.
Kasutada tuleks kindlasti lastele mõeldud toimeaineid ja ravimtugevusi:
ksülometasoliin 0,05% alates 2. eluaastast,
nafasoliin 0,05% alates 3. eluaastast.
•

•

Alla 2-aastastel lastel tohib ninna pi-

hustatavaid dekongestante kasutada ainult
erandjuhul ja arsti loal.
Liigsagedane kasutamine põhjustab
kroonilist nohu ning võib põhjustada
süsteemseid kõrvaltoimeid. Kui ninakinnisus ja nohu püsivad pikka aega ning
hingamisraskused on ka öösel ja kaasneb
norskamine, tuleks pöörduda arsti poole,
sest põhjuseks võivad olla adenoidid, mis
vajavad kirurgilist eemaldamist.
Apteegis on ilma retseptita saadaval ka
suu kaudu kasutatavad nohuravimid (pseu-

doefedriin, kas üksi või kombinatsioonis
triprolidiiniga). Ka neid tohib alla 6-aastastele lastele anda ainult arsti loal. Põhjuseks
jällegi kõrvaltoimete risk pseudoefedriinil
erutus, unehäired, hallutsinatsioonid, tahhükardia; triprolidiinil uimasus.
–

KÖHA

Nii köha, nohu kui ka palaviku korral
tuleks lapsele anda tavalisest rohkem juua.
Rögaerituse parandamiseks võib kasutada
rögalahtisteid. Taimsetest preparaatidest

aed-liivatee, luuderohu ekstrakt; ravimitest
karbotsüsteiin, atsetüültsüsteiin, broomheksiin, ambroksool.
Alla 2-aastastel lastel ei pruugi röga
väljaköhimisoskus olla piisav, mistõttu
rögalahtisteid tuleks neil kasutada vaid

arsti loal. Perearstid soovitavad imikutel
ja väikelastel rakendada köha korral rah-

vameditsiini võtteid.
Paukuva ja kinnise köha pärssimiseks

mõeldud ravimeid (kodeiin, dekstrometorfaan) tohib kõrvaltoimete riski (uimasus,
pearinglus, iiveldus) tõttu kasutada lastel
vaid arsti soovitusel. Pikaajalise kinnise
köha, eriti öise köha korral, kui rögalahtistid ei anna tulemust, tuleks arsti poole
pöörduda, sest põhjuseks võib olla astma
või antibiootikumravi vajav bakteriaalne
põletik. Köha võib põhjustada ka nohu või
mao-söögitoru reflukshaigus.

Lisaküsimused: Ravimiamet, info@ravimiamet.ee, 7 374 140

Haige lapse põetamine
Teavita haigest lapsest perearsti.
Hoolitse, et laps saaks piisavalt vedelikku (paku talle meelepäraseid jooke). Eriti
väikelapsel, võib kõrge palaviku, oksenadmise ja kõhulahtisuse korral kergesti ja kiiresti
tekkida vedelikupuudus.
Konsulteeri oma perearstiga hoolduslehe küsimuses.
Kui laps ei söö, näiteks kurguvalu tõttu, on oluline, et jooks vähemalt suhkrut
sisaldavaid jooke – nendest saab laps energiat. Magusat jooki saab ise valmistada ka
mee või siirupi lisamisega.
Konsulteeri lapse lubamiseks/viimiseks lasteasutusse pärast haiguse möödumist
perearstiga. Last ei tohi viia lasteasutusse enne, kui temperatuur on normaliseerunud
ja teised sümptomid kadunud.

Lapse seisund on raske:
•

•

•

•

•

•

•

lapsel on hingamisraskused

lapse nahk on sinakas või hall
laps ei joo piisavalt

laps oksendab tugevalt või sageli
laps ei ärka või ei reageeri millelegi
laps on kogu aeg nutune või ärritunud ja teda ei õnnestu rahustada.
lapse gripinähud kaovad, kuid seejärel tõuseb uuesti palavik ja köha ägeneb taas.

Allikas Tervishoiuamet
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Tallinna maantee rekonstrueerimiseks
saadi toetust
Praeguseks saame me
kõik nautida häid teeolusid, sõites üle Suure
silla ja liigeldas Pajusi
maanteel. Loomulikult
ei ole Põltsamaal kõik
vajalikud ehitused
valmis ja kõik teed
heas konditsioonis. Üks
tee, mis hädasti rekonstrueerimist vajab,
on Tallinna maantee.
Nüüd on siingi positiivsed arengud toimumas,
sest rekonstrueerimise
tarbeks on toetus eraldatud.
Vabariigi valitsuse
täiendavate taristuinvesteeringute programmi ja
majandus- ja taristuministri 19.10.2017. aasta määruse nr 53 „Kohaliku tee
ehitamiseks juhtumipõhise
investeeringutoetuse andmise põhimõtted“ raames
on kavandatud transiitteede jaoks aastatel 2018
ja 2019 kokku 15 miljonit
eurot. 2018. aasta riigieelarve seadusega eraldati
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
valitsemisalale 9 miljonit
eurot kohalike teede hoiu
toetuseks.
Toetust sai taotleda kohaliku tee seisukorra parandamiseks, sh:
1) transiittee toetust,
mille eesmärk on toetada
kohaliku omavalitsuse üksust, mille teatud kohaliku
tee lõigul tekivad täiendavad kulutused seoses
kohalikule teelerakenduva
täiendava liiklusega lisaks
kohaliku tähtsusega liiklusele (maks. toetussumma 1
miljon eurot).
2) ettevõtlusega seotud
tee toetust, mille eesmärk
on toetada kohaliku omavalitsuse üksust ettevõtjale
vahetuks ligipääsuks vajalike kohalike teede seisukor-

ja siis on võimalik
juba täpsemalt näha, mis
suunas ehitushinnad liiguvad,“ sõnas Maimu Kelder.
Meie õnneks jäi eelmise
aasta suurprojekt ehk silla
ehitus soodsasse perioodi,
ka Pisisaare kergtee valmis oluliselt odavamalt (ca
300 000 eurot). „Tänu sellele, et Pisisaare ja silla ehitus olid odavamad, kandus
see raha edasi teise vooru
ehk toetusmaht suurenes
oluliselt nii Annikvere kui
Kamari projektide juures,“
lausus Kristi Klaos. Tema
sõnul on olemas ka varasem konkreetne näide, kus
ja kanalisatsioonitööde
tarbeks oli kõige odavama hanke maksumus 1,1
miljonit eurot. Siis selleks
vahendeid ei leitud, kahe
aasta möödudes oli aga uue
hanke hinnaks 400 000.
„Ehitushinnad võivadki
tõepoolest reaalselt 2,5 korda mängida,“ sõnab Klaos.
Nüüd tundub aga n-ö laineharjal liikumise periood läbi
panema

vee-

ra parandamiseks (maks.
toetus 100 000 eurot).

Taotlusi 2018 aasta investeeringuteks said KOVid esitada kuni 20.12.2017.a.
Põltsamaa taotles toetust
Tallinna mnt-le (kui transiittee) ja ka Lossi tn-le (kui
ettevõtlusega seotud tee).
Kokku esitati kogu riigist
toetuse taotlusi 47 kohaliku
omavalitsuse üksuse poolt,
sh 34 transiittee toetuse
taotlust taotletava kogusummaga ca 17,2 mln eurot,
55 ettevõtlusega seotud tee
toetuse taotlust kogusummaga ca 5 mln eurot ehk
vajadusi oli kordades enam
kui raha.
Käesoleva aasta veebruaris sai Põltsamaa vald
positiivse otsuse, et Tallinna maantee rekonstrueerimist on otsustatud
toetada 190 000 euroga,
hange kuulutatakse välja
sel nädalal. Lisaks on teedeehituse osas planeeritud
teostada Mõhu ja Roosi
tänavate rekonstrueerimine (hange käimas) ning

Pisisaare küla keskasula
teede rekonstrueerimine,
lõpetamisel on Annikvere
jalgtee ehitustööd.

„Tallinna maantee rekonstrueerimistööd ulatuvad kuni linna piirini,
lisaks tuleb kõrvale ka
kergliiklustee ning Õnne
tänava otsa jalakäijatele
ülekäigu koht,“ tutvustas
finantsanalüütik Maimu
Kelder rekonstrueerimistöö

ettevõtteid.“ MaimuKelderi
sõnul on teinud ka Maanteeamet teede liigitustes
mitmeid muudatusi ehk
Põltsamaa linnas kuulub
näiteks nii Jõgeva maantee kui vana tuletõrjemaja
juurde jääv osa jällegi transiitteede kategooriasse.

plaane. „Praegu on hanke
lõpptähtajaks määratud
4. aprill, huvi on tundnud
juba 11 ettevõtet, tore oleks
kui saaks selle objekti ja
Mõhu ja Roosi tänavate tööd
teha ühel ajal, siis oleksid
ka üldkulud odavamad,“
lausus valla arengu-ja planeerimisosakonna juhataja
Kristi Klaos.
„Kuna Tallinna maantee
tööde eelarveline maksumus on umbes 250 000 eurot
(koos käibemaksuga), siis

moodustab toetus sellest
väga arvestatava osa,“ on
Maimu Kelder sellise tulemusega mõistagi väga
rahul. Mis puutub Lossi
tänavasse, siis kuna siin on

võimalus raha taotlus esi-

tada ettevõtlusega seotud
tee raames, on ka jagamise
kriteeriumid hoopis teised.

„Siin arvestatakse väga
kontreetselt, kui palju on
sellisel lõigul kasusaajaid

Ehitushinnad on ebasoodsad
Loomulikult plaanitakse
edasi tegeleda ka kergteede
teemaga (eelkõige Esku ja
Lustivere suunad), lisaks
sellele ootavad aga ees veel
mitmed olulised objektid,
nagu näiteks Tõrukese lasteaed. Küll aga peab siin
arvestama ühe olulise aspektiga, mille vastu ei ole
rohtu ühelgi omavalitsusel
– ehitushinnad. Sarnaselt
ka kinnisvaraturul toiumuvale, on siingi omad
languse- ja tõusuperioodid.

„Ehitushinnad

on praegu

tõesti väga ebasoodsad,“
sõnab Kristi Klaos. Pealegi
langevad EL rahastuse
projektide teostused Eestis
ühte perioodi, mis mõjutab
ka ehitushindade kasvu.
„Hanked peaksid ehitushindade indikatsiooni paika

olevat, sest projekteerimishinnad on praeguseks juba
kahe-ja kolmekordistunud
ning ehitushindadelegi on
lisandunud pea kolmandik.
Ega ehitamine sellegipoolest soiku ei jää, hoopis
vastupidi, ehitajatel on hea
põli
nii näiteks tehakse
Eestis sellel ja järgmisel
aastal korda 42 lasteaeda
ja ehitatakse
tervisekeskust. Loomulikult,
kui kord projektirahad on
töös, tuleb ehitada ka n-ö
halbade hindadega.
Seega jääme lootma, et
Põltsamaa vallas saavad
sellesse aastasse planeeritud ehitustööd kenasti
tehtud, sest ees ootavad
juba uued projektid.
–
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„Toidu tegemise kaudu
võimalik jagada rohkem
oma kogemusi ja elamusi
– just toidu valmistamise
kaudu õpid sa tegelikult
teist inimest ja teist kultuuri tundma. See on elamus,
mis on natuke erinev tavalisest kohtumisest,“ lisas
Polina Polyakoff.
Töötuba juhendanud
Süüriast pärit Alaa Atiya
tutvustas algatuseks lühidalt ennast. Ta rääkis, et
põgenes umbes kolm aastat
tagasi kodumaalt Süüriast,
kus edasi elamine muutus
seal praegugi veel käimas
oleva sõja tõttu võimatuks.
Temaga tulid kaasa ka
mees ja laps, enamus lähedasi elab aga endiselt Süürias. Suhtlemine kodumaal
elavate sugulastega pole
eriti lihtne, telefon alati ei
on

tööta.

„Olen Eestis elanud aasta – elan Türi linnas. Kolm
aastat ja kaks kuud tagasi

lahkusin Süüriast, sest seal
on sõda. Elasin mõnda aega
Kreekas, kus veetsin kokku
seitse kuud. Kandideerisin
ühte ÜRO haridusprogrammi, mille kaudu sattusin
lõpuks Eestisse. Õpin ülikoolis, toiduvalmistamine
on üks minu hobidest. Mulle
meeldib Eestis elada, see
on võib-olla natuke vaesem
maa kui Saksamaa, kuid
mul on tekkinud siin sõpruskond, siinsed inimesed
respekteerivad mind,“
nas Alaa Atiya, kes oskab
mõne sõna ka eesti keelt.
Eestist rääkides tõi ta positiivse asjana välja ka selle,
et siin ei ela pagulased
piiratud alal põliselanikest
isoleerituna, üksnes araabiakeelsete inimeste või

Raimo Metsamärt

koos veetes, nii nagu see
mujal on. Teadupärast on
ju Rootsiski, Stockholmis
ja mujal tekkinud lausa
eraldi pagulaste linnaosad,
kuhu tavarootslased ei satu.
Eestis on teistmoodi, siin on
pagulastel võimalused su-

heldaka kohaliku rahvaga,
nad on rohkem eestlastega
koos ja võivad vabalt mööda
riiki ringi liikuda.
Süüria toidu töötoas
valmistati kahte rooga.
Kabsahi (kana riisiga) valmistamiseks kasutati basmati riisi, kana, koriandrit,
vürtsköömneid, soola, mus-

ta pipart,

õli, sibulat,

toma-

tit, kardemoni seemneid,

nelki, kaneeli, loorberilehti,
tšillipipart, kurkumit ja

kanapuljongit. Teise roana
tehti shakriya't (jogurtisuppi), mille valmistamiseks
kasutati kana, kartulitärklist, muna, jogurtit ja maitseaineid.

Tallinnas toimuvad
linnade ja valdade
päevad
Järgmisel nädalal, 14.-

15. märtsil toimuvad

Tallinnas, Original
Sokos Hotel Viru kon-

verentsikeskuses neljateistkümnendad linnade ja valdade päevad,
kus osalevad ka Põltsamaa vallavalitsuse ja
volikogu liikmed.
Linnade ja valdade päe-

vad on iga-aastane kohalike
omavalitsuste esindajate koolitusüritus, mis on
omandanud olulise koha

omavalitsuste tavapäraste iga-aastaste tegemiste
kõrval.
Kahepäevase konve-

rentsi raames toimub mitmeid seminare, teematutvustusi, diskussioone ja
debatte erinevatelkohalike

omavalitsuste tööd puudutavatel teemadel, milles
huvilistel on suurepärane
võimalus osaleda või kaasa

mõelda.
Tänavu on kavas et-

tekanded teemadel,

nagu

näiteks regionaalvaldkond
täna ja homme, õigesti ja
õiguspäraselt korraldatud
omavalitsus, maa ja keskkonnaküsimused ja veemajandus, energiamajandus ja
-tõhusus.

Kontaktmessil kohtuvad ettevõtjad kohalike
omavalitsuste juhtide, omavalitsusspetsialistide, riigiasutuste töötajate ning teiste avaliku sektori ametnike
ja poliitikutega.
Messil on suurepärane

võimalus tutvuda toodete
ja teenustega, kaardistada

teenuste kättesaadavust ja
kvaliteeti ning saada infot
perspektiivsetest suundadest ja võimalustest.
Linnade ja Valdade
päevi korraldavad Eesti
Taveco ja Eesti Linnade (ja
Valdade) Liit.

Taavi Kelder

sõ-

süürlastega päevast päeva

LÜHIDALT

Maaomavalitsuste Liit, OÜ

Põltsamaa noortekeskuses valmistati Süüria toite
Algus lk 1

3

Eesti Pagulasabi

pro-

jekti „Saame tuttavaks!“

kaasrahastavad Euroopa
Liit varjupaiga-, rände- ja
integratsioonifondi kaudu
ning Eesti Vabariigi siseministeerium.
Taavi Kelder

RMK otsib poollooduslike koosluste
hooldajaid

RMK annab sel kevadel
poollooduslike koosluste
taastamiseks ja hooldamiseks valikpakkumiste
korras kasutusse üle 1600
hektari maatükke, mis vajavad järgnevatel aastatel
eripalgelisi taastamis- ja
hooldustöid.
RMK looduskaitseosakonna juhataja Kaupo
Kohvi sõnul on tööde loetelu poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks mitmekesine. „Niidukoosluste taastamiseks
võib olla vajalik nii raie,
kändude freesimine, mätaste, pilliroo ja juurevõsude
purustamine. Aladel, mille
hoolduskõlbulikuks muutmiseks on vajalik suuremahulisem raie, võtab RMK
kohustuse see ise teostada.
Juba taastatud aladel tuleb
loomi karjatada või heina
regulaarselt niita ja ära
vedada,“ loetles Kohv.
Täpsema info valikpakkumiste toimumise, tingimuste ja maatükkide kohta
leiab RMK kodulehelt.
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Aidus toimus Vägari pelletitehase avalik arutelu
Esmaspäeval, 5. märtsil
toimus Aidu lasteaedalgkooli saalis Vägari
pelletitehase õhusaasteloa eelnõu avalik
arutelu, mis korraldati
keskkonnaameti algatusel. Kui kõik kulgeb
plaanitult, peaks Vägari
pelletitehase ehitus algama 2018. aasta teisel
poolel ja valmima 2019.
aasta jooksul.
Vägari pelletitehase välisõhu saasteloateemalisel
avalikul arutelul osalesid

Keskkonnaamet pakkus
arendajale välja teha avalik
arutelu,“ selgitas Põltsamaa
valla majandusosakonna
juhataja Mark Liivamägi.
Välisõhu saasteloaga
määratakse kindlaks, milliseid saasteaineid ning
kui suures koguses tehase
käitamisel õhku paisata
tohib, hinnatakse ka iga

saasteaine või saasteainete

grupi summaarset heitkogust aastas. Seadusega on
reguleeritud saasteainete
heitkogused ja kasutatavate
seadmete võimsused, millest

eksperdid, arendajana OÜ

alates välisõhu saasteluba

Baltania tegevjuht Mika
Hassinen, konsultandina
KMG Insenerehituse AS,
keskkonnamõjude eelhindamise teinud OÜ Skepast & Puhkim esindajad,
keskkonnaamet, Põltsamaa
vallavalitsuse esindaja ja
külaelanikud.
Aidu kooli saalis toimunud arutelu juhtis keskkonnaameti keskkonnakasutuse juhtivspetsialist Helen

on nõutav.
„Kuna tehaseehitus tähendab seda, et Vägari külla
tulevad korstnad, siis on
arendajal vaja taotleda kõi-

Manguse.

„Pelletitehase avalik
arutelu korraldati seetõttu, et parasjagu on käimas
Vägari pelletitehase välisõhu saasteloa menetlus ning
külaelanike poolt, kes antud
krundi lähedal elavad, esitati veel üks kirjalik päring,
milles sooviti täpsustada
teatud dokumente, millest
veel hästi aru ei saadud.

gepealt välisõhu saasteluba
ehitusluba ei tohi enne
taotleda, kui see olemas on.
Alles seejärel saab kohali-

–

–

kust omavalitsusest taotleda ka ehitusluba, vastavalt
nendele projekteerimistingimustele ja meie poolt seatud
lisatingimustele, mis on väljastatud. Valla poolt seatud
lisatingimusteks on, et oleks
tehtud mürauuringud ja

lahendatud oleks ka transpordikorraldus,“ märkis
Liivamägi.
Transpordikorralduse
lahendamise all peetakse
silmas, et oleks rajatud
vajalikud juurdepääsuteed,
mahasõidud põhimaanteelt

millele lisandub kakssada
kaudset töökohta, mis on
seotud ettevõtetega, kes
metsa töötlevad, toovad
materjali kohale, viivad
toodangut minema jne.
„Kuna Eestis pole ühtegi ettevõtet, kus praegu
tegeletaks torrefitseerimise
ehk puidu röstimisega, siis
pole siin ka tööjõudu, kes
valdaks seda valdkonda,
mis tähendab, et Vägari
pelletitehas võtakski tööle
inimesi selle eesmärgiga,
et koolitada siin neid välja,
saates neid täiendkoolitustele. Kas inimesed tulevad
tööle kohapealt või kaugemalt, polegi siinjuures oluline inimesed võetakse tööle
ja koolitatakse nad välja,“
selgitas Mark Liivamägi.
Tänu tehasele saavad tema
sõnul tööd ka kohalikud
logistikafirmad.
Tehase keskkonnamõjudest rääkis avalikul arutelul
lähemalt OÜ Skepast &
Puhkim esindaja.
Kohalike elanike poolt
tunti huvi, milline on tehase

Mika Hassinen.

jne. Vald sooviks, et veokite
liikumine ei toimuks läbi
asula ning liikluskoormus

ei suureneks nendel aladel,
kus inimesed liiguvad.
„Tehase valmimisega
seoses liikluskoormus selles piirkonnas suureneb
oluliselt. Tehas olulist keskkonnariski endast ei kujuta,
kemikaale ei kasutata, kõik
väljuvad gaasid on kõige
tavalisemad puidu põlemisel
tekkivad gaasid,“ märkis
Mark Liivamägi.

Avalikul arutelul esiettekandega ka OÜ
Baltania tegevjuht Mika
Hassinen, selgitades, mida
tehast rajav ettevõte endast
lähemalt kujutab. Juttu
tuli ka kõnealuse tehase
laiemast mõjust piirkonna
arengusse
pelletitehast
rajav ettevõte plaanib anda
töödka kohalikele elanikele
ning edendada piirkondlikku arengut.
Tehases saab tööd umbes kolmkümmend inimest,
nes

–

keskkonnamõju

–

missugu-

sed saasteainedkorstnatest
hakkavad välja tulema,
millised on saasteainete
kogused, kus hakatakse
materjali ladustama, kuidas
on lahendatud juurdepääsuteed tehasele, milline on
tööstusega kaasnev müra-

„Kui tõmmata paralleele
praegu Eestis tegutsevate

valge pelleti tehastega, kus

toormaterjali ka ladustatakse ja kui puit kaua seisab,
siis see omakorda võib hakata tekitama ebameeldivat
lõhna, mis puidu seismisel
tekib. Vägarisse plaanitaval
tehasel on aga teistsugune
tehnoloogia kui valge pelleti
tehastel. Valge pelleti
misel käib kuivatamine kõrgel temperatuuril – võetakse

toot-

mingisugune ports puitu,

mis läheb kuivatamisele,
ülejäänud toormaterjal jääb

kusagile seisma. Vägarisse
rajatavas pelletitehases

kuivatatakse aga kogu sissetulev puit kohe ära, kõik
läheb kohe töötlusse,“ selgitas Mark Liivamägi.
Kirjalikke järelepärimisi
Vägari pelletitehase ja selle
keskkonnamõjude kohta on
keskkonnaametile võimalik
esitada kuni 9. märtsini.
„Arendaja on meile andnud mõista, et nende poolt
on seatud eesmärgiks, et
rahul oleksid kõik – niihästi kohalikud elanikud kui
ka ettevõte, et säiliks nii
loodus- kui ka inimkeskkond. Vägari külaelanikud
olid huvitatud, et piirkonda
tuleksid töökohad,“
tis Mark Liivamägi Aidus
toimunud avaliku arutelu
kokku.

võt-

tase.

Taavi Kelder

Pood on põnev koht
Ühes varasemas lehes

litakat: „Ärge seletage, te

on

oli võimalik lugeda
erinevatest inimestest,
keda me poes kohata
võime. Tegelikkuses on
neid koloriitseid isikuid
mõistagi veel ehk siin
on järgmine väike valik.
Lugemisel on kindlasti

lihtsalt ei salli ju lapsi!“

kiiresti. Juba kodus võib

abiks huumorisoon.
Olen mängumaal
Neid tegelasi kohtab tavaliselt super- või hüpermarketites, sest väiksemates poodides või külapoodides on nende näod tuttavad
ja suure tõenäosusega keeldutakse sellist perekonda teenindamast. Reeglina
koosneb selline tiim emast
ja vabakasvatusel olevatest
jõnglastest. Taolise mastaabiga marketis on lausa
otsatu hulk erinevat kaupa,
mida kasvatamatud lapsed
kasutavad kui hiigelsuure
mänguväljaku aksessuaare.
Siin saab ju tõepoolest kõike
teha joosta, karjuda, riiulitelt asju käperdada, teisi
ostjaid tüüdata, üürata, veel
joosta ja mürada, komme
põske pista ja siis mäkerdatud kätega ja suure rõõmuga
uute väljapanekute kallale
söösta. Ema poole pöördumine ja märkuse tegemine
on asjatu vaev, sest teie jutt
põrkab tagasi kui hernes
trummilt – veelgi enam,
vaene märkusetegija saab
mürgise pilgu osaliseks,
mis selle saaja põrandal
–

sibava mutuka sarnaseks
muudaks. Kui üldse midagi
öeldakse, siis võib see tähendada hoopiski verbaalset

Musterema

Eespool kirjeldatu täielik
vastand on musterema, kes
kasutab kauplust kui õppepolügoni. Ka tema eelistab
suuri ehk rahvarohkeid
poode, et n-ö kasvatusprotsessil ikka võimalikult palju
jälgijaid oleks. Tegelikult
ei ole neile lastele midagi
ette heita – nad on vaiksed
ja viisakad ja koerust ka
ei tee (äkki on ära hirmutatud?), vaid uudistavad

siirast huvist ümbritsevat
maailma. Kui nüüd võsuke
tõepoolest täiesti kogemata
riiulilt kasvõi küpsisepaki

alla tõmbab või veel hullem,
midagi endale meelepärast
julgeb soovida, läheb taoline
nn musterema käima kui
pärmiga rikastatud õllevaat: “Miks pead sa alati

mulle teiste ees häbi tegema!? Lapse nutt võib viia
ka sakutamiseni, kusjuures
jutt valjeneb ja noomitusi
tuleb veelgi juurde. Pröökaja
aga heidab silmanurgast
nägijatele pilke, mis näivad
küsivat: „Kas näete, meie
perekonnas on kord majas
ja ma ei lõpeta laste kasvatamist isegi poes?“

Mehed poes
Tänapäeval, kui kõik
on ju võrdsemast võrdsed,
ei peaks aga sugugi õrnem
sugu poes käima ja raskeid
toidukotte koju tarima ning
üks õige Eesti mees võtab
end kokku ja saab sel-

le hirmsa käiguga ka ise
hakkama. Kõige tähtsam

seda teha võimalikult

aegsasti püüda ette kujutada, kuspool miski kaup
asub, et mitte asjatult aega

kulutada, sestap siirdubki

meesostja joonelt soovitu
manu. Äärmisel juhul pidurdab kiiret kõndi õlleletis
väljapandu, igasugused värvilised ja allahindlust näkku

hõikavad sildid aga säravad
asjatult pimedatele silmade-

le. Kui kaup käes, on rõõm
mõistagi, suur, mis on aga
ennatlik...Kõikjal sebivad
kärsitud kaasostlejad ning
taamal vonklevad pikad
järjekorrad.
Loomulikult on osa mehi
aga poodi ka lastega sattunud, mis aga on paras
julgustükk ehk kõrgem pilotaaž, sest jonniv laps on
issidele õudusunenäoks.
Lapsed on aga oma noorest
east hoolimata terased kui

naasklid, sest nad teavad
suurepäraselt, et isaga on
mõtet poes käia, kuna nende soovidele antakse alati
ruttu järele. Kõigi papade
närvikava aga sellist ränka
koormust ja raskust ei talu,
sestap kasutavad mõned
lapsi n-ö abivahendina või
piletina, et letist kaup rutem

kätte saada või kassasabas
kasvõi paar kohta ettepoole

nihkuda.
Mehed koos naistega
poes
Siin ei aita eelmises lõigus toodud reegel,

et kaup

kiiresti kätte ja siis koju,
absoluutselt. Häda sellele
mehepojukesele, kes nii
nõrgalt ettevalmistatuna ja

olematu teadmistepagasiga
julgeb kodust välja minna.
Ja kui mees alguses arvab, et see reegel järgmine
kord toimib, siis ta eksib.
Mida rutem ta sellest aru
saab, seda parem, sest see
ei toimi mitte kunagi. Isegi
kui eelmisel päeval veedeti
sama riiuli juures tund (nii
vähemalt tundub), siis täna
on kaasal ikka seal veel
midagi uudistada. Hiigel-

suurde marketisse siseneb
mees südamevaluga ja vaatab kahetsusega selja taga
kinni langevat ust, sest siia

niipea ta tagasi ei pöördu...
Nii ongi, sest kui naine kui
kleebitult ühe riiuli juures
aega veedab, jõuab mees
juba majale ringi peale teha,
kempsus käia ja kolm (või
oli see seitse)korda kontrollida, kas naine on juba edasi
liikunud. Vara veel. Imelik,
alles hommikul närvilisuse
märke näidanud ja sapiseid
repliike lennutanud naine

on nüüd sulnist rahu täis
ja ei nähva isegi korduvatele küsimustele „Kas me
hakkame nüüd minema?“
mitte kõssugi. Ei tea, kas ta
siis reageeriks, kui talle abieluettepanek teha? Selline
mõte on aga üüratult suur
risk, pealegi pole sõrmust

ka, juveelileti juurde sattudes aga enne poe sulgemist
välja ei saa ning pangaarvele tekkivat üüratut auku
niisama enam ei paika...
Õnneks saabub mõne aja
pärast organismi kaitsereaktsioon ehk saatusega
leppimine ja mees vaatab
veel ainult vahest igatseva
pilguga kassa poole, kus
mõned õnneseened juba väljapääsu poole suunduvad...

Sooduspakkumiste
sõltlane
See inimene teab une
pealt, millistes kauplustes
ja mis hinnaga sooduskaupa

saab. Olgu siis erinevad toidupoed või ehitusmaterjali
kauplused kõik peab olema
juba varakult klaar, sest kui
kell kukub, ei ole enam aega
–

mõttetule sebimisele

aega

raisata. Igaks juhuks, kui
mingil mõistetamatul põhjusel mälu alt kipub vedama,
on olemas ka reklaamprospektid ja interneti pakkumised. Poes käigu järel võib
ju selguda, et poole hinnaga
saadud riideese läheb selga
alles pärast mitmeaastast
saleduskuuri, laegarnituur
ja kipsplaat jäävadki kasutamata ja lademesse kuhjunud WC-paberi rullidega

elab terve viiekorruselise
maja püstak üle kuitahes
ränga düsenteeria epideemia. Peaasi, et odavalt käes!
Ilusaid elamusi poodides!

Raimo Metsamärt

Vdf Uudised
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Spordikommentaatorid
naerutavad
Selle aasta tippsündmus talimängud Pyeongcangis on
nüüdseks läbi. Olümpiamängud lõid uusi kangelasi, püstitati uusi rekordeid, igaüks meist sai kogeda erinevaid
emotsioone. Nagu ka tavaliselt, on selliste suurvõistluste
lahutamatuks osaks aga ka ebaõnnestumised, kaotused,
napilt medalitest ilmajäämine ehk sporditraagika. Kogu
selle sündmustest pungil perioodi kestel teevad aga
tööd sajad ja sajad spordikommentaatorid, kelle asjalik
informatsioon aitab meid erinevate alade köögipoolega
tutvuda ning kõike nähtut hoopis paremini mõista. Ei
ole saladus seegi, et sellise infotulva ja pingeliste päevade jooksulkipub keel vahel sõlme minema või tulevad
lihtsalt naljakad laused kuuldavale, seepärast on selliste
kommentaaridega pikitud ülekanded veelgi nauditavam
jälgida. Järgnevalt üks väike valik spordikommentaato-

rite keelekasutusest:
Tal on nii jõuline lõuajoon, et tüliküll norida ei maksaks.
Paistis küll, et mõningane liikumine ja tempo olid alles.
Naiste teatesõit põgenemine, aga vähemalt organiseeritud põgenemine.
Fourcade on ka lõpuks inimene näeb ühe raskema
unenäo, väikest Boed unes ja ongi kõik läbi.
Küll Kuzmina kõigub, aga kõigub teise koha suunas.
Sellise vaatepildi peale on ka Vellavere mesinikud koos
karjalastega teleri ette tulnud.
Östberg ei ole veel 30, aga ta on sinna jõudsalt lähenemas
Oh, Tanja, Tanja kõlab dramaturgia klassika.
Oo, isand Bach (ROK-i president) leidis ka võimaluse
tulla!
Suusatajad on tehtud rauast, süsinikust ja kaerahelbepudrust.
Tulemas on esikuusik.
Kolm kilomeetrit ju ainult minna kullakesed!
Kust ta küll läbi tuli? Me olime põhimõtteliselt talle juba
kuus lauda ja peotäis naelu kokku ostnud.
Fakt on see, et Fak on hästi tulnud.
Rastovgujevs põrub, ei ole midagi teha, järgmisel aastal
tuleb kandideerida Aluksne linnapeaks.
Tahaks nüüd seda kaamerameest näha, kes seda meest
ei näitaks.
Need hetked on küll kultuurkapitali stipendiumi väärt
Tulevad rõõmsalt nagu ühe kere kaks kätt ja labakinnast
Põnevat operaatoritööd vahendatakse meile kindlasti
väga olulisest kohast mehe hargivahest.
Mis te nüüd tegite poisid, jätsite mu üksinda maha?
Üheskoos on tehtudkõvasti tööd, kas niimoodi jäetaksegi
nüüd hüvasti?
Mees jätab mänguri mulje vaatab paremale, vasakule,
põsed punased ja naudib sõitu.
Tullakse sellises järjekorras, nagu rajalt tullakse.
Vana Clementi pojalt tuleb selline lask!
Oi, oi mis juttu ma ajan, see mees on ju rajal!
Krasnodari jäälõhkuja võttis tookord võidu Fourcade’i ees
Meeskonnas on kaks äärmiselt originaalsete nimedega
võistlejat ehk Kimi.
Kalla on sellise näoga aidake mind järele!
See on finaal kellele lilled, kellele karjamaa, kellele
päikesepaiste.
Kanarbik õitseb siin orus lõpuks ka Lesseri jaoks.
Määrdemehed on suht eraklikud, mind tõsiselt huvitab,
millal nad selle filmimise eest kaameramehele pasunasse
annavad.
Katsume siin mingi pundi ja hundi vahel vahet teha.
Kahju, et huultelt lugeda ei oska, aga viisaka mehena
keeras Tšervotkin pea ära.
Bolšunov tuleb kiire teo moodi järele.
Udu laskus kiiremini, kui Poltoranin kaotas.
Björgen on liikumas täitsa ulmelises ulguüksinduses.
Möödus nagu Tänak Mäkinenist.
–

Noored kiiruisutajad võistlesid
Adaveres
Just 8. märts 2018 oli
selline päev, mis tasub endale meelda jätta. Sellel päeval
toimusid Jõgevamaa noorte
kiiruisutamise meistrivõistlused. Iseenesest ei ole selles
faktis midagi erakordset,
kui aga mainida, et esimestel võistlustel aastal 2006
oli 25 osalejat, siis nüüd
oli neid rekordarv ehk 189!
Arusaadavalt ei ole selliseid
rõõmustavaid numbreid nähes vaja pead murda, millest
selline plahvatuslik huvi
kiiruisutamise vastu, sest
peasüüdlasteks on mõistagi
Saskia Alusalau ja Marten
Liiv ehk meie innustavad
eeskujud.
Saskia oli nüüdki kohal
ja kõik kohaletulnud õpilased jälgisid vist küll hinge
kinni pidades, kuidas Saskia kodusel ovaalil suure
uisutaja tehnikat ja kiirust
näitas. „Pole viga, küll harjub!“ hõikas Saskia minu
küsimuse peale, kuidas ta
küll jõuab igale üritusele ja
igale intervjuule. Oli näha,
et selline sülem lapsi Adaveres valmistas meie parimale
naiskiiruisutajale siirast
rõõmu. Praegu me veel ei

tea, mitu tulevast Saskiat
või Martenit publiku seas
viibis, küll on aga selge, et
just sellised eeskujud ongi
võimsaks motivaatoriks,
mis lastes huvi tekitab. Tõsi
küll, neist lastest ei pruugi ilmtingimata uisutajad

saada, aga nad õpivad palju
muud elus vajalikku töökust, visadust ja püsivust
ehk teisisõnu on Saskia ja
Martenikordasaadetu tegelikult hindamatu ja hoopis
suurema ja olulisema tähtsuse ja kandepinnaga, kui
esmalt tundub.
Spordiliit Kalju esimehe,
Uno Valdmetsa sõnul tuli
seekord lapsi tõesti Jõgevamaa erinevatest kohtadest Palamuselt, Laiuselt,
Puurmanist, Pisisaarest
ja loomulikult Põltsamaalt
ja Adaverest. „Põltsamaa
võistkond on eriti suur 50
õpilast,“ sõnas Uno Vald–

–

–

mets.

Osavõturohke meistrivõistluste tulemustest räägime täpsemalt järgmises
lehenumbris.

15–16

tasuta.

Müramisring on mõeldud 7–11-aastastele lastele,

kes ei ole endale sobivat
treeningut leidnud ning on

väheliikuvad. Ringi mõte on
tekitada liikumisharjumust
ning pakkuda liikumisel
põhinevat mängulist treeningut lastele. Grupi suurus
võiks olla maksimaalselt
20 õpilast. Gruppi saab registreerida Heinrich.toss@
gmail.com või tel 5336 3163.
Registreerimisel palun öelda kindlasti lapse nimi,
vanus, kool kus ta õpib ja

kas laps vajab transporti
ringis osalemiseks ühel või

–

–

–

–

–

Raimo Metsamärt

Pisisaare spordikeskuses
alustab tegevust mölluring
Esimene treeningtund
toimub 13. märtsil kell
Pisisaare spordihoones. Müramisringis
osalemine on lastele

–

–

kahel suunal.
Kui sa kahtled, kas müramisring on sinu lapsele
õige valik, siis vaata alla
olevat küsimustikku. Kui
vastad vähemalt kahele
küsimusele „jah,“ siis võtke
kindlasti ühendust!
Kas sinu laps on kehaliselt väheaktiivne jah/ei?
Kas sinu lapsel võib olla
soodumus kaaluprobleemide tekkeks jah/ei?
Kas sinu lapsele meeldivad liikumismängud jah/ei?
Heinrich Toss

Pisisaare spordikeskuse
treener

Kogunud
Raimo

Metsamärt

Ilmub Põltsamaal igal kolmapäeval ja reedel

Pajusi mnt 22, 48106 Põltsamaa
Tel 776 8871, 776 8872, 776 8874
Tellimine 776 8873

e-mail: uudised@vali.ee

Ajakirjanikud: Raimo Metsamärt,

Taavi Kelder.
Korrektuur: Helbe Pung
Reklaam ja kuulutused: 776

Väljaandja OÜ Vali Press

Toimetus ei vastuta kuulutuste sisu eest.

Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende

Toimetaja Merike Kask

e-mail: reklaam@vali.ee

Kuulutusi võetakse vastu toimetuses
(sularaha eest) ja internetis www.vali.ee

selguse huvides toimetada ning

lühendada.

Kaastöid ei tagastata. Kaastöid honoreeritakse
valikuliselt.
Kõik ajalehes Vali Uudised avaldatud artiklid

8874,

(sh. päevakajalisel, majanduslikul, poliitilisel või
religioossel teemal) on autoriõigustega
kaitstud ning nende reprodutseerimine, levitamine
ja edastamine mistahes kujul on ilma toimetuse

nõusolekuta keelatud.
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Beth Henley

KÜLLUS

NÕUSTAMINE JA
RAVIMASSAAŽ IGALE

Metsiku Lääne naised

VANUSEGRUPILE

ees-

RAVIMASSAAŽ:
Aitame korrigeerida füüsist kombineeritud

massaažiliikidega, kergete kiroprak~ liste
võtetega, venitustega ja rahvameditsiinist
pärit tehnikatega ning anname soovitusi edaspidiseks toimetulekuks. Kujundame igaühele
just sobiva ravimeetodi, arvestades vajaduste,
soovide ja eesmärkidega.
NB! Seanss toimub põrandal
mugavas riietuses!

Keskkonnamõju hindamise aruande avaliku
väljapaneku ja avaliku arutelu teade
Põltsamaa Vallavalitsus (alates 01.01.2018 Põltsamaa
Linnavalitsuse õigusjärglane) avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse (KeHJS kuni 30.06 2015 kehtinud redaktsioon)
§ 21 ja § 16 lõike 2 punkti 1 alusel.
Põltsamaa Vallavalitsus teatab Põltsamaa linnas Silla tn
1a kinnistul hüdroenergia tootmise alustamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.
Põltsamaa Linnavalitsus algatas Põltsamaa linnas Silla
tn 1a kinnistul hüdroenergia tootmise alustamise KMH
01.09.2014 korraldusega nr 240. KMH koostamise
märgiks on saada teavet Silla tn 1a kinnistul hüdroenergia
tootmisega alustamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende leevendusmeetmetest, et nimetatuga oleks
võimalik arvestada hüdroenergia tootmiseks kasutusloa
andmisel.
KMH osapooled:
Arendaja on OÜ Räpina Vesiveski (registrikood
10244298; Pargi tn 25 Räpina Räpina vald 64505
Põlvamaaa, kontaktisik Hans Toode, hans.toode@
yahoo.de, telefon 5624 1055);
Otsustaja on Põltsamaa Vallavalitsus (kontaktisik
Kersti Viggor, kersti.viggor@poltsamaa.ee, telefon
5860 1042);
Juhtekspert on AS Maves (registrikood 10097377,
kontaktisik Madis Metsur, madis@maves.ee, telefon
•

•

ma~ peal,

•

508 3765).

NÕUSTAMINE:
Lähtume erinevatest prak~ seeritud ja kinnitust
leidnud meetoditest ja teadmistest. Eelkõige
kasutame laialdaste kogemuste baasi enese
muutumis-ja taastumislugudest (kogemusnõustamine), vaimulikust lähenemisest ja väärtustest ning psühholoogiast, mis aitavad mõista
erinevate probleemide tekke põhjusi, neid lahendada ning edaspidi väl~ da.
NB! Nõustan vajaduse korral ka telefoni teel või
Skype'i kaudu!

teatrit
12€
pile~d
Rohkem
5.–9. märtsini

KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda tööajal
Põltsamaa vallavalitsuses (Lossi tn 9, 48106 Põltsamaa),
Põltsamaa raamatukogus (Veski tn 3, 48106 Põltsamaa).
Lisaks on KMH programm elektrooniliselt kättesaadav
Põltsamaa vallavalitsuse kodulehel www.poltsamaavald.
kovtp.ee .
KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 02.04.2018 (k.a)
kirjalikult Põltsamaa Vallavalitsusele postiaadressil Lossi
tn 9, 48106 Põltsamaa linn, Põltsamaa vald või info@
poltsamaa.ee .
KMH aruande avalik arutelu toimub 06.04.2018 kell
14.00 Põltsamaa vallavalitsuses nõupidamiste ruumis
(Lossi tn 9, 48106 Põltsamaa).

14.03 Puurmani rahvamajas 12–13
14.03 Lustivere kultuurimajas
15.03 Põltsamaa kultuurikeskuses 12–13
15.03 Adavere Vaba Aja Keskuses 14–15

14–15

Vastuvõ~ 22.märtsil Põltsamaal, Lossi 47,
päevakeskuse 2. korrusel
Lisainfo ja broneerimine tel 5383 1115
või www.dunamis.ee

K, 14. märtsil kell 19
Põltsamaa Kultuurikeskuses

Rahvusliku ja loodusliku

motiiviga naiste disainriided
SOODUSHINNAGA KUNI -50%

Saabusid müügile parima hinnaga

uued

Ira Lemberi

Kõigile pärlitest kaelakee ja
käevõrude komplekti ostjatele

raamatud

KINGIME EV100 SÜNNIPÄEVA PUHUL
MAGEVEEPÄRLITEST KÕRVAEHTED.

Lisaks bambusretuusid ja püksid.

Ira Lember

Tunnustatud, edukas ja
erakordselt menukas
krimikirjanik Nordon
Rosenberg sõidab pärast
oma teise abikaasa õnnetut
surma Saksamaale, külla
oma esimesele abikaasale,
keda ta pole näinud
kakskümmend viis aastat.
Nordoni rinnas peituvad
suured lootused, sest ka
Luise on jäänud üksikuks ja
Nordon on lugenud tema
kirjadest välja vihjeid
edaspidise ühise elu kohta.
Kõige rohkem ootab aga
Nordon kohtumist nende ühise pojaga, kelle olemasolust
tal veel poole aasta eest aimugi polnud.
Kuidas see kõik õnnestub ja kas tema ootused täituvad?

IRA LEMBER
Lavale sündinud

OHVER

Tõtta ostma!Pajusi

14.-

Ahhaat, roosakvarts, oonüks,
päikesekivist ehted/keed/võrud.
Tooteinfo - www.ethel.ee

heita pilk teatri võlumaailma, Melpomene
kuningriiki. Loviisa

Hiielaiu eluks on
teater ja teater on
peaaegu kogu tema
elu, kuid ometigi
langevad tema osaks
üksnes teise-

ELUKUTSE

Hind

Ira Lemberi
22. romaan annab
lugejale võimaluse

järgulised rollid... kuni
ükskord, juba pensionile saadetuna, mängib
Saatus talle ette tõelise suurrolli, ning ta saab
kehastada laval omaenda vanaema, juba oma
eluajal legendiks kujunenud tõelist sõnateatri
primadonnat.
Hind

mnt 22 Põltsamaa tel 776 8874

13.-

26. mail kell 15.00
toimub Carl Schmidti majas

PÕLTSAMAA EPT
TÖÖTAJATE KOKKUTULEK
Osalusest teatada 15. maiks
tel 5625 5501 Liia Tõnne, Andres Vään 5669 2389

Vdf Uudised
Müük
Müüa soodsa hinnaga sealiha.
Vajaduse korral tükeldamine.
Info tel 5354 3002 või 505 9151.
Müüa suitsuvorsti ja maasinki

väikehulgi, kohaletoomisega.

NR 20 (2335).

Üürimine

Ajalehe Vali Uudised toimetuses võetakse vastu
kuulutusi ainult ajalehte

2–3-toalist

Soovime üürida
korterit
Põltsamaale. Tel 5625 7336.

Vali Uudised

E–R

Toimetus avatud
8.00–17.00
Pajusi mnt 22, Põltsamaa.

Üürile anda äsja renoveeritud
keskküttega korter
samaa kesklinnas. Tel 5626 1200.

2-toaline

Põlt-

Tel 776 8874, e-post: reklaam@vali.ee.

Info tel 5196 2628 või 5351 7414.

Teenus

Tapamaja müüb emise lihakehasid
kohale toomisega. Info tel 5351 7414.

KAARDID ENNUSTAVAD

Kasutatud mööbli kaupluses SOHVA
Põltsamaal Selveri parklas müügil
kasutatud mööbel, kodutehnika,
riided. MÜÜGIL KA UUS MÖÖBEL:

kapid, kummutid, kušetid, lahti-

käivad diivanid, erinevas mõõdus
madratsid. Tel 5347 9115.
Müüa ehituslikku saematerjali, ser-

vamata laudu, terrassi, voodri-ja
põrandalaudu. Pikkused 3,0–6,0 m.
Laudade värvimine. Vedu tasuta.
Tel 528 2268. www.mppuit.ee

tel 900 1727 hind 1.09 €/min.
Kogenud ennustajad 24 h Eesti
vanimal ja parimal ennustusliinil.
Vaata ka sooduspakkumist
www.ennustus.ee

Firma ostab
kasvava metsa
raieõigust ja
metsakinnistuid.
Tel 5302 3025.

KÜTTEPUUDE MÜÜK.
Kask, lepp, sanglepp
kohaleveoga.
3-meetriste küttepuude
ruumimeetri hinnainfo
tel 5349 1677.

Kliimameedik taastab
seadme efektiivsuse.
Tel 5345 7704.

Info 5805 0167,
laadakorraldus@gmail.com

(Hiie Taks tel 5596 1060).

Kõrgekva l i teed ili sed

vä i ketrükised~

Tel 776 8874,
e-post: reklaam@vali.ee

Asume~

MR
AUTO-

Tel 5664 6469,
Erki

TEENINDUS

Kuningamäel

Tel~ 5349~8176
E-R~9.00–18.00

•~

Mootorite~remont

•~

Õlivahetus

•~

Automaatkäigukastide~ remont
Veermike~ remont

REhViTööd~~

•~

(hooajal~ rehvivahetus~ kokkuleppel~~
ka~ väljaspool~ tööaega)

DIGITAALtrükimas i naga
KI IRE
MUGAV
KVALITEETNE
SOODNE

OÜVAL I PRESS

Põ l tsamaa Pajus i mn t 22
KAVÄIKSEDT I RAAŽ ID
t e l 7768877
€.
Ivõrkkott/
40
2.70

Küs i~ hinda Talvesodut !

UUS!

pikkusega 30–60 cm (märg)
lepp alates 30 €/rm,
kohaleveoga.
Koormad 7–10 rm.
Tel 5344 4075.

Pranayama workshop’ikohta
leiate täpsemat infot
Pranayama TallinnFacebooki lehelt
võiküsida Mandala toast

J. Kuperjanovi tänaval.

Töötan ka
nädalavahetusel.

MÜÜB KÜTTEPUID

praktiseerima india joogide

TALVELÕPULAAT

•~

KAMINAPUUD
Kuiv lepp 30 cm
40 l võrkkott / 2.20 €.
Kuiv kask 30 cm
40 l võrkkott / 2.70 €.
Kuivad kütteklotsid
40 l võrkkott / 1.50 €.
Märg lõhutud lepp / 29 € /rm.
Kuiv lõhutud lepp 42 €/rm.
Vedu tasuta!
Tel 5373 2282.

PUIT

Õnnitle oma
sõpra, kallimat,
lähedast...

PÕLTSAMAA

MASSAAŽ

Memme-Taadi
Küttepuud OÜ

Ootame 16.–17. märtsil
Mandala tuppa
(Põltsamaa, Lossi 13)

info@marrekpuit.ee

16.–17. märtsil
kell 9–16

Õhksoojuspumpade
keemiline survepesu.
Ära külmeta –

•~

•~

PAKIVEDU

Mootorite~ eelsoojendussüsteemide~~
(Webasto~ jm)~ REMONT~ JA~hOOLdUS

UKSEST UKSENI

Murutraktorite~ ja~-niidukite~
REMONT~ JA~hOOLdUS

Meilt~ saad~ka~
Vajalikud~ varuosad,~ õlid,~~
akud,~ rehvid~ jne.

Tel 527 7978

VEOTEENUS
KOLIMISTEENUS

•~

amr team oü

VEOD AUTOTREILERIGA

Mälestan kallist tädipoega

ENDEL SIMONIT
ja avaldan kaastunnet
õele, lesele ja lastele

peredega.

Sügav kaastunne
Kalle Simonile perega
kalli isa, vanaisa ja äia

ENDEL SIMONI
kaotuse puhul.

Mälestame kauaaegset
jahikaaslast

Südamlik
kaastunne

ENDEL SIMONIT

ENDEL SIMONI

lähedastele.

kaotuse puhul.

Andrus ja Taavi

Kolleegid
Põltsamaa I jahtkond

Avaldame kaastunnet
omastele

Avaldame kaastunnet
lesele, lastele ja
lastelastele kalli

Avaldame kaastunnet
omastele

ENDEL SIMONI

surma puhul.

lahkumise puhul.

Perekond Metsma

Margo perega ja Sulev

Armas Ester ja sinu pere!
Sügav kaastunne teile
kalli

Siiras kaastunne Erlile
lähedastega armsa

ENDEL SIMONI
kaotuse puhul.

Perekond Karing

ENDEL SIMONI

kaotuse puhul.
kaotuse puhul.
Valve, Margus, Vitali, Külli
Maret Veerpalu

Südamlik kaastunne
Leale ja lastele peredega
kalli ema, vanaema ja
vanavanaema

ENDEL SIMONI

ja Alar

Sõnad liigsed kõik,
ainult vaikida võib.
Austatud direktor Sirje Jõemaa perekonnaga!
Tunneme kaasa kalli
isa, äia, vanaisa, vanavanaisa

ja avaldame kaastunnet

tehnikaosakonnast

Avaldame kaastunnet
Leale perega kalli ema,
vanaema ja vanavanaema

ARNO KALLASE
surma puhul.
Töökaaslased Adavere põhikool-lasteaiast

Kallis Aino!
Avaldame kaastunnet
Sirje Jõemaale Isa

MARIA

ARNOLD

ROOSIOJA

KALLASE

venna

ERICH REBASE

surma puhul.

surma puhul.

Reet, Mati, Elle, Urmas
ja Mare

Põltsamaa Vallavalitsus

Laulukoor Leelo ja
dirigent

Südamlik kaastunne

Avaldame kaastunnet

Leale ja lastele peredega
kalli ema, vanaema ja
vanavanaema

Aivar Noormäele kalli
venna

MARIA

ROOSIOJA

ROOSIOJA

ANDRUS
NOORMÄGI
ootamatu kaotuse puhul.

kaotuse puhul.
Töökaaslased OÜst Aroko

Vaige ja Eda

Tunneme Sulle
südamest kaasa

kaotuse puhul.

MARIA
kaotuse puhul.

amr pakivedu

sõber Siimule

kalli Isa

Elle-Maie

ENDEL SIMONI

7

teadliku hingamist
Pranayamat.

Ehituslik saematerjal otse
saeveskist
Lai valik erinevaid mõõte
Transpordi ja mahalaadimise
võimalus
Teave tel 5648 2490, 5667 8631

Ehitusjäätmete vastuvõtt.
Transpordivõimalus.
Jaska küla. Tel 5887 1100.

Talvesoodustused!
AHJU-, PLIIDI-JA

•

9. märts 2018

Päinurme, Järvamaa

www.wasteround.ee

3-meetriste

•

•

Arvutiabi. Telefonide ja telerite
remont. Põltsamaa, Tartu mnt 1a.
Tel 5609 2204.

Müüa sõiduauto

Volkswagen
Passat 1,8 2012. a,
helepruun, bensiin,
automaatkäigukast,
läbisõit 53 300 km,
hind 12 000 eurot.
Info tel 524 4540.

MARREK

Reede,

Anni ja majanaabrid

New

Avaldame kaastunnet
Anule ja Ennole lastega
kalli ema, ämma,
vanaema
ja vanavanaema

ASTA LAINEVEE
kaotuse puhul.
Pajusi Küla Selts

Otse tootjalt koos veoga:
pakitud kasepuitbrikett,
turbabrikett,
6 ja 8 mm pelletid,
kivisüsi 25 kg kotis,
kütteklotsid 45 l võrgus.
Tel 506 8501.

Metsakeskus.ee

Müüa

küttepuid
LEPP

50/30 cm

toores 31/33 €/rm

SANGLEPP

50/30 cm

toores 33/35 €/rm

OKASPUU

50/30 cm

kuiv 37/39 €/rm

Transport hinna sees

Tel 5699 6890
Marrek Puit OÜ

16. märtsil 2018 kell 19.00
Põltsamaa Kultuurikeskuses

Ühinenud valdade
Rahvapidu
"1 1 1 1 1"
+

+

+

=

Esinevad Põltsamaa valla
lauljad, tantsijad, pillimehed

Õhtut juhivad Mafalda ja Loreida
Tantsuks ansambel
"Vana Kallim"

Puhvet
Pääse: 5.info: www.kultuurikeskus.eu tel.:7762270

