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Tunnustusavalduste andmine
01.02.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrus nr 21 "Ahja valla, Laheda valla,
Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine" muutmine". Määruse alusel moodustus 22.10.2017 Ahja valla, Mooste valla,
Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva
vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu
punkti 4.9. alusel kasutatakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena
moodustunud Põlva valla põhimääruse kehtestamiseni ühinenud Põlva valla sümboolikat.
Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tulemusena moodustunud Põlva valla õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku
omavalitsusüksuse territooriumil, kus need valdade ühinemiseni kehtisid.
Tunnustusavaldus "Põlva aukodanik" nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austusavaldusena
aastatepikkuse töö või tegevuse ja eeskuju eest, mis on positiivselt mõjutanud Põlva valla
arengut ja tuntust. Tunnustusavalduse "Aasta tegu" andmisega väärtustatakse vallale olulise
tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust aasta
jooksul. Kultuuripreemia antakse Põlva vallas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule või
muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik, väljapaistva tegevuse eest kultuuri- või
spordivaldkonnas.
Eelnevast tulenevalt, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 41, Põlva
Vallavolikogu 11. novembri 2015. a määruse nr 1-2/29 "Põlva valla tunnustusavalduste andmise
kord" § 4 lõike 1, § 7 lõigete 1 ja 2 ning § 10 lõike 1 alusel ning lähtudes laekunud
ettepanekutest, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Anda Põlva valla tunnustusavaldus "Põlva aukodanik" nimetus _____________________.
2. Tunnustusavaldusega "Põlva aukodanik" kaasneb aumärk ning rahaline preemia summas 1000
eurot.
3. Anda Põlva valla tunnustusavaldus "Aasta tegu" ____________________.

4. Tunnustusavaldusega "Aasta tegu" kaasneb rahaline preemia summas _______ eurot/meene
väärtuses ________ eurot.
5. Anda Põlva valla 2018. aasta kultuuripreemia kultuurivaldkonnas summas _____ eurot
__________________.
6. Anda Põlva valla 2018. aasta kultuuripreemia spordivaldkonnas summas _____ eurot
____________________.
7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

/allkirjastatud digitaalselt/
Igor Taro
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 05.01.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/3 "Tunnustusavalduste
andmine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Tunnustusavalduste andmise korda Põlva vallas reguleerib Põlva Vallavolikogu 11. novembri
2015. a määrus nr 1-2/29 "Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord".
Aukodaniku nimetuse ja aumärgi andmise otsustab vallavolikogu. Aukodaniku nimetuse
andmisega kaasneb aumärk ja rahaline preemia summas 1000 eurot.
Tunnustusavalduse "Põlva aukodanik" andmiseks esitatud ettepanekud:
1. Rein Käsk esitas (29.12.2017) tunnustuse "Põlva aukodanik" andmiseks Põlva Haigla
kauaaegse arsti Maie Tuvi.
2. Põlva Vallavalitsus esitab ettepaneku tunnustuse "Põlva aukodanik" andmiseks Peeter Alepile.
Tunnustusavalduse "Aasta tegu" andmise otsustab vallavolikogu. Tunnustusavalduse "Aasta
tegu" andmisega väärtustatakse vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on
positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust aasta jooksul. Tunnustuse andmisega kaasneb
rahaline preemia või meene. Rahalise preemia suuruse või meene väärtuse otsustab volikogu.
Tunnustusavalduse "Aasta tegu" andmiseks esitati kolm ettepanekut:
1. Helju Sakson esitas (29.12.2017) "Aasta tegu" tunnustuseks Ants Väärsi "Antsu invatakso";
2. Heiki Ehte esitas (30.12.2017) "Aasta tegu" tunnustuseks MTÜ Agility Arenguseltsi (reg nr
80354002) ehitatud spordi-, tervisedenduse ja sportlike eluviiside propageerimiseks
koeraspordihalli;
3. Põlva Keskraamatukogu esitas (27.12.2017) "Aasta tegu" tunnustuseks Kalmer Tennosaare
isikuarhiivi korrastamise ja avamise Kiidjärve raamatukogu/külakeskuses Karin ja Krista Pikk
eestvedamisel.
Vallavalitsus teeb ettepaneku anda Põlva valla tunnustusavaldus "Aasta tegu" osaühingule
Alcantra. OÜ Alcantra on kiiresti arenev ja laienev firma, mis alustas oma tegevust aastast 2001.
Põhitegevusalaks on pehmemööbli (diivanikarkasside) ja kušetiraamide puitosade valmistamine
ja muud puitdetailid. Ettevõte on käsipalli toetaja.
Kultuuripreemia andmise ja preemia suuruse otsustab vallavolikogu. Kultuuripreemia antakse
Põlva vallas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule või muule ühendusele, mis ei ole
juriidiline isik, väljapaistva tegevuse eest kultuuri- või spordivaldkonnas. Kultuuripreemia
antakse kultuurivaldkonnas kultuuri-, hariduse-, teaduse- või loomingu alal ja spordivaldkonnas
spordi-, tervisedenduse või sportlike eluviiside propageerimise alal.
Haridus- ja kultuuriosakond esitab kultuuripreemia kandidaadiks kultuurivaldkonnas Lutsu
Teatri ja selle eestvedaja Lutsu küla külavanema Janno Rüütle.
Lutsu Teater on Lutsu külas tegutsev harrastusteater, mis alustas suurte avalikkusele suunatud
suvelavastustega 2016. aastal. Esimene menukas lavastus oli "Täiesti salajane". 2017. aastal
lisandus kaks uut lavastust "Kalevipoeg ehk kroonikad kuninga elust", mis oli tõsieluline
Kalevipoja lugudele tuginev etendus ning laste ja noorte aastast lähtuvalt muusikaline
kogupereetendus "Kapiukse kollid". Etenduse lavastamisse oli kaasatud kogu Lutsu küla
kogukond ja etenduses esinesid Eesti artistide kõrval mitmed külaelanikud ja ka Põlvamaa
tuntud inimesed.
Haridus- ja kultuuriosakond esitab kultuuripreemia kandidaadiks spordi- ja tervisedenduse
valdkonnas MTÜ Põlva Terviseklubi eestvedaja Ingrid Muuga.

Ingrid Muuga toetas, korraldas ning osales 2017. aastal oma nõu ja tegevusega kõikidel Põlva
valla tervisedenduse üritustel sh Südamekõnd, Helkurkõnd ja Valla Suvemängud Eostes. Ingrid
Muuga on üks Põlva valla kõnnikolmapäevakute "Liigume koos" sarja algatajatest, millest on
välja kasvanud aktiivne kõndimine igal nädalal aprillist kuni oktoobrini. Ingrid Muuga on
sportlik ning propageerib ja kaasab ka teisi sportlikke eluviise järgima ning on Põlvamaa
spordiklubidele suureks abiliseks ja sõbraks.
Põlva Vallavalitsus toetab haridus- ja kultuuriosakonna ettepanekuid.
Otsusega antakse tunnustusavaldused "Põlva aukodanik" ja "Aasta tegu" ning antakse üle
kultuuripreemiad. Tunnustusavaldused antakse üle Eesti Vabariigi sünnipäevale
pühendatud vastuvõtul 23. veebruaril 2018.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega kaasneb Põlva valla eelarvele rahaline kulu väljamakstavate
preemiate eest.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse 14.02.2018 istungil heaks kiidetud ja edastatud menetlemiseks
vallavolikogule.
Otsuse jõustumine
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse jaotuskava
DHS Delta kaudu kultuurispetsialist, teabespetsialist ja finantsosakonna teenistujad
Eelnõu esitaja
Põlva Vallavalitsus
Eelnõu koostaja
Eve Sokk
kultuurispetsialist

