
Põltsamaa valla arengukava 2040 
Lisa 3 

Elanikkonna hinnang ja ettepanekud valdkondade lõikes (2018) 
 
Põltsamaa valla arengukava koostamise raames viidi mais 2018 läbi 7 teemaküsitlust. 
Kokku anti küsitlustele 860 vastust (s.h. valdkondade lõikes jagunesid need järgmiselt: 150 taristu ja keskkonna; 73 noorsootöö ja hariduse; 63 
kultuuri ja vaba aja tegevuste; 121 spordi- ja tervise-edenduse (liikumisharrastuse); 79 sotsiaal- ja tervishoiuteenuste; 74 ettevõtluse; 35 
(turismiasjalised) + 265 (külastajad) turismi osas). 
 
Järgnevalt on ära toodud küsitluste ülevaatlik lühikokkuvõte. 
 
Hinnang olemasolevale olukorrale      

1. Keskkond 
Rahul/ pigem 
rahul (%) 

Mitterahul/ 
pigem mitte 
(%) 

Keskmine 
hinnang/ ei 
oska öelda (%) Ettepanekud 

1.1. Parkide, haljasalade ja 
liikumisharrastuseks rohealade 
olemasolu 

48,9% 21,3% 29,8% 

1. Põltsamaa jõe äärde promenaadi loomine. 
2. Põltsamaal rajada avatud-korrastatud kallasrada Rippsilla ja Suure silla vahel 
jõe mõlemal kaldal. 
3. Rajada jalakäijate sild kooli ja linnuse vahele. 

1.2. Parkide, haljasalade ja 
liikumisharrastuseks rohealade 
seisukord 

38,3% 29,8% 31,9% 1. Lillede lisamine linnaruumi. 
2. Ainulaadsete kohtade tähistamine. 
3. Vanade puude likvideerimine, uute istutamine. 
4. Kursi kalmistul teostada kuivanud puude raied ja renoveerida kalmistu 
peatänav. 
5. Puurmani parkides taastada madalhaljastus - põõsad, paigaldada mõlemasse 
parkidesse seljatugedega istepingid. Puurmanis korralike supluskohtade tegemine, 
et saaks nii täiskasvanud, kui ka väikelapsed ujumas käia, nii tammi juures, kui ka 
Ülejõe elamurajooni juures, sh jõesängi puhastamine, kuni tamm maas on. 
6. Haljastuste niitmistiheduse suurendamine. 
7. Pinkide ja prügikastide lisamine. 

1.3. Avalike supluskohtade olemasolu 32,6% 36,8% 30,6%  
1.4. Avalike supluskohtade seisukord 

32,9% 30,1% 37,1% 
1. Lastebassein korda. 
2. Aidu järve äärde rohkem liiva. 
3. Linna jõeäärne suplusvõimalus korda- riietuskabiinid ja tualett. 

1.5. Sorteeritud pakendijäätmete 
kogumiskonteinerite (kollased) 
tihedus ja ligipääsetavus 

38,6% 32,4% 29% 
1. Pakendi kogumiskastid rohkematesse küladesse ja paberi 
kogumiskastid(sinised) kõikidesse külakeskustesse ka. (bussiga liiklejad ei jõua 
prügi linna vedada); linnas olevaid kaste tuleks tihedamini tühjendada, olen 



pidanud mitmeid kordi prügiga koju tagasi minema, sest ei taha juba üle ajavasse 
konteinerisse rohkem juurde lisada. 

1.6. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
olemasolu ja liitumisvõimaluste 
kättesaadavus 

61,2% 16,4% 22,4% 

1. Ühisveevärgi ja -ühiskanalisatsiooni hinnad võiks olla taskukohasemad, sest 
need hinnad on ikkagi ühed riigi kalleimad. Räägiti, et teema korda veemajanduse 
osa. Tehti, aga kohe tõusid hinnad teenuste eest märgatavalt. Nt Tartu linnas on 
hinnad pea poole odavamad. 

2. Taristu 
Rahul/ pigem 
rahul (%) 

Mitterahul/ 
pigem mitte 
(%) 

Keskmine 
hinnang/ ei 
oska öelda (%) Ettepanekud 

     
2.1. Jalg- ja jalgrattateede olemasolu 20,6% 51,4% 28,1% 1. Laialdane kergliiklusteede võrgustik koos katustatud parklatega. 

2. Terviserajad, matkarajad. 
3. Kergliiklusteede ühendamine. 
4. Aidu Järv- Aidu küla kergliiklustee. 
5. Kergliiklusteed Põltsamaa linnast Esku, Lustiverre ning Adaverre. 
6. Väike-Kamari - Kamari kergliiklustee. 
7. Põltsamaa-Jõgeva maanteele kergliiklusrada. 
8. Kõvakattega tee Umbusilt Põltsamaale vähemalt ühes suunas. 
9. Annikvere- Umbusi -Kamari kergliiklustee. 
10. Kamari kergliiklustee pikendamine 2 km. 

2.2. Jalg- ja jalgrattateede seisukord 49,7% 24,2% 26,2%  

    
1.  Linnapargi kõnniteede korrastamine. 
2. Jalgrattateed võiksid olla autoteede servas märgistatud - joonega eraldatud ala 
paremal teeservas, et autojuhid oskaksid ka paremini arvestada jalgratturitega. 

     
2.3. Asfalteeritud sõiduteede ja 

tänavate seisukord 
3,4% 69,9% 26,7% 1. Lasteaedade ja koolide ümbruses olevate teede korrastamine. 

2. Pardi tee asfalteerimine. 
3. Teekatte paigaldamine Parvei sillast Tallinna maanteeni . 
4. Kõvakattega tee Umbusilt Põltsamaale vähemalt ühes suunas. 
5. Nurme tn tee. 
6. Vahe tn tee. 
7. Tallinn-Tartu mnt ületamiskohad nii Pajusi ristis kui Puhu-Ristis. 
8. Pikk tänav (koos jalgratta tee ehitamisega) . 
9. Pargi tn teed . 
10. Ringtee tänav . 
11. Jõgeva mnt valgustus mänguväljakul kooli juures Lille tn. 
12. Lillevere. 
13. PÜGi ümbritsevad tänavad. 
14. Veski tänav. 



15. Ülase tn. 
16. Jaama tn. 
17.  Põltsamaa kalmistu parkla . 
18. Põltsamaa -Umbusi tee asfalteerimise lõpetamine. 
19. Viljandi mnt parkla (lossi kõrval). 
20. Umbusi-Annikvere tee asfalteerimine. 
21. Linna ja asulate tänavavalgustus päikese- või hüdroenergiast. 

2.4. Kruusateede seisukord 4,9% 64,1% 31% 
1. Freespuruga Kõpu-Tapiku tee. 
2. Esku-Pilistvere tee pindamine. 
3. Kruusateede täitmine- pindamine ja tolmuvabaks tegemine. 

2.5. Teede ja tänavate 
tänavavalgustite olemasolu 

37,5% 25% 37,5% 
1. Valgustus Parvei sillast kuni Tallinna maanteeni. 
2. Metsa tn valgustus. 
3. Jõgeva mnt valgustus mänguväljakul kooli juures Lille tn. 

     

2.6. Teede ja tänavate 
tänavavalgustite seisukord 

41,5% 24.6% 33,8% 

1. Jalgrattatee Aidu järve ja Vägari küla vahel, stabiilsem tänavavalgustus, sest 
vahepeal osa ei põle . 
2. Linna valgustus kaasaegsemaks LED valgustusele. 
3. Linna ja asulate tänavavalgustus päikese- või hüdroenergiast. 
4. Ülekäiguradade valgustamine ja parem märgistamine. 
5. Ei ole täheldanud, et valgusteid oleks vähe, lihtsalt pimedal ajal need võiksid 
need kauem sisse lülitatud olla. 

2.7. Lastemänguväljakute olemasolu 29,1% 39,7% 31,2% 1. Põltsamaa linnas võiks olla mänguväljak koolieelikutele ja nooremale koolieale 
ka kultuurikeskuse ümbruses (ronimis-liulaskmiskeskused). 
2. Mänguväljak/vabaõhu võimlemisplats vanusgrupile 1-100 aastat Umbusi küla 
keskusesse. 
3. Väikelastele mõeldud madal seiklus ja liikumisrada. 
4. Esku küla vahel polegi mänguväljakut, väljaarvatud kooli õuel. Vanusele kuni 
10aastat. Lisaks võiks Esku staadionil olla noorukitele ramp, kus nad saaksid 
õhtuti oma aega veeta . 
5. EPT piirkonda (nt päästeameti kõrvale) mänguväljak, mis täiendaks ka lasteaed 
Tõruke laste liikumisvõimalusi.vaja kate paigaldada. 
6. Lauluväljakule turnimisala. 
7. Vägari külas võiks olla vanuses alates 12 a lastele sportimisvõimalust. 
8. Külaplatsil saavad lapsed kiikuda ja võrkpalli mängida, aga midagi võiks seal 
ikkagi veel olla . 
9. Valla koolide juurde sisukamad mänguväljakud, rohkemate atraktsioonidega. 
10. Kuningamäe terviserajale mänguväljakud, kõigis valla suuremates külades ja 
linnaterritooriumile, kus puuduvad atraktsioonid. 



11. Pesakiik võiks olla. Nt mingi suurem puidust auto vm, fantaasia mängudeks 
lastele ning esimeseks kohaks vihma eest varju otsides. 
12. Mini-arenad (Lillevere, lossi poolne linnaosa) pallimängudeks vanusele 6-19. 
 

2.8. Lastemänguväljakute seisukord 42,5% 23% 34,5% 1. Tõrukese lasteaia mänguväljak vajaks uuendust. 
2.  Raamatukogu juures olevat mänguväljakut tuleks  renoveerida. 
3. Mänguväljakul võiks aed ümber olla. 
4. Raamatukogu juures olevale mänguväljakule rohkem võimalusi, võib olla ka 
rohkem pinke, kus lapsevanem saaks lapsega istuda. 
5. Põltsamaa raamatukogu taga olev mänguväljak võiks olla piiratud aiaga ning 
rohkem atraktsioone ka väiksematele lastele. 
6. Täiendada noortekeskuse juures olevat mänguväljakut. 
7. Adavere mänguväljak vajab uuendamist kõikide vanusegruppide osas. 
8.  Lasteaedades tuleks üle vaadata ronimisalad, millel on ka liumägi küljes. Kui 
vanad need on ja kas oleks ehk vajalik väljavahetus. 

     
     

3.  Haridus ja noorsootöö 
Rahul/ pigem 
rahul (%) 

Mitterahul/ 
pigem mitte 
(%) 

Keskmine 
hinnang/ ei 
oska öelda Ettepanekud 

3.1. Koolide/lasteaedade olemasolu 15% 70% 15% 1. Ühe suure lasteaia rajamine. 
2. Luua konsortsium – koos kõik kooliastmed, täiskasvanute õpe, tihe side 
tööandjatega. 
3.Haridusmaastik tuleks kaardistada, selgitada välja valdkonna vajadused, läbi 
mõelda, kus miski peaks toimuma, ei peaks asju dubleerima. 
4. Kool-lasteaedade juures tegutsevate lasteaedade tööd tuleks parendada 
(kvaliteedi osas, õpetajate oskuste osas). 
5. Luua vallas tugispetsialistide töö süsteem, ei peaks igas haridusasutuses olema 
oma väikese ametikohaga spetsialist. 
6. Aidu ja Esku koolid on välja suremas, tase kehv. Seal piisaks 1.-3. klassilisest 
koolist. 
7. Vallas võiksid koolid olla kõik ühise juhtimise all. Üks suur kool, mille filiaalid 
vallas laiali, samuti on puudu avatusest. 
8. On vajalik, et oleksid olemas nii suured kui ka väikesed koolid. Iga laps ei ole 
suure kooli laps. 
9. Kodulähedane lasteaed ja algkool peaks ikka jääma 

3.2. Koolide/lasteaedade suurus 25,5% 49% 25,5% 
1. Lasteaed MARI- valla lasteaedade metoodikakeskuseks. 
2. Et saaks toimida edukas individuaalne lähenemine, peaks lapsi klassis olema 
ühe õpetaja kohta vähem. 



3. Põltsamaal peab olema üks uus ja suur lasteaed. 
4. Lasteaiarühmas võiks olla kuni 14 last. 
5. Lasteaiad võiksid olla suuremad. 

3.3. Täiskasvanute gümnaasiumi 
olemasolu 

13,7% 45.2% 41,1% 
Ametikooli taasavamine. 

3.4. Täiskasvanuhariduse võimalused 5,5% 39,7 54,8% 1. Täiskasvanute gümnaasiumi rajamine. 
2. Erinevad koolitused, kus täiskasvanud saaks ennast täiendada. 
3. Väärikate ülikool. 
4. Lastevanemate õpe. 

3.5. Huvikoolide olemasolu 80% 11% 9% 
Keeleõppe võimalused, lisaks vene ja inglise keelele võiks olla veel hispaania, 
itaalia, soome ja hiina keele õppimise võimalused. 

3.6. Huviringide olemasolu 55% 29% 16% 1. Robootika õppekeskuse loomine. 
2. Rõivadisain. 
3. IT ja loodusalane tegevus. 
4. Ekstreemspordiga tegelev ring, kus minnakse ka erinevatele väljasõitudele. 
5. Küberkaitse õppekeskuse loomine. 
6. Laulmine, koorilaul. 
7. Aianduse, kokanduse, õmblemise kursused. 
8. Tehnikaring. 
9. Kokandus. 
10. Fotograafia. 
11. Motoring. 
12. Täiskasvanute pilliring. 
13. Soololaulu kursus täiskasvanutele. 
14. Restaureerimine- vanast uue tegemine. 
15. Aedniku tarkused. 
16. Koolitused motivatsiooni, psühholoogia teemadel. 
17. Käsitöö, õmblusring, kangakudumine. 
18. Puidutööring. 
19. Väikekandle õppimine, makramee tegemine. 
20. Meditatiivset laadi kursuseed. 
21. Vanadest riietest uute konstrueerimine. 

3.7.  Noortekeskuste olemasolu 36,6% 28,2% 35,2%  
3.8.  Noorte huvihariduse ja 

huvitegevuse kättesaadavus. 
43,7% 25,4% 31% 

1. Projektlaager, linnalaager, noorte malev. 
2. Vabatahtlik töö (kogukonna praktika). 

4. Kultuur ja vaba aeg Rahul/ pigem 
rahul (%) 

Mitterahul/ 
pigem mitte 

(%) 

Keskmine 
hinnang/ ei 
oska öelda (%) 

Ettepanekud 



4.1. Kultuuriasutuste olemasolu 88,9% 1,6% 9,5% 1. Kinomaja taastamine. 
2. Põltsamaa laululava korda tegemine. 
3. Puurmani välilava ehitamine. 
4. Põltsamaa Lossi/ Lossihoovi renoveerimine. 
5. Kaasaaegse vabaajakeskuse loomine-kohvik, kino, mõned mängusaalid, laste 
batuudikeskus jms- kõik üheskoos. 
6. Muusikakooli hoone renoveerimine. 
7. Kosmosepargi loomine. 
8. Jaapani aed (valgustus jms). 
9. Ahhaa- Keskuse filiaal. 

4.2.  Kultuurisündmuste olemasolu 60,3% 27% 12,7% 1. Noorte osalemine kultuuri-ja spordiürituste korraldustoimkondades. 
2. "Aktiivseid hulle" on puudu, kes viitsiksid eest vedajateks olla. 
3. Lossipäevade muutmine mitmepäevaseks. 
4. Lossihoovi peod. 
5. Pajusi mõisapäev, rahvamaja üritused, raamatukogu üritused. 
6. Lustivere külapäev. 
7. Ratsavõistlus. 
8. Suvel vähemalt kolm vabaõhu tasuta üritust, kontserti Puurmanis. 
9. Jaanipäeva üritused. 
10. Kohtumisõhtud huvitavate persoonidega. 
11. Käsitöölaat. 
12. Põltsamaa mõisapäevad. 
13. Lõõtspillipäev, kontsert, praegu on olnud ainult Pajusis ja kohvikute päeval. 
14. Kohvikutepäev. 
15. Lastekaitsepäev. 
16. Jõulukontserdid. 
17. Lihtsate tantsuõhtute korraldamine. 
18. Kamari veetrall. 
19. Vanavaralaat. 
20.Suurkontserdid/ooperid tagasi lossihoovi. 
21. Suur jõululaat lossihoovi - valgustatud - tekitada turg kas või üheks päevaks. 
22. Umbusi rabamuusika. 
23. Põltsamaa sildade festival. 
24. Äpp+ kaart klikka- Põltsamaa valla kultuuriobjektid (kõik-
loodus+kirjandus+ajalugu+isikud). 
25. Vallateatrite (vabariiklik) festival. 
26. Põltsamaa kohta filmitud ajaloolised videod digitaalseks (enne kui hävivad). 
27. Põgenemistoad. 
28. 3D ja filmindus. 



29. Sõõrikuralli MM veini-ja piimajõgedel. 
30. Suured kontserdid Kuningamäel. 
31. Vaalaskala“ festival ehk vallakala. 
32. Keisri hull -> käik+teater+elamusmatk. 
33. Kuidas kuningas (Magnus) kuu peale kippus. 
34. Veealune tunnel. 

4.3.  Huvitegevuse (õpiringide) 
võimalused 

68,9% 21,3% 9,8% 
1. Kompleksne huvialakeskus (kaunid kunstid, keeled, pärimusmuusika, 
praktikabaas tudengitele). 

4.4.  Teised vaba aja veetmise 
võimalused 

41,3% 31,7% 27% 
1. Poliitika, rahvusvahelised koolitused. 
2. Vaateratas, karussell. 

4.5.  Kultuuri ja huvitegevuse 
valdkonna informatsiooni 
kättesaadavus 

96,8% 1,6% 1,6% 

1. Huvihariduse messi korraldamine. 
2. Infokanalite ja kandjate ühtlustamine. 
 
 

4.6.  Kultuuri ja vaba aja tegevuse 
(üritused, ringid, kursused, 
koolitused) informatsiooni 
leitavus 

61,9% 28,6% 9,5% 

1. Valla kodulehe arendamine 
5. Sport Rahul/ pigem 

rahul (%) 
Mitterahul/ 
pigem mitte 
(%) 

Keskmine 
hinnang/ ei 
oska öelda (%) 

Ettepanekud 

5.1.  Tervisedenduse infopäevade, 
koolituste ja ürituste toimumine 

35% 40,8% 24,2% 1. Tervisepäevad, Fitness päevad (nagu korraldab Pisisaare Spordikeskus). 
2.Ühtne spordijuhtimine. 
3. Koolitused, seminarid kus räägivad Eesti tippspetsialistid omavaldkondadelt. 
4. Vaimse tervise arendamise koolitused. 
5. Meeste tervise koolitused. 

5.2. Spordiürituste toimumine 50,8% 29,7% 19,5% 1. Liikumisüritused, -sarjad, seiklusring, öömatk, jalgsi loodusmatk. 
2. Kohalike võistluste (jalg-, sulg-, korv- võrkpall, ujumine, suusatamine, 
lauatennis, petank , kergejõustik jne) korraldamine. 
3. Matkade korraldamine. 
4. Rahvusvaheliste spordivõistluste korraldamine. 
5. Jõemängude korraldamine. 
6. Mudajooks. 
7. Sildade jooks. 
8. Orienteerumine. 

5.3. Spordirajatiste olemasolu 36,1% 52,1% 
11,8% 

1. Kergejõustiku staadion. 
2. Ujula, koos väikelastebasseiniga, terviseteenustega. 
3.Välijõusaal+jõukangid. 



4. Rulapark. 
5. Tõukeratta sisehalli rajamine. 
6. Felix Hall vajab remonti (jõusaal, dušširuumid). 
7. Trennivarustuse uuendamine, uued väravatevõrgud. 
8. Kunstmuruväljaku seisundi parandamine. 
9. Kiiruisutamise normaalmõõtmetega ring. 
10. Võitluskunstide jaoks spetsiaalne saal, koos õige pinnase ja varustusega. 
11.Välikorvpalli väljak. 
12. Kuningamäe lasketiir. 
13. Puurmani staadioni renoveerimine. 
14. Kuningamäe suusanõlvade ehitamine. 
15. Tõukeratta trikirada. 
16. Kuppelhalliga kunstmuruväljak. 
17. Tantsukeskus peegelsaaliga. 
18. Madalseiklusrajad nt koolide juurde park. 
19. Discgolfi rajad. 
20. Lahingusimulatsiooni keskus ( riigikaitse, küberkaitse). 
21. Põgenemiskeskus. 
22. Seikluspark või rada Kuningamäe ->Kamari järv. 
23. Lasketiir Kuningamäele (koos Kaitseliiduga). 
24. Alusalu spordiklubi. 
25. Marten Liivi uisustaadion. 
26. Kuningamäe suusatunnel. 
27. Andruste maadlusklubi. 
28. Teismelistele näiteks vabas õhus kasutatav lauatenniselaud e. ping-pongilaud 
(betoonist). 
29. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi juurde uus võmlemislinnak ja seiklusrada 7- 18 
aastastele õpilastele, erineva kõrgusega kangid, poomid, redelid jne. 

5.4. Spordi ja tervisedenduse 
valdkonna informatsiooni 
leitavus 

68,4% 31,6% 

 

1. Valla kodulehe arendamine. 
2. Spordinõukogu moodustamine. 
3. Teated võiksid olla avalikes kohtades (poes) ja koju postkasti võiks tulla 
infovoldikud ürituste kohta. 

6. Sotsiaal- ja tervishoiuteenused Rahul/ pigem 
rahul (%) 

Mitterahul/ 
pigem mitte 
(%) 

Keskmine 
hinnang/ ei 
oska öelda (%) 

Ettepanekud 

6.1.  Sotsiaalteenuste (nt. koduteenus, 
hooldekoduteenus, täisealise 
isiku hooldus, eluruumi tagamise 
teenus jms) kättesaadavus 

39,7% 17,2% 43,1% 

1. Luua rohkem hooldekodu kohti, milles hinnatase oleks korrelatsioonis inimeste 
pensioni suurusega. 
2. Sotsiaalkorterite loomine (sotsiaalkorterid neile inimestele, kellel on ajutine 
vajadus-näiteks ei saa talvel maja kütmisega hakkama ,aga kevadest hilissügiseni 



tuleb ilusti oma tegemistega toime). 
3.Ühetoalised korterid eakatele. 
4. Hooldekodu loomine Puurmanisse. 
5. Toetuste suurendamine. 
6. Vanainimese juures sotstöötaja käimisel mitte raha võtta. 
7. Koduarstiteenus liikumisraskustega haigetele, liikumisraskustega haigete 
transporditeenus eriarstile. 

6.2. Sotsiaalteenuste kvaliteet 45% 13,4% 41,7%  
6.3. Tugiteenused erivajadustega 

inimestele (nt. puuetega laste 
lapsehoiuteenus, tugiisikuteenus, 
eluruumi kohandamine, 
sotsiaaltransporditeenus, isikliku 
abistaja teenus jms) 
kättesaadavus  

23% 46.2% 30,8% 1. Noorte õpetajate, tugiisikute, logopeedide arvu suurendamine 
2. Aktiivne koduõendusteenus; maapiirkonda mahukam koduhooldus (rohkem 
aega igale hoolealusele) 
3. Rehabilitatsiooniteenus erivajadustega lastele 
4. Erivajadusega laste päevahoiuteenus nt suvel 
5. Puuetega inimeste transpordi lahendamine 

6.4. Tugiteenuste kvaliteet 
erivajadustega inimestele 

26,3% 31,1% 42,6% 
 

6.5. Lastega seotud tugiteenuste 
(perenõustamine, 
psühholoogiteenus, koduteenus 
peredele jms) kättesaadavus 

25,1% 53,1% 21,9% 1. Koolidesse paremini kättesaadavaid tugiteenuseid (psühholoog, 
sotsiaalpedagoog). 
2.Tugiõpetajad, logopeediline abi. 
3. Valda tööle vähemalt üks psühholoog, kes tegeleks perede ja vanematega. 
4. Teavitus- kui on mingi võimalus puudega lapse perel võimalus taotleda toetusi, 
siis selle avalik info ja personaalsem suhtlemine! Eriti kui tuleb uus pere valda või 
kui on pere kellel on kodus erivajadusega laps siis teavitustöö ja abi selle pere 
toetamisel, asjaajamisel. 
5.  Psühholoogi teenuse kasutamise võimalus lasteaedade juurde. 
6. Tugiteenuste/ nõustamiskeskus nii lastele kui ka täiskasvanutele - kasvõi kaks 
korda kuus töötav nõustamise ja otsuse tegemise meeskonnad Põltsamaale. 
7. Erivajadustega lastele kaasaegse õppimiskeskkonna loomine - praegune 
kitsukene internaadituba pole selleks tõesti sobilik. 

6.6. Lastega seotud tugiteenuste 
kvaliteet 

33,3% 36,7% 30% 
 

6.7. Perearstiteenuse kättesaadavus 
69,8% 11,8% 18,4% 

1. Perearsti keskus kesklinnast kaugel ja sinna on raske minna, oleks vaja 
regulaarset bussiühendust. 
2. Perearst üheks päevaks nädalas Vägari külla. 

6.8. Perearstiteenuse kvaliteet 72% 4% 24%  
6.9. Eriteenuse (kirurg, psühhiaater, 

neuroloog, günekoloog jms) 
56,8% 18,9% 24,3% 

1. Korra kuus võiks Põltsamaal käia nahaarst, uroloog. 
2. Taastusravi, ravivõimlemine. 



kättesaadavus 3. Rohkem eriarstide vastuvõtte. 
6.10. Eriarstiteenuse kvaliteet 55% 18,3% 26,8%  
7. Ettevõtlus Rahul/ pigem 

rahul (%) 
Mitterahul/ 
pigem mitte 
(%) 

Keskmine 
hinnang/ ei 
oska öelda (%) 

Ettepanekud 

7.1.  Elukeskkonna hinnang 2,9% 58,6% 38,6% 1. KOV üürikorterid noortele, spetsialistidele sh õpetajatele. 
2. Vabatahtlik tegevus või töö Põltsamaa valla heaks (1 päev aastas on vähe). 
3. Ajutiste elamiskohtade loomine oleks eelduseks, et välistööjõudu palgata. 
4. Valla hoonete ümberehitamine 0- energia hooneteks. 
5. Toetus korteriühistute parklate remondiks. 
6. Hooajatöölistele elamupinna välja ehitamine (vajatakse kuni 5 kuuks aastas 
elamispinda kuni 60 inimesele. 
7. Tühjade elamute korda tegemine, nendele soovijate leidmine. 
8. Üüriturg. 

7.2.  Ettevõtluskeskkonna hinnang 12,9% 40% 47,1% 1. Töökohtade loomine läbi ettevõtluse toetamise. 
2. Oleks suurepärane, kui omavalitsus käendab alustava ettevõtte pangalaenu, 
vähemalt mingi summa näol, mille abil kas alustada ettevõtlusega või siis teha 
ettevõttes hüppelist kasv. 
3. Suuremaid tootmisüksuseid meie haldusterritooriumile. Asukoht on tegelikult 
selleks soodne (ei ole küll ideaalne), aga seda on vaja müüa (seda mõlemas 
suunas, nii investeerijatele kui ka teistpidiselt kohalikule elanikkonnale, et seda on 
meile vaja). 
4. Kindlasti ühiselt koos teiste ettevõtjatega näiteks ühise poe pidamine. See võiks 
olla ka müügikoht suuremas keskuse. 
5. Arengukava täitmisel erinevate eesmärkide realiseerumiseks pakkuda/otsida 
koostöövõimalusi eeskätt oma piirkonna ettevõtjatega. Ettevõtjate parem 
informeerimine KOV-iga koostöövõimalustest, konkurentsieelise loomine 2. Kas 
finantseerimine ettevõtete projektides 3. Ettevõtjate tunnustamissüsteemi loomine 
- Aasta Algaja, Aasta tegu, Aasta sponsor, Aasta koostööpartner jne. 
6. Põltsamaa tööstuspark, kuhu koonduvatest ettevõtete vahel tekkivast sünergiast 
võiks palju kasu sündida. Toetada innovaatiliste töökohtade loomist, kas vastava 
valdkonna ettevõtjate piirkonda meelitamise või loomise näol. 

7.3. Kohaliku omavalituse võimetele 
ja senisele tegevusele ettevõtluse 
toetamise, selleks tingimuste ja 
keskkonna loomise hinnang 

40% 12,9% 47,1% 1. Ettevõtja- tule ja näita end koolis. 
2. Kohaliku ettevõtja poolt laatade korraldamine. 
3. Ruumide rent (stuudioks, bürooruumid klientidega kohtumiseks). 
4. Ümarlauad, koosolekud, koolitused. 
5. Elupuu teadlik arendus - Elamufondi kaasajastamine koostöös eraettevõtetega - 
kinnisvara turu ja avaliku toimimise korraldamine koostöös eraettevõtetega 
(võimaldatakse väljast poolt tuleva tööjõu mugavad elutingimused). 



6. Paljud töökohad on täna Internetipõhised s.t. on vaja eluruumi + mugavat 
infrastruktuuri + kergliiklusteede võrku + kiiret Internetti + selvekontoreid (saab 
rentida töölaua päeva kaupa koos vajaliku sisustusega väikse päevatasu eest 5 
eur/päev). 
7. Parendada on vaja olemasolevat teede ja sidevõrgustikku ning selle 
korrasolekut, vajadus on kiire interneti saadavuse järele. 
8. Raskeveokite liikumispiiranguid võiks olla vähem, selle asemel tuleks luua 
tingimustele vastavad teed, mis parandaksid logistilisi võimalusi mitmetele 
põlvkondadele. 
9. Ettevõtjate messi korraldamine. 
10. Ettevõtjate tunnustamine. 
11. Soodsate tingimuste loomine, et piirkonda tahavad tulla ettevõtted. 
12. Omavalitsus võiks tekitada propagandat meelitada inimesi elama piirkonda 
ning ärgitada inimesi ja noori ettevõtlusele, näiteks IT või teenustoodete 
ettevõtjatena, mis väikese ressursimahuga loodavad ettevõtlusvormid. 
13. Reklaamimaksu kaotamine. 
14. FIE tööaastate mittearvestamine pensioniks. 
15. Maapiirkonna mittepõllumajanduslikele ettevõtetele maksuerisuste 
kehtestamine. 
16. Kohalikele omavalitsustele ettevõtluse arendamise kohustus sisse viia. 
17. Maapiirkonna erisoodustus maksudelt . 
18. Midagi tõsisema planeeringu taolist, mis vaataks pikemalt ette ja see poleks 
formaalsus, vaid selle piirkonna ellujäämise tegevuskava. 
19. Halvas seisus ehitised peaksid kaduma kesklinnast, trahvid omanikele või 
sund võõrandamine, oksjonid. 
20. Puurmanis võiks olla talukaupade müügikoht. 
21. Professionaalselt ettevalmistatud nõupidamiste ruumi pakkumine linnaruumis, 
mida saaks rentida väliskülalistele seminare, kohtumisi korraldades / või on need 
olemas aga info puudub, täna kasutame Ülle II korruse seminari ruumi (Carl 
Smith maja) aga see ei ole piisavalt suur ja piisavalt varustatud . 
22. Noori, alustavaid ettevõtjaid (sh üksikisiku ettevõtteid) võiks rohkem toetada, 
julgustada, koolitada. Samuti inimesi, kes on end töötuna arvele võtnud ning 
soovivad alustada ettevõtlusega, võiks rohkem toetada (tasuta ettevõtluse 
baaskoolitused, raamatupidamine jm). 
23. Väiketalunike toodete reklaam ja müügilettide väljaehitused. 
24. Transiidiladude kutsumine piirkonda. 
25. Saada igast Tallinna sadamat külastavast kruiisilaevalt kuni 500 turisti 
omavalitsusse. 
26. Maksuerisused, teenused kõigile ilma eranditeta. 



8. Turism Rahul/ pigem 
rahul (%) 

Mitterahul/ 
pigem mitte 
(%) 

Keskmine 
hinnang (5 p 
süsteemis) / ei 
oska öelda (%) 

Ettepanekud 

8.1. Põltsamaa valla maine – hinnang 
kohalikelt elanikelt ja 
külastajatelt üle Eesti 

96,7% 3,3% 3,9 p / 0% 1. Säilitada olemasolev hea: puhtus, rohelisus, kaunis ja romantiline üldmulje, 
rahu, turvalisus. 
2. Korrastada sõiduteed. 
3. Pakkuda rohkem vaba aja veetmise võimalusi. 
4. Leida see miski, mis oleks iseloomulik ainult Põltsamaale; mille järgi piirkonda 
tunda. Hetkel on miski justkui puudu. 
5. Aidata kaasa suurfirmade, sh esinduste (Swed, Telia jt) eksisteerimisele. Ka 
teenuste rohkus mõjutab mainet. 

8.2. Põltsamaa valla maine – hinnang 
piirkonna 
turismiteenusepakkujatelt 

75% 17,5% 3,1 p / 7,5% 1. Leida piirkonna tõmbenumber. 
2. Panustada terviklikkuse loomisesse. 
3. Võtta maine kujundamisel arvesse meie plusse: 
- väga hea asukoht 
- huvitav ja väärikas ajalugu, sh loss 
- jõgi ja selle ümbrus koos saarte ning sildadega, kaunis loodus 
- roosid 
- tulevikus ainulaadsed pereturismi atraktsioonid 
- palju väikseid ja korras mõisaid 
- keskkond: puhas, roheline, pole ülerahvastatud. 

8.3. Viidad 70% 30% 2,9 p / 0% 1. Paigaldada reklaamtahvlid Tallinn-Tartu mnt äärde. 
8.4. Põltsamaa valla turismiinfo 

kättesaadavus 
82,5% 15% 3,4 p / 2,5%  

8.5. Turismiturundus 57,5% 30% 3 p / 12,5% 1. Panustada turundusse Internetis, sh sotsiaalmeedias 
2. Tutvustada Põltsamaad turismimessidel 
3. Anda välja Põltsamaad tutvustavaid turismitrükiseid 
4. Korraldada FAM-reise (tutvumisreise) reisikorraldajatele, ajakirjanikele jt 

8.6. Turismiettevõtjate omavaheline 
koostöö 

60% 32,5% 2,8 p / 7,5% 1. Soodustada igakülgset koostööd. 
2. Luua ühispakette. 
3. Tegeleda ühisturundusega. 

8.7. Majutuskohtade valik vallas 67,5% 32,5% 2,8 p / 0% 1. Alustada suure majutusasutusega, mis majutab ära vähemalt bussitäie, paremal 
juhul 100 inimest korraga. 
2. Tõsta majutuskohtade kvaliteeti. 

8.8. Söögikohtade valik vallas 67,5% 32,5% 2,7 p / 0% 1. Tõsta söögikohtade kvaliteeti 
8.9. Vaba aja veetmise võimaluste 

valik vallas, sh 
47,5% 47,5% 2,5 p / 5% 1. Puudub ööelu ja vaba aja veetmise võimalused õhtul – arendada neid 

võimalusi. 



vaatamisväärsused, aktiivne 
puhkus 

2. Arendada Kamari veesuusakeskust ja Kuningamäe suusamäge. 
3. Soodustada ujula-spa loomist – see oleks hea ajaveetmisse võimalus ka kehva 
ilmaga / madalhooajal. 
4. Muuta Põltsamaa loss atraktiivsemaks. 
5. Panustada rohkem loodusturismile, sh matka- ja jalgrattarajad ning marsruudid, 
telkimiskohad. 
6. Panustada rohkem pereturismile. 

8.10. Kultuuri- ja 
spordisündmuste valik vallas 

77,5% 22,5% 3 p / 0% 
1. Viia sündmused sellisele tasemele, et need ei kõnetaks üksnes kohalikke, vaid 
ka külastajaid / fänne väljapoolt. 

8.11. Kohaliku käsitöö ja 
toidu valik vallas 

65% 32,5% 2,9 p / 2,5%  

8.12. Toetav kogukond 62,5% 35% 
3 p / 

2,5% 
1. Kaasata kogukondi. 

8.13. Tugi kohalikult 
omavalitsuselt 

47,5% 45% 2,8 p / 7,5% 
1. Soodustada koostööd turismiettevõtjate ja kohaliku omavalitsuse vahel. 
2. Töötada välja Põltsamaa valla turismistrateegia. 

8.14. Investeeringud / 
Turismiettevõtte toodete-teenuste 
laiendamine 

35% 52,5% 2,5 p / 12,5%  

8.15. Transport – 
bussiühendus suuremate 
linnadega ehk turisti võimalus 
saabuda sihtkohta 
ühistranspordiga 

62,5% 35% 2,7 p / 2,5% 

1. Säilitada transpordiühendused suurlinnadega. 

8.16. Keskkond – teed, 
haljastus, valgustus, korrashoid 

jm, mis loob turistile muljet 

50% 50% 2,5 p / 0% 1. Arendada ja korrastada Põltsamaa jõe ümbrust linnas. Võiks olla ka nt kohvik 
jõelaeval, väliujula jms. 
2. Lilleparved jõel, mille järgi turistid Põltsamaad teistest väikelinnadest 
eristavad. Võõrasema võiks seal õitseda juba aprilli algusest saadik. 
3. Eksponeerida kauneid vaateid. 

 


