PÕLVA VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
Põlva

12.10.2016 nr 1-1/9

Istung algas kell 15.00, lõppes kell 16.30.
Istungit juhatas vallavolikogu esimees Kuldar Leis.
Protokollis jurist Kaira Perv.
Istungist võtsid osa vallavolikogu liikmed Andu Hanson, Ahti Hütt, Leander Konks, Indrek Käo,
Rein Käsk, Kuldar Leis, Raul Lusti, Liivi Maran, Anu Mõtsar, Kairit Numa, Anne Nook, Romet
Oone, Rein Randam, Martin Ruus, Janno Rüütle, Anti Rüütli, Arne Tilk, Timo Varik, Andres
Vijar, Helle Virt-Lenk (registreerimisleht lisatud protokollile).
Puudusid: Koit Jostov, Koit Nook, Kalmer Tint.
Kutsutud: vallavanem Georg Pelisaar, abivallavanem Janika Usin, abivallavanem Martti Rõigas,
vallavalitsuse liige Mari-Riina Terna, vallavalitsuse liige Märt Eskor, vallasekretär Eliko Saks,
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aigi Tiks, teabespetsialist Annely Eesmaa.
Istungi juhataja avas istungi.
Päevakorra arutelu. Istungi juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0) kinnitada järgmine
päevakord:
1. Eraüldhariduskoolide toetamine OE60
2. Sõidusoodustus maakonna bussiliinil nr 20 ME57
3. Põlva Vallavolikogu 9. detsembri 2015. a määruse nr 1-2/33 "Põlva valla külade arengutoetuse
andmise kord" muutmine ME58
4. Põlva valla 2016. aasta kolmas lisaeelarve ME63
5. Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2021 ME59
6. Haldusreformi info
7. Piiride muutmise ettepaneku tegemine Veriora Vallavolikogule OE65
8. Jooksvad küsimused
Päevakorrapunkt 1
Eraüldhariduskoolide toetamine OE60
Kuulati A. Tiksi ettekannet. Alates 2017. aastast osaleb erakooliseaduse § 222 lõike 1 alusel vald
või linn erakooli tegevuskulude katmises, kui see on valla või linna otsusel vajalik hariduse
kättesaadavuse või mitmekesisuse tagamiseks. Erakooliseaduse § 44 lõike 1 alusel eraldatakse
kuni 31.12.2019 eraüldhariduskooli tegevuskulude katmiseks toetust riigieelarvest. Toetust
makstakse lähtudes eraüldhariduskoolis õppivate õpilaste arvust (eelarveaastale eelneva aasta 10.
novembri seisuga Eesti Hariduse Infosüsteemi alusel) ja selle kohaliku omavalitsuse üksuse, mille
haldusterritooriumil eraüldhariduskool tegutseb, üldhariduskoolide 2016. aasta õppekoha
tegevuskulu keskmisest maksumusest 75%. 2016. aastal maksab riik toetust 87 eurot kuus õpilase
kohta. 2017–2019. aastatel maksab riik toetust 75% 2016. aasta õppekoha tegevuskulu keskmisest

maksumusest, millele lisandub käesoleva otsuse alusel antav Põlva valla toetus. Otsuse alusel
toetatakse 2017. aastal erakoole tegevuskulude katmisel 25% ulatuses Põlva valla
munitsipaalüldhariduskoolide 2016. aasta õppekoha tegevuskulu keskmisest maksumusest. Põlva
valla munitsipaalüldhariduskoolide 2016. aasta õppekoha tegevuskulu keskmine maksumuses on
67,56 eurot kuus ühe õpilase kohta. Erand tehakse õpilaskoduga erakoolide tegevuskulude
tasumise osas, kuna sellise kooli õppekoha tegevuskulu maksumus on oluliselt suurem.
Õpilaskoduga kooli suunatakse kohaliku omavalitsuse taotluse alusel sotsiaalsete probleemidega
perede lapsed. Aastal 2016 tasub Põlva vald erakoolidele tegevuskulude katmise osalemise kulud
esitatud arvete alusel ning Haridus- ja Teadmisministeerium hüvitab vallaga sõlmitud kokkuleppe
alusel kulud Põlva vallale.
Hariduskomisjon ja majanduskomisjon toetasid otsuse eelnõud.
Istungi juhataja pani otsuse eelnõu hääletusele.
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0) eelnõu vastu võtta
vallavolikogu otsusena nr 1-3/39 "Eraüldhariduskoolide toetamine".
Päevakorrapunkt 2
Sõidusoodustus maakonna bussiliinil nr 20 ME57
Kuulati E. Saksa ettekannet. Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 36 lõigete 4 ja 5 alusel,
mis annab volikogule õiguse kehtestada kooskõlastatult maavalitsusega sõidusoodustusi ja
suurendada sõidusoodustuse määra ka mõnele teisele üldiste tunnuste alusel kindlaks määratud
sõitjate grupile, eelkõige ÜTS § 10 lõike 1 punktis 1 nimetatud isikutele (puuetega ja eakad
inimesed, õpilased, üliõpilased ning saarte ja väikesaarte elanikud), kui seda nõuab avalik huvi
ning soodustuse kehtestamiseks on mõistlik ja asjakohane põhjus. Määrusega kehtestatakse
sõidusoodustusena tasuta sõidu õigus maakonna bussiliinil nr 20 65-aastastele ja vanematele
isikutele; eestkostel olevatele lastele; raske puudega isikutele; nelja ja enama kuni 18-aastase
lapsega perekonna liikmetele. Õigus sõidusoodustust taotleda on isikul, kelle elukoht on Eesti
rahvastikuregistri andmetel Põlva vald. Võrreldes hetkel kehtiva määrusega ei ole reguleeritud
sõidusoodustust õpilastele. Õpilaste sõidusoodustusi reguleerib Põlva Vallavolikogu 14.09.2016
määrus nr 1-2/29 "Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidusoodustuse andmise kord".
Maavanema 14.06.2016 korraldusega nr 1-1/16/206 kehtestati bussiliinil nr 20 30-päeva pileti
hinnaks õpilasele 4 eurot (täishind 10 eurot). Õpilaste jaoks pileti hind võrreldes varasema
regulatsiooniga ei muutu.
T. Varik esitas küsimuse õpilaste tasuta sõidu võimaluste kohta ka bussiliinil nr 20.
Küsimusele vastasid M. Eskor ja K. Leis. See on volikogu otsus ja volikogu võib küsimust
tulevikus arutada.
T. Varik esitas küsimuse erinevate sõidupiletite hinna kehtestamise kohta.
Küsimusele vastas E. Saks. Erinevad pileti kehtivuse perioodid ja pileti hinnad kehtestab
maavanem.
Kell 15.12 saabus L. Maran.
Küsimuse esitas I. Käo.
Küsimusele vastas G. Pelisaar.
Istungi juhataja pani määruse eelnõu hääletusele.
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 20, vastu 0, erapooletuid 0) eelnõu vastu võtta
vallavolikogu määrusena nr 1-2/30 "Sõidusoodustus maakonna bussiliinil nr 20".

Päevakorrapunkt 3
Põlva Vallavolikogu 9. detsembri 2015. a määruse nr 1-2/33 "Põlva valla külade arengutoetuse
andmise kord" muutmine ME58
Kuulati E. Saksa ettekannet. Toetuse taotlemise sujuvama menetlemise ja taotlejale esitatud
liigsete piirangute kaotamise eesmärgil muudetakse Põlva valla külade arengutoetuse andmise
korda.
Istungi juhataja pani määruse eelnõu hääletusele.
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 20, vastu 0, erapooletuid 0) eelnõu vastu võtta
vallavolikogu määrusena nr 1-2/31 "Põlva Vallavolikogu 9. detsembri 2015. a määruse nr 1-2/33
"Põlva valla külade arengutoetuse andmise kord" muutmine".
Päevakorrapunkt 4
Põlva valla 2016. aasta kolmas lisaeelarve ME63
Kuulati M. Eskori ettekannet. Põlva valla 2016. aasta kolmanda lisaeelarve koostamise vajadus
tuleneb projektitoetuste ja sihtfinantseeringute laekumisega Põlva valla eelarvesse. Lisaeelarvega
suurendatakse valla tulusid ja kulusid 171 517 euro võrra.
Majanduskomisjon toetas määruse eelnõud.
Istungi juhataja pani määruse eelnõu hääletusele.
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0) eelnõu vastu võtta
vallavolikogu määrusena nr 1-2/32 "Põlva valla 2016. aasta kolmas lisaeelarve".
Päevakorrapunkt 5
Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2021 ME59
Kuulati M. Eskori ettekannet. Eelarvestrateegia on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavast
tulenev finantsplaan nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Omavalitsuse eelarvestrateegia koostatakse
arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks ja kavandatavate tegevuste finantseerimise
planeerimiseks. Eelarvestrateegias esitatakse informatsioon arengukava eesmärkide täitmiseks
kavandatavate olulisemate tegevuste maksumuse kohta. Volikogu määrab arengukavaga valla
prioriteetsed tegevussuunad ja eelarvestrateegiaga finantsprojektsiooni. Põlva Vallavalitsuse 31.
augusti 2016. a korraldusega nr 2-3/521 "Põlva valla eelarvestrateegia 2017–2021 projekti
heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine" kiideti "Põlva valla eelarvestrateegia 2017–
2021" projekt heaks ning suunati see avalikule väljapanekule ja avalikule arutelule. Põlva
Vallavalitsus avalikustas arengukava ja eelarvestrateegia projektid ajavahemikul 02.09.2016–
16.09.2016 Põlva valla kodulehel. Põlva valla eelarvestrateegia 2017–2021 projekti avaliku
väljapaneku jooksul laekus kirjalikke ettepanekuid ühelt aadressilt. Ettepanekute arutamiseks
korraldati 19.09.2016 avalik arutelu. Põlva Vallavalitsus kinnitas 21.09.2016 korraldusega nr 23/559 "Seisukoha võtmine Põlva valla eelarvestrateegia 2017–2021 avaliku väljapaneku jooksul
esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas" seisukohad eelarvestrateegia avaliku väljapaneku
jooksul esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas.
Majanduskomisjon toetas määruse eelnõud.
M. Eskor tutvustas avaliku väljapaneku jooksul esitatud ettepanekuid ja vallavalitsuse seisukohti.
1) Lisada eelarvestrateegiasse kunstimurukattega jalgpallistaadioni tribüünide lõpuni ehitamiseks
15 000 eurot. Vallavalitsus ei toeta ettepanekut põhjusel, et Põlva valla 2016. aasta eelarves on

tribüünide ehitamiseks eraldatud 15 000 eurot. Vallavalitsuse hinnangul on see summa piisav
tribüünide lõpuni ehitamiseks ja seetõttu ei ole vajalik eelarvestrateegiasse vahendeid planeerida.
2) Lisada eelarvestrateegiasse kunstmurukattega jalgpallistaadioni kontrolleriga pääsla rajamiseks
6700 eurot. Vallavalitsus ei toeta ettepanekut põhjusel, et pääsla rajamine on kavandatud seoses
riigigümnaasiumi hoone valmimisega 2016. aastal ja seetõttu ei ole vahendite lisamine
eelarvestrateegiasse vajalik.
3) Lisada eelarvestrateegiasse kunstmurukattega jalgpallistaadioni purunenud toolide
asendamiseks ja varumängijate paviljoni renoveerimiseks 800 eurot. Vallavalitsus ei toeta
ettepanekut põhjusel, et purunenud toolide asendamiseks ja varumängijate paviljoni
renoveerimiseks vajaminev 800 eurot on väikse maksumusega, seetõttu neid tegevusi
eelarvestrateegias ei kajastata.
A. Rüütli esitas küsimuse endise vallamaja müügi kohta.
Küsimusele vastasid M. Eskor ja K. Leis. Hetkel vallamaja müügis ei ole.
L. Maran esitas küsimuse toetuste ja omaosaluse summade arvestamise põhimõtete kohta.
Küsimusele vastasid M. Eskor ja K. Leis. Omaosaluse summa kujuneb protsendina arvestatud
projekti maksumusest. Omaosaluse protsent on tavaliselt 15.
I. Käo esitas küsimuse Peri kergliiklustee ehituse kohta.
Küsimusele vastasid G. Pelisaar ja K. Leis. Peri kergliiklustee ehitus on algfaasis. Konkurents
projektidele rahastuse taotlemisel on tihe. Et oleks võimalik raha taotleda, tuleb objektid kajastada
eelarvestrateegias. Põlva vald soovib esitada taotluse ka lasketiiru rekonstrueerimiseks rahastuse
saamiseks.
A. Tilk esitas küsimuse Mammaste Tervisespordikeskuse rahastamise kohta. Suusaliit on
eraldanud Põlva Spordikoolile 25000 eurot.
Küsimusele vastasid M. Eskor ja J. Usin. Tegemist on sihtotstarbelise eraldisega ning ei vaja
omafinantseeringut. Seetõttu ei ole vajalik kajastada eelarvestrateegias.
L. Maran esitas küsimuse 2018. aastal administratiivhoone ehitamise kohta.
Küsimusele vastas K. Leis. Seoses ühinemisega eraldab riik omavalitsustele ühinemistoetust.
Ühinemistoetust kasutatakse ühineva omavalitsuse piirkonnas summas 300 000 eurot ühe
ühinenud omavalitsuse kohta (va ühinev Põlva vald) ja 800 000 eurot ühineva Põlva valla kohta,
millest on maha arvatud valla ümberkorraldamisega seotud kulud, sh lahkumishüvitised. Ühineva
Põlva valla ühinemistoetust kasutatakse ametiasutuse administratiivhoone ehitamiseks või
rekonstrueerimiseks. Põlva vallale on vaja hoonet, kus paikneb vallavalitsus ja teenistujad. Tänane
olukord, kus ametnikud paiknevad kahes eraldi hoones, ei ole mõistlik.
Istungi juhataja tutvustas hääletamise korda ning pani esitatud ettepanekud hääletusele.
1. Lisada eelarvestrateegiasse kunstimurukattega jalgpallistaadioni tribüünide lõpuni ehitamiseks
15 000 eurot.
Hääletamisel (poolt 5, vastu 8, erapooletuid 6) ei toetatud esitatud ettepanekut.
2. Lisada eelarvestrateegiasse kunstmurukattega jalgpallistaadioni kontrolleriga pääsla rajamiseks
6700 eurot.
Hääletamisel (poolt 4, vastu 7, erapooletuid 7) ei toetatud esitatud ettepanekut.
3. Lisada eelarvestrateegiasse kunstmurukattega jalgpallistaadioni purunenud
asendamiseks ja varumängijate paviljoni renoveerimiseks 800 eurot.
Hääletamisel (poolt 2, vastu 10, erapooletuid 6) ei toetatud esitatud ettepanekut.
Istungi juhataja pani määruse eelnõu lõpphääletusele.

toolide

OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0) eelnõu vastu võtta
vallavolikogu määrusena nr 1-2/33 "Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2021".
Päevakorrapunkt 6
Haldusreformi info
Kuulati K. Leisi ettekannet. Ühinemisläbirääkimisi Põlva vallaga jätkavad Ahja vald, Laheda vald,
Mooste vald ja Vastse-Kuuste vald. Räpina vallaga jätkavad ühinemisläbirääkimisi Meeksi vald,
Mikitamäe vald, Veriora vald ja Värska vald. Orava vallal on võimalik ühineda Vastseliina
vallaga, kuid probleemiks on elanike arv alla 5000. Kanepi vald, Kõlleste vald ja Valgjärve vald
peavad läbirääkimisi uue omavalitsuse moodustamiseks. Probleemiks on elanike arv alla 5000,
ehk elanike arv on ca 4800. Kanepi Vallavolikogus oli uuesti arutusel Põlva vallaga ühinemise
variant, kuid see ei leidnud toetust.
Haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamise otsust teiste valdade osas Põlva
Vallavolikogu täna veel ei tee, sest Põlva vald on avatud läbirääkimisteks.
11.10.2016 toimus juhtkomisjoni koosolek, kus sõlmiti kokkulepped, kuidas ühinemisprotsessiga
edasi minnakse. Koosolekul lepiti kokku, et valla nimeks saab Põlva vald, sümboolika osas
korraldatakse konkurss, volikogus saab olema 23 liiget, valimised toimuvad ühes
valimisringkonnas ning kuni uue põhimääruse kehtestamiseni (kuus kuud peale valimistulemuste
väljakuulutamist) kehtib Põlva valla põhimäärus. Lisaks lepiti kokku, et ametnikele, kes
koondatakse, makstakse täiendavalt hüvitis ühe kuu töötasu ulatuses ning määrati hüvitise
maksmise tähtaeg kuni 31.12.2018.
Juhtkomisjoni koosolekul lepiti kokku järgmised tegevused ja tähtajad:
Juhtkomisjoni 20.10.2016 koosolek
Juhtkomisjon koostab ühinemislepingu lõpliku teksti ja seletuskirja ning kinnitab selle.
Ajavahemik 26.10.-28.10.2016
Volikogu otsus ühinemislepingu projekti heakskiitmise ja avalikustamisele saatmise kohta. Põlva
Vallavolikogu istung toimub 27.10.2016 kell 16.00.
Ajavahemik 01.11.-23.11.2016
Ühinemislepingu projekti avalik väljapanek (vähemalt kolm nädalat). Samal ajal toimub igas
omavalitsuses üks rahvakoosolek, kus osalevad esindajad kõikidest ühinevatest omavalitsustest.
Hiljemalt 01.11.2016
Vallavalitsuse otsus küsitluse aja ja koha määramise kohta (vähemalt üks kuu enne küsitluse
toimumist).
Ajavahemik 01.11.-15.11.2016
Vallavalitsuse otsus elanike arvamuse väljaselgitamise komisjoni moodustamise kohta.
15.11.2016
Hiljemalt 15. päeval enne küsitluse algust korraldavad ühinevate omavalitsuste vallavalitsused
küsitluskaardi saatmise.
Juhtkomisjoni 02.12.2016 koosolek
Ühinemislepingu projekti avalikul väljapanekul esitatud
läbivaatamine ning seisukohavõtmine juhtkomisjoni poolt.

ettepanekute

ja

vastuväidete

04.12.-05.12.2016
Elanike arvamuse väljaselgitamine, viiakse läbi küsitlus.
Juhtkomisjoni 12.12.2016 koosolek
Elanike arvamuse väljaselgitamine tulemuste läbi vaatamine.
Ühinemisdokumentide ettevalmistamine ja kooskõlastamine.
Volikogu 14.12.2016 istung
Ühinemislepingu projekti avalikul väljapanekul esitatud
läbivaatamine ning volikogu poolt õiendi kinnitamine.

ettepanekute

ja

vastuväidete

Volikogu 21.12.2016 istung
Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine volikogus ja järgmiste
ühinemisdokumentide vastuvõtmine volikogu poolt:
1. haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise otsus;
2. ühinemislepingu kinnitamise otsus, otsuse lisana otsus ühinemislepingu eelnõule esitatud
ettepanekute ja vastuväidete volikogus läbivaatamise tulemuste kohta.
30.12.2016
Asjaomane volikogu esitab maavanemale järgmised otsused ning andmed:
1. volikogu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise kohta
2. volikogu kinnitatud andmed valla- või linnaelanike arvamuse väljaselgitamise kohta, kus on
näidatud elanike küsitluse läbiviimise aeg ja koht, haldusüksuse vähemalt 16-aastaste elanike arv
ja küsitluses osalenud elanike arv ning küsitluse tulemused
3. asjaomasele volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited
4. otsuse ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamise kohta ning ühinemislepingu koos lisadega
kümne päeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist
15.06.2017
Ühineva omavalitsuse volikogud teevad järgmised otsused:
1. volikogu liikmete ja mandaatide arvu määramise otsus;
2. valimisringkondade määramise ja piiride kindlaksmääramise otsus;
3. valimiskomisjoni moodustamise otsus;
4. jaoskonnakomisjonide moodustamise otsus.
Edasised arutelud juhtkomisjonis toimuvad lepingu täiendavate tingimuste, seletuskirja
koostamise ning investeeringute teemal. E. Saks saadab ühinemislepingu projekti ja seletuskirja
volikogu liikmetele arvamuste ja ettepanekute esitamiseks.
R. Randam esitas küsimuse alla 5000 elanikuga omavalitsuse tuleviku kohta.
Küsimustele vastasid K. Leis ja E. Saks. Tõenäoliselt tehakse otsus sundliitmise kohta.
A. Vijar esitas küsimuse juba esitatud ettepanekute menetlemise kohta.
Küsimusele vastas K. Leis. Ettepanekuid on esitatud ja kõik ettepanekud menetletakse.
Kokkuleppe saavutamisel viiakse ettepanekud lepingusse sisse. Mooste vald on esitanud
ettepaneku ettevõtluse toetamise põhimõtete lepingusse viimise kohta.
Päevakorrapunkt 7
Piiride muutmise ettepaneku tegemine Veriora Vallavolikogule OE65
Kuulati K. Leisi ettekannet. Soohara küla ja Viira küla elanikud on esitanud Põlva Vallavolikogule
ettepaneku piiride muutmiseks eesmärgiga anda 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu
valimistulemuste väljakuulutamisel jõustuva haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus
Soohara küla üle Veriora valla koosseisust Põlva valla koosseisu. Põlva Vallavolikogu 14.

septembri 2016. a istungil toetasid Põlva Vallavolikogu liikmed piiride muutmise menetluse
algatamist Veriora vallas asuvate Soohara küla ja Viira küla osas. Otsusega tehakse Veriora
Vallavolikogule ettepanek algatada piiride muutmise menetlus eesmärgiga anda 2017. aasta
kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamisel jõustuva haldusterritoriaalse
korralduse muutmise käigus Soohara küla ja Viira küla üle Veriora valla koosseisust Põlva valla
koosseisu.
Küsimuse esitas H. Virt-Lenk.
Küsimusele vastas K. Leis.
Istungi juhataja pani otsuse eelnõu hääletusele.
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 20, vastu 0, erapooletuid 0) eelnõu vastu võtta
vallavolikogu otsusena nr 1-3/40 "Piiride muutmise ettepaneku tegemine Veriora
Vallavolikogule".
Päevakorrapunkt 8
Jooksvad küsimused
Pagulased
Küsimusi esitasid I. Käo, R. Randam ja H. Virt-Lenk.
Küsimustele vastasid G. Pelisaar ja J. Usin.
Põlva valla 2016. aasta eelarve hetkeseis
Küsimuse esitas H. Virt-Lenk.
Küsimusele vastas G. Pelisaar. Tulude laekumine on oodatust parem, volikogu poolt lubatud
laenust kasutatakse 600 000 eurot.
Haldushoone
Kuulati G. Pelisaare ettekannet. Põlva vald vajab haldushoonet juba ammu. Olemasolevad ruumid
ei rahulda vallavalitsuse vajadusi. Tänane olukord, kus ametnikud paiknevad eraldi hoonetes, ei
ole mõistlik ei töötajate ega ka valla elanike suhtes. Peale ühinemist töötajate arv suureneb, seega
vajadus täiendavate ruumide järele kasvab.
Võru tänava ehitus
Kuulati G. Pelisaare ettekannet. Võru tänava ehitus viibib, sest kaevetööde käigus on ilmnenud
mitmeid probleeme, mida ei olnud ette näha. Töödega ollakse kaks nädalat graafikust maas.
Jõulupidu toimub 15.12.2016.
Järgmine (erakorraline) volikogu istung toimub neljapäeval, 27. oktoobril 2016 algusega kell
16.00.
Järgmine korraline volikogu istung toimub kolmapäeval, 9. novembril 2016 algusega kell 15.00.
Istungi juhataja kuulutas istungi lõppenuks.
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