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TEGEVUSARUANNE
Konsolideerimisgrupi struktuur
Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud konsolideerimisgrupi kohta, kuhu kuuluvad järgmised
allüksused:
Konsolideeriv üksus Põlva Vallavalitsus
Allüksused
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus
Põlva Haldusteenistus
Põlva Keskraamatukogu
Põlva Avatud Noortekeskus
Põlva Päevakeskus
Põlva Valla Hooldekodu
Haridusasutused
Põlva Ühisgümnaasium
Põlva Põhikool
Mammaste Lasteaed ja Kool
Roosi Kool
Huvi-, muusika- ja spordikoolid
Põlva Spordikool
Põlva Muusikakool
Põlva Kunstikool
Lasteaiad
lasteaed Lepatriinu
lasteaed Mesimumm
Konsolideeritud üksused
AS Põlva Haigla
AS Põlva Vesi
AS Põlva Soojus
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Konsolideerimisgrupi peamised finantsnäitajad
Tuhandetes eurodes
Arvestusüksuse konsolideeritud näitajad
Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus
Kohustused aasta lõpus
Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
Tegevuskulud
Tulem
Muud näitajad
Põhivarainvesteeringute maht
Likviidsus
Lühiajaline maksevõime
Kohustuse osakaal varadest
Laenukohustuste osakaal varadest
Piirmäärade täitmine arvestusüksuse
konsolideeritud näitajate alusel
Põhitegevuse tulem
Netovõlakoormus

2015

2014

51 024
6 546
44 478

52 228
6 691
45 537

18 048
19 027
-1000

17 756
18 649
-1 178

1 481
0,88
1,44
0,13
0,09

1 211
0,75
1,28
0,13
0,10

2 287
4 206

1 995
4 320

2015

2014

29 549
4 349
25 200

30 468
4 409
26 059

10 393
11 195
-802

10 145
10 848
-767

931
1,3
1,59
0,15
0,12

518
1,28
1,72
0,14
0,11

781
2 415

926
2 547

Konsolideerimata näitajad
Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus
Kohustused aasta lõpus
Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
Tegevuskulud
Tulem
Muud näitajad
Põhivarainvesteeringute maht
Likviidsus
Lühiajaline maksevõime
Kohustuse osakaal varadest
Laenukohustuste osakaal varadest
Piirmäärade täitmine konsolideerimata
näitajate alusel
Põhitegevuse tulem
Netovõlakoormus

Konsolideerimisgrupil tervikuna on likviidsus (rahalised vahendid ja selle ekvivalendid/ lühiajalised
kohustused) 2015 aastal kasvanud võrreldes likviidsusega 2014 aastal (vastavalt 0,88 ja 0,75).
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Lühiajaline maksevõime (käibevara/lühiajalised kohustused) on tõusnud 1,28lt 1,44le. Likviidsuse ja
lühiajalise maksevõime kordajad on rahuldavad.
Vallavalitsuse likviidsus suurenes samal perioodil 1,28lt 1,30ni ja lühiajaline maksevõime vähenes
1,72lt 1,59ni. Vallavalitsuse lühiajalise maksevõime kordaja on rahuldav, likviidsuse kordaja on liiga
suur.
Piirmäärade täitmine arvestusüksuse konsolideeritud näitajate kui ka konsolideerimata näitajate alusel
põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse osas vastavad seaduses sätestatule.

Ülevaade majanduskeskkonnast
Kogu 2015.a aasta vältel iseloomustas Eesti majandust aeglane, kuid stabiilne kasv. Kui I kvartalis
kasvas SKP võrreldes 2014. aasta sama ajaga 1,1%, siis IV kvartalis 0,7%. Kokku kasvas Eesti SKP
2015. aastal 1,1%.
2015. aastal oli SKP jooksevhindades 20,5 miljardit eurot.
2015. aastal mõjutas majandust enim veonduse ja laonduse lisandväärtuse vähenemine. SKP kasvu
kahandasid oluliselt veel ehitus ning töötlev tööstus. Ehitusmahud kohalikul ehitusturul vähenesid ja
ehituse lisandväärtus kahanes eelkõige rajatiste ehitamise ning hoonete remondi vähenemise tõttu.
Eesti suurima tegevusala, töötleva tööstuse lisandväärtus kahanes peamiselt nõrga välisnõudluse tõttu.
Netoekspordi ehk kaupade ja teenuste ekspordi ja impordi vahe oli aasta kokkuvõttes positiivne.
Netoekspordi osatähtsus SKP-s oli 4%, mis oli aastavõrdluses viimase nelja aasta parim näitaja.
2015. aastal kasvas SKP aeglasemini kui töötatud tundide ning hõivatute arv, mis kasvasid vastavalt
2,3% ja 2,8%. Seega vähenes kogumajanduse tööjõu tootlikkus hõivatu ja tunni kohta vastavalt 1,6%
ja 1,1%. Samas on suurenenud SKP loomiseks tehtud tööjõukulud. Võrreldes 2014. aastaga kasvas
tööjõu ühikukulu 5,7%.
Keskmine brutokuupalk oli 2015. aastal 1 065 eurot ja brutotunnipalk 6,51 eurot. 2014 aastaga
võrreldes tõusis nii keskmine brutokuupalk kui ka -tunnipalk 6,0%. Brutokuupalk oli kõrgeim IV
kvartalis.

Üldine ülevaade konsolideerimisgrupi peamistest arengusuundadest
Asukoht ja rahvastik
Valla asukoht ja üldandmed
Põlva vald asub Kagu-Eestis ja koosneb maakonnakeskusest Põlva linnast ja linna ümbritsevast
endisest Põlva vallast. Valla pindala on 234,1 ruutkilomeetrit. Vald omab ühist piiri Laheda, Kõlleste,
Kanepi, Mooste, Räpina, Vastse-Kuuste ja Veriora vallaga. Põlva vallas on 1 linn, Põlva, ja 27 küla,
neist suuremad on Mammaste, Himmaste, Rosma ja Peri.
Põlva linn on Põlva maakonna administratiivkeskus. Lähim regionaalse tähtsusega linn - Tartu asub 48
km põhjasuunas ning Võru 26 km lõunas, pealinn Tallinn jääb 235 km kaugusele.
Põlva vallas elas 01. jaanuari 2016 seisuga 9 706 inimest, neist naisi 5 050 ja mehi 4 656 ja
01. jaanuari 2015 seisuga 9 908 inimest, neist naisi 5 143 ja mehi 4 765.

Elanike arv
Sh. 0-17 a
18-64 a
Üle 64 a
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6 242
1 852
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2015. aastaga vähenes elanike üldarv 202 inimese võrra, sealhulgas vähenes naiste arv 93 võrra ja
meeste arv 109 võrra. Vanuserühmas 0-17 aastat vähenes elanike arv kõige rohkem, 190 inimese
võrra. Vanuserühmas 18-64 aastat elanike arv vähenes 50 inimese võrra ja vanuserühmas üle 64 aasta
suurenes elanike arv 38 inimese võrra. Jätkub rahvastiku vananemine, kus nooremates
vanuserühmades elanike arv väheneb ja pensionäride arv suureneb juba mitmendat aastat järjest. Eriti
suur oli vanuserühma 0-17 a arvukuse vähenemine just 2015.aastal.

Arengukava strateegilised eesmärgid
Strateegiline üldeesmärk
Rahvusvahelise konkurentsivõimelise elukeskkonna loomine, mis tugevdaks valla positsiooni ja
atraktiivsust investeerijatele ning väärtustaks kohalikku inimressurssi.
Strateegilised põhieesmärgid, mis aitavad üldeesmärki saavutada
1. Konkurentsivõimeline majandus erinevates valdkondades ja tasanditel: nii rahvusvahelisel, kui ka
siseriiklikul.
2. Loodus- ja elukeskkond on puhas ning energia- ja keskkonnasäästlik.
3. Haridus on kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav.
4. Kogukond on aktiivne ja osaleb valla arendamisel.
5. Elanike vajadusi rahuldavad ja ettevõtlust toetavad kestlikud ühendused ja liikumisvõimalused.
6. Kõrge tööhõive ja kvaliteetne tööelu, tööjõuressursi ümberkoolitamine ning tervislike eluviiside
harrastamine.

Ülevaade arengukava täitmisest
Teed ja tänavad
Eesmärk 1
Keskuse ja tagamaa vaheliste ühenduste tugevdamine
Peamised tegevused
1. Teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine (teehoiukava alusel) kogusummas 280 tuhat eurot. Jaama
tänavale paigaldati uus mustkate, ehitati ümber Nurme ja Roosi tänava kõnnitee jne
2. Kesk ja Jaama tänava ümberehitamine. Ehitati ümber Kesk tänav (uuendati kate) ja paigaldati
Jaama tänavale uus mustkate. (võib anda mahu meetrites või teiste tegevuste puhul vastavates
näitajates) summas 499 tuhat eurot;
3. Orajõe tee mustkatte alla viimine 167 tuhat eurot
4. Orajõe tee tänavavalgustus summas 30 tuhat eurot.
5.Himmaste-Taevaskoja tee ümberehitamine – mustkatte alla viimine 110 tuhat eurot
Eesmärk 2
Teenustele ja töökohtadele ligipääsu võimaldamine
Kirjeldada tegevusi ja täitmist
Teostamata tegevus ja põhjendus lisada samuti eesmärgi järel.
1.Pindamised Uus, Piiri, Metsa tn summas 40 tuhat eurot. Pindamised jäid tegemata, kuna ilmastik ei
võimaldanud. Teostatakse 2016 aastal.
Eesmärk 3
Ühistranspordi ja kergliiklusteede võrkude väljaarendamine
1.Roosi tn – Roosi tänava äärde jalgtee ehitus betoonkivist summas 55 tuhat eurot.
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Loodus- ja elukeskkond
Eesmärk 1
1. Üldplaneeringu üle vaatamine ja kaasajastamine
Üldplaneeringut koostatakse. 2015. aastal koostati ÜP eskiislahendus ja korraldati tutvustav arutelu.
Tasuti I osamakse summas 7 tuhat eurot.
Eesmärk 2
Planeeringute ellu rakendamine: riigigümnaasiumi ehituse alustamine, keskväljaku
projektitaotluseks vajalikud toimingud;
1.Himmaste ja Peri teede teemaplaneeringu kehtestamine, maksumus 12 tuhat eurot.
2.Põlva – Himmaste – Eoste kergliiklustee projekteerimine summas 10 tuhat eurot
Eesmärk 3.
Reservmaade kaardistamine ja kasutuselevõtmine läbi detailplaneeringute – enamusele
reservmaadele on tehtud volikogu otsus munitsipaalomandisse taotlemise kohta. Keskväljaku ja
kergliiklustee alla jäävad maad on välja ostetud või sõlmitud isikliku kasutusõiguse lepingud või
sõlmitud eellepingud. Põhiliseks kuluks on olnud notaritasud ja riigilõivud ja maa ostu eest tasumine.
Eesmärk 4
1. Keskuse väljaarendamine – keskväljaku väljaarendamisega seotud tegevused – kokkulepped
maade kasutamiseks
Eesmärk 5
1. Kalmistute korrastamine ja muinsuskaitseobjektide nõuetekohane restaureerimine, mis
tagavad kalmistukülastajate eeskujuliku teenindamise ja turvalisuse – Rosma kabel remonditi
30 tuhande euro eest.
2. Kalmistute veebipõhise hauaplatside registri rakendamine
1. Eeskujuliku ja kaasaegse jäätmemajanduse arendamine –rakendati ka Rosma kalmistul
2. Korraldatud jäätmeveo tingimuste kaudu jäätmete sorteerimiseks kõikide elanike gruppide
motiveerimine – Jäätmejaamas paljude jäätmete tasuta vastuvõtmine

Valitsemine
Eesmärk 1
Põlva valla valitsemisteenus on kiire, kvaliteetne ning kättesaadav
Peamised tegevused:
1. Vallavalitsuse teenistujate oskuste ja teadmiste tõstmine läbi erialaste täiendkoolituste - jooksvalt
toimub vallavalitsuse teenistujate oskuste ja teadmiste tõstmine läbi erialaste täiendkoolituste ning
teadlikkuse tõstmine.
2. Valla kodulehe arendamine ja järjepidev kaasajastamine – jooksvalt toimub valla kodulehe
arendamine ja info kajastamine (sh valla Facebook konto) ning valla infolehe avaldamise jätkamine.
3. Ühinenud territooriumil haldussuutlikkuse kvaliteedi tõstmine ning hallatavate asutuste
integreeritud ja efektiivne töö – jooksvalt korraldatakse siseinfopäevi ja koolitusi.
Eesmärk 2
Jätkusuutlik valla areng, järjepidev planeerimine
Peamised tegevused:
1. Külades arengukavade koostamise nõustamine ja toetamine – valla arendusspetsialistid toetavad
külavanemaid arengukavade koostamisel või muutmisel ning erinevate kolmanda sektori
taotlusprojektide koostamisel, koolituste läbiviimisel ning valla esindajad osalevad külade
üldkoosolekutel.
2. Valla uue üldplaneeringu koostamine.
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Eesmärk 3
Laiapõhjaline kogukonna kaasatus, info kättesaadavus ja teadlikkuse tõstmine
Peamised tegevused:
1. MTÜde, klubide ja seltside jätkuv toetamine ja kaasamine valla arengu edendamisel – 2015. a Põlva
valla külade arengutoetuse korra ning ühekordsete investeeringutoetuste alusel eraldati külade
kogukondadele 3 tuhat eurot (seltsingute ja klubide toetused vt Spordi- ja kultuurivaldkond).
2. Külavanematele ja küla aktiivile koolituste organiseerimine – 2015. a korraldati õppereis Tori valda
ja Venemaale (Pihkva oblasti ning Petseri ja Pihkva rajooni omavalitsustesse), eesmärgiga kavandada
koostööd Eesti-Vene piirialade koostööprogrammi raames.
3. Interaktiivse infotahvli soetamine ja paigaldamine avalikku keskkonda − 2015. aastal jäi teostamata,
tegevus on üle tõstetud 2016. aasta investeeringukavasse.
4. Aktiivsete valla kolmanda sektori tegijate tunnustamine - valla täht- ja aastapäevadel peetakse
meeles ja tunnustatakse kõiki ettevõtlikke ja aktiivseid kogukonnaliikmeid, haridus- ja kultuuritegelasi
jne.
Eesmärk 4
Väljatöötatud konkreetsed siseriiklikud ja välispoliitilised suunad
Peamised tegevused:
1. Põlva valla koostöö tugevdamine maakondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil −
naaberriikidega (Läti, Leedu jt) ja üle Eesti kohalike omavalitsustega koostöö arendamine
ühistegevuste korraldamiseks ja läbiviimiseks.
2. Põlva valla delegatsioon osales Euroopa maapiirkondade Harta kohtumisel Leedus.
3. Valla külavanemate delegatsioon külastas Pihkva oblasti omavalitsusi, et leida kontakte piiriülestes
programmides osalemiseks.
4. Alustati ettevalmistusi Euroopa maapiirkondade Harta noortekonverentsi korraldamiseks Põlvas
2016. aasta kevadel.
5. Võõrustati Balvi ja Madona delegatsioone Lätist, et arendada koostööd Eesti-Läti programmi
raames, samuti Ukmerge delegatsiooni Leedust edasise turismi- ja kultuurialase koostöö
arendamiseks.

Ettevõtlus
Eesmärk 1
Ettevõtluskeskkonna arendamine ja ettevõtlusaktiivsuse suurendamine
Peamised tegevused:
1. Põlva linna keskväljaku ja kontaktala väljaarendamine ettevõtluse soodustamiseks läbi äri- ja
elukeskkonna integreerimise – Keskväljaku projekteerimine ja eeltaotluse esitamine.
2. Koostöös Räpina ja Mooste vallaga liginullenergia arenduskeskuse projekti koostamine.
3. Aktiivse ettevõtlusega seotud teede ja tänavate ümberehitamine (vajadusel koos tänavavalgustuse
uuendamise ja laiendamisega) – Jaama 04 tänava sõidutee ümberehitamine ja tänavavalgustuse
laiendamine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi toetusega Lao tn ristist kuni
Ehituskeskuse poeni ja varem rajatud tööstuspargini.
Eesmärk 2
Ettevõtluse edendamiseks koostöö ja infolevi parandamine
Peamised tegevused:
1. Ettevõtete ja aktiivsete ettevõtjate tunnustamine - valla täht- ja aastapäevadel peetakse meeles ja
tunnustatakse ettevõtlikke ja aktiivseid ettevõtjaid.
2. Kohtumised ettevõtjatega, et olla informeeritud nende vajadustest.
Eesmärk 3
Ettevõtluse konkurentsivõime ja innovatsioonisuutlikkuse tõstmine
Peamised tegevused:
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1. Energiatõhusa ehituse- ja looduslike ehitusmaterjalide kompetentsikeskuse loomine ja rajamine (sh
tootearendusvõimekuse ja innovatsioonisuutlikkuse tõstmine) – esitatud on eeltaotlus.
Eesmärk 4
Tööjõu arendamine, aktiivsete tööturumeetmete rakendamine ja tööhõive kasv
Peamised tegevused: Vt Sotsiaalvaldkond
Eesmärk 5
Juurdepääsu parandamine töökohtadele ja teenustele, piirkonna kui töö- ja elupaiga
konkurentsivõime tõstmine
Peamised tegevused:
1. Juurdepääsu parandamine – Projekti „Põlva linna, Himmaste ja Eoste küla ühendava kergliiklustee
rajamine“ projekteerimine
Eesmärk 6
Maa-elu eripalgelisuse säilitamine ja põllumajanduse konkurentsivõime suurendamine
Peamised tegevused:
1. Põlva valla külades taristu (sh teed) jooksev hooldus ja uuendamine (vt Teed ja tänavad)
Eesmärk 7
Keskkonnasõbralike lahenduste ja kohalike ressursside kasutuselevõtu toetamine
Peamised tegevused:
1. Himmaste külas liivamaardla kasutuselevõtu menetluses osalemine.
2. Põlva paisjärve kalatrepi rajamise vajaduse väljaselgitamine.
3. Saesaares Ahja jõe paisu likvideerimise vajaduse menetlemine.

Turism
Eesmärk 1
Turismi infrastruktuuri arendamine, aktiivse puhkuse turismitoodete mitmekesistamine ja
nende kvaliteedi tõstmine
Peamised tegevused:
1. Põlva paisjärve puhkepiirkonna väljaarendamine – Projekti „Põlva paisjärve rannaala
välitreeningala ja mänguväljaku rajamine“ eelprojekti koostamine ja taotluse esitamine EASi
2. Orajõe kergliiklus- ja sõidutee ehitus –tegevus ellu viidud 2015. a (vt Teed ja tänavad).
3. Põlva raudteejaama ja bussijaama ligipääsu parendamine ja ühendamine teede- ja tänavate (sh
kergliiklusteede) võrgustikuga – projekteerimine ja taotluse esitamine KIKi.
4. Põlva linna keskuse ja lähiala külastuskeskuseks väljaarendamine – projekteerimine ja eeltaotluse
esitamine koos ettevõtlus - ja ärikeskkonna arendamisega keskväljakul.
5. Orajõe, Mammaste ja Kiidjärve külade suusaradade ühendamiseks suusasilla rajamise
detailplaneeringu koostamine, teostamine ja ehitus – riskianalüüs teostatud.
6. Iga-aastase suurürituse läbiviimine – lõõtspillifestival Harmoonika, Põlva Päevad, Intsikurmu
Muusikafestivali korraldamise toetamine jt
Valdkonna tähtsamad eesmärgid, arengusuunad ja tegevused lähitulevikus
1. Põlva kui turismi sihtkoha integreeritud turunduse arendamine
2. Visuaalse atraktiivsuse tõstmine ning kaubamärgi väljatöötamine
3. Turismisektori konkurentsivõime suurendamine
Peamised tegevused:
1. Turismialase teabe kaasajastamine, koondamine ja esitamine välireklaamidel, trükistes ja internetis.
Sündmuste turundusele kaasaaitamine – koostöös Põlva Maavalitsuse, Põlvamaa Arenduskeskuse ja
Põlvamaa Omavalitsuste Liiduga.
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2. Turismiobjektide ja -infrastruktuuri kaasajastamine, hooldus ja remont, sh Põlva rand, Intsikurmu
lauluväljak ja metsapark.

Haridus
Põlva vallas tegutseb 9 munitsipaalharidusasutust sh kaks koolieelset lasteasutust, kaks lasteaedpõhikooli, üks põhikool, üks gümnaasium (1.-12. klass) ja 3 huvikooli. Laste ja õpilaste ning õpetajate
arvud 2015/2016 õppeaastal (01.09.2015) on toodud allolevas tabelis

Põlva Lasteaed Lepatriinu
Põlva Lasteaed Mesimumm
Mammaste Lasteaed ja Kool
lasteaed
Mammaste Lasteaed ja Kool
põhikool
Põlva Roosi Kool
lasteaed
Põlva Roosi Kool
põhikool
Põlva Ühisgümnaasium
Põlva Põhikool
Põlva Muusikakool
Põlva Kunstikool
Põlva Spordikool

Lapsed/õpilased

Õpetajad

170
136

22
19

191

20

246

23

4

2

12

7

625
163
133
102
306

70
28
21
5
11

Eesmärk 1
Ühtselt toimiva Põlva valla haridusruumi loomine
Põlva valla arengukavas 2015-2029 on sõnastatud haridusvaldkonna visioon - Põlva vallas on haridus
kõigile kättesaadav, kvaliteetne ning õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav. Haridusasutuste võrgustik
on optimaalne ja kaasaegne. Põlva valla haridusasutused vastavad kõigile nõuetele ja vajadusele ning
on tõmbekeskuseks teiste omavalitsuste õpilastele.
2015. aasta oli Põlva vallas ettevalmistavate tegevuste aasta, et järgnevatel aastatel optimeerida valla
haridusasutuste võrku, arvestades demograafiliste protsesside arengusuundi.
Põlva vallavalitsuse eestvedamisel toimusid regulaarselt haridusasutuste juhtide töökoosolekud, kus
arutati hariduskorralduslikke küsimusi ja arutleti nii valla kui ka riigi tasandil oluliste
haridusvaldkonna teemade üle - hoolekogude moodustamine ja töökorraldus, haridusasutuste
ümberkorraldamisest Põlva vallas, E-arvete süsteemi rakendamine 2016. aastast, valla huvikoolidesse
õpilaste vastuvõtmine, õppetasud huvikoolides, esimese klassi komplekteerimine septembris 2016,
muudatused Põlva valla koolivõrgus, info liikumine, koolijuhtide tegevused seoses kavandatavate
ümberkorraldustega.
Haridusasutuste juhtide igakuiste töökoosolekute eesmärkideks olid:
süsteemse infovahetuse tagamine
kõikide juhtide kaasamine haridusasutuste ümberkorraldamise ettevalmistusprotsessi
koostöö Põlva vallavalitsuse ja –volikogu õigusaktide koostamisel
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juhtide koolitamine, et tagada nende õiguspärane ja vastutustundlik tegevus haridusasutuse juhtimisel
Eesmärk 2
Üldhariduskoolivõrgu korrastamise lõpuleviimine, koolide ümberkorraldamine optimaalseks
võrgustikuks
Põlva Vallavolikogu hariduskomisjoni eestvedamisel alustati 2015. aasta aprillis Põlva valla
haridusasutuste ümberkorraldamise protsessi, eesmärgiga töötada välja sobiv koolivõrgu mudel.
Haridusasutuste ümberkorraldamise küsimust arutati 2015. aasta mais ja juunis toimunud Mammaste
Lasteaia ja Kooli, Põlva Põhikooli, Põlva Ühisgümnaasiumi, Põlva Lasteaia Lepatriinu, Põlva
Lasteaia Mesimumm hoolekogude koosolekutel. Kuulati ära koolide ja lasteaedade hoolekogude
arvamused ja ettepanekud.
18.06.2015 toimus Põlva valla koolide ja lasteaedade hoolekogude ühine koosolek, kus vaadati üle
esitatud arvamused ja ettepanekud ning kujundati ühised seisukohad. Hoolekogude ühine arusaam oli,
et õpilaste arv väheneb ning valla koolivõrk vajab optimeerimist. Kõige paindlikuma ja mõistlikuma
lahendusena nähti kõigi munitsipaalkoolide liitmist.
Nimetatud ühisel koosolekul pakuti välja, et kompromissina võiks moodustada nn Põlva Kooli, mis
koosneks kolmest korpusest:
Mammaste korpus 1.–4. klass, kompleksis asub eraldiseisev lasteaed;
Kesk tn korpus 5.–9. klass;
Lina tn korpus 1.–3. klass, kompleksis asub eraldiseisev lasteaed.
2015. aasta Põlva valla juunikuu infolehes Põlva Teataja ilmus artikkel "Valla koolivõrgu tulevik –
tunneli otsas paistab valgus". Artiklis tutvustati Põlva valla kodanikele valla koolide ja lasteaedade
hoolekogude ühiste arutelude tulemusi ja võimalikke kavandatavaid tegevusi.
2015. aasta sügisel toimusid koosolekud Põlva Põhikooli, Mammaste Lasteaia ja Kooli ning Põlva
Ühisgümnaasiumi õpetajatele ja õpilaste vanematele, kus Põlva vallavanem tutvustas koolide
ümberkorraldamise eesmärke ja muudatuste elluviimise vajadust.
Samal ajal valmistas vallavalitsus ette vallavolikogu otsuse eelnõu „Põlva valla haridusasutuste
ümberkorraldamine“, mis põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõike 1 alusel edastati 30.10.2015
koos seletuskirjaga Mammaste Lasteaia ja Kooli, Põlva Põhikooli ja Põlva Ühisgümnaasiumi
hoolekogule ja õpilasesindusele arvamuse andmiseks. 2015. aasta novembrikuus toimus kuus erinevat
koosolekut haridusasutuse hoolekogudes ning koolitöötajate seas, kus arutati otsuse eelnõud ning
selgitati võimaliku otsuse rakendamisega seotud tegevusi. Otsuse eelnõu oli vallavolikogus lugemisel
11.11.2015 ja 09.12.2015
Eesmärgiks on Põlva valla haridusasutused ümberkorraldamine järgmiselt:
- asutatakse 1. veebruarist 2016 põhikool nimetusega Põlva Kool, asukohaga Kesk tn 25, Põlva, kus
õpe toimub I, II ja III kooliastmel. Kool tegutseb aadressidel Kesk 25, Koolimaja tee 1 ja Lina 13;
- Põlva Põhikooli tegevus lõpetatakse 1. juulist 2016.
- Põlva Ühisgümnaasiumi tegevus lõpetatakse 1. juulist 2016.
- koolieelse lasteasutusena ja põhikoolina tegutsev Mammaste Lasteaed ja Kool korraldatakse 1.
juulist 2016 ümber koolieelseks lasteasutuseks ja antakse uus nimetus Mammaste Lasteaed. Hariduse
andmine I ja II kooliastmel lõpetatakse ning asutus jätkab tegutsemist koolieelse lasteasutusena.
Otsus võetakse vastu Põlva vallavolikogu 13.01.2016 istungil.
Eesmärk 3
Hariduslike erivajadustega õpilaste klasside loomine vastavalt vajadusele
Haridusliku erivajadusega õpilastele (edaspidi HEV õpilased) ea- ja võimetekohaste õpitingimuste
tagamiseks tegutseb Põlva vallas Roosi Kool, kus õpitakse põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava
alusel lihtsustatud ja toimetuleku ning hooldusõppe tasemel. Samuti õpivad HEV õpilaed ka Põlva
valla tavaüldhariduskoolides kaasava hariduse põhimõtteid järgides.
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Põlva valla tavakoolide juures – Põlva Põhikool, Põlva Ühisgümnaasium ning Mammaste Lasteaed ja
Kool – oli 2015. aastal moodustatud HEV õpilaste õpetamiseks 2 väikeklassi, 5 õpiraskustega õpilaste
klassi, 1 lihtsustatud õppel olevate õpilaste klass. Lisaks oli kolmele lihtsustatud õppe tasemel
õppivale õpilasele tagatud õppimisvõimalused tavaklassi juures.
2015. aasta jaanuarikuus toimus Põlvas, Roosi Koolis kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumi
(HTM), Põlva Maavalitsuse ja Põlva Vallavalitsuse esindajatega. Arutelul käsitleti Põlva Roosi Kooli
arenguid ja koolipidamise võimalikku üleandmist riigile.
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse kontseptsiooni kohaselt peab õppimisvõimalused
nägemis-, kuulmis-, liikumis- ja kaasuva puudega õpilastele, toimetuleku- ja hooldusõppel olevatele
õpilastele, raskete psüühikahäiretega ning kasvatuse eritingimusi vajavatele õpilastele tagama Haridusja Teadusministeerium. Nimetaud kontseptsiooni kohaselt suurendab riik vastutust raskemate ja
ressursimahukamate HEV (HEV2 ) õpilaste õppekorralduse osas. Põlvamaal taoline riigikool puudub,
samas mitmed Põlvamaa liitpuudega lapsed on paigutatud õppima riigikoolidesse, sest see on
omavalitsustele soodsam. Põlva vallal oma õpilaste jaoks taolise kooli ülalpidamine on äärmiselt
kulukas.
2015. aasta septembrikuus pöördus Põlva vald kirjaga HTM poole sooviga teada saada ministeeriumi
seisukohta Roosi Kooli riigile üleandmise ja riigikooliks muutmise osas.
2015. aasta novembrikuus laekus kirjalik vastus, milles HTM teavitas Põlva valda järgmistest
asjaoludest:
Elukestva õppe strateegia koolivõrgu programmi raames näeb riik hiljemalt 2023. aastaks ette kõigis
maakondades riigi õppekohtadega koolid - kompetentsikeskused kõige ressursimahukamaid
tugimeetmeid vajavatele toimetulekuõppe ja hooldusõppe õpilastele
Tuginedes statistikale ning õppekohtade vajaduse analüüsile on Põlvasse kaugemas perspektiivis vaja
riigi õppekohti hooldus-ja toimetulekuõppuritele ligikaudu 20.
Eraldi nii väikese õpilaste arvuga riigikooli pidamine ei ole otstarbekas, küll aga on neid õppekohti
võimalik omavalitsusel paindlikult korraldada seostatuna näiteks kas alusharidusega või ka teiste
valdkondade (tervishoid, sotsiaalvaldkond, sh rehabilitatsioon) teenustega.
Näeme, et toimetuleku-ja hooldusõpilaste õpe Põlvamaal võiks toimuda munitsipaalkooli juures, meie
omakorda oleme otsimas parimaid võimalusi toimetuleku-ja hooldusõppe õppuritele riigi õppekohtade
tagamiseks Põlvamaal.
Nimetatud asjaoludest tulenevalt jätkuvad 2016. aastal Põlva valla ja HTM läbirääkimised riigi poolt
rahastatavate õppekohtade loomiseks Põlva Roosi Koolis.
Eesmärk 4
Koolivõrgu korrastamine ja hoonete ümberehitamine vastavalt kehtivatele ehitus- ja
tervisekaitsenõuetele ning riiklikule õppekavale
2015. aastal haridusasutuste õppehoonetes suuremahulisi ümberehitustöid ei teostatud. Need on
plaanis 2017. aastal, kui seoses haridusasutuste ümberkorraldamisega taotleb Põlva vald vahendeid
põhikoolivõrgu korrastamise meetmest Kesk 25 õppehoone rekonstrueerimiseks ja Lina 21 õppehoone
lammutamiseks.
Füüsilise õpi- ja töökeskkonna parendamiseks teostati Põlva valla haridusasutustes järgmised
ümberehitamised ja uuendamised õppehoonetes, mängu- ja spordiväljakutel ning õuealadel:
Lasteaed Lepatriinu – kolm aiapaviljoni, 3 ümarlauda pinkidega, uus liiv kõikides liivakastides, uus
mööbel kolmes rühmas, poleeritud roostevabast terasest käsipuud kõikides trepikodades, kogu maja
kõikide põrandate vahatamine, pesumasin, kaks tööstuslikku tolmuimejat, vaibakloppimise raam õues
Lasteaed Mesimumm – mänguväljakul liivakastidesse uus liiv, mänguveoauto amortiseerunud osade
väljavahetamine, õueala kiviteede korrastamine, ohtlike puude eemaldamine, kändude juurimine,
jalgrattahoidikute paigaldamine, puidust lillekastide ost ja paigaldamine
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Mammaste Lasteaed ja Kool – liiva juurdevedu atraktsioonide alla, garantiitööd õuealal ja hoones,
varbsein lasteaia saalis
Põlva Ühisgümnaasium – plaatide vahetus pesuruumides
Põlva Põhikool – veepehmendi ja kombiahju küttekeha köögis, uus turvavalgustus
Roosi Kool – väikeklassi mööbel, uus õuepaviljon
Kunstikool – ei tehtud midagi märkimisväärset
Muusikakool – ei tehtud midagi märkimisväärset
Spordikool – metalltrepp ja piirded Metsa 7 hoones, basseini keemia doseerimise aparaat, filtriliiv,
garaaži uksed Mammaste hoones. Koostati eksperthinnangud Mesikäpa Halli katusele ja Uus 3
spordihoone katusele. Mesikäpa Halli katusele teostati remont – 10 tuhande euro eest.
Eesmärk 5
Uuendusliku õppevara arendamine ja kasutusele võtmine
2015. aastal hangiti uusi õppe- ja mänguvahendeid ning rakendati uusi õppemetoodikaid järgmiselt:
Lasteaed Lepatriinu – arendavad ja eakohased mänguasjad rühmades, kõnearenguks mängud
logopeedile, spordivahendid, muusikavahendid, kaltsuvaibad, kiusamisest vaba lasteaed programmi
õppematerjalid ja lillad karud, keelekümbluse õppevahendid,
kõik rühmad liitusid programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed“, lasteaiale ostetud metoodika kohver
Lasteaed Mesimumm –tervisekasvatusalased õppevahendid (Kiku ja Miku terviseteekond, hammaste
mulaaž), muusikalised õppevahendid (käsitrummid, kellad, kõlapulgad, CD-d), spordivahendid
(tasakaalulauad, erineva kujuga tasakaalurajad, Relax padjad töötajate puhkeruumi), rühmade
mänguvahendid (iminappadega konstruktorid, plastiliiv ja vormid),
„Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodikaga liitus üks rühm, kõik rühmad said kasutatud arvutid,
suumotoorika arenduslik õppevahend „Müotoopia“ logopeedile.
Mammaste Lasteaed ja Kool – „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodikaga liitus üks rühm, kolm
lauaarvutit rühmadesse
Põlva Ühisgümnaasium – ei tehtud midagi märkimisväärset
Põlva Põhikool – mobiilne interaktiivne tahvelarvutiklass, e-õppetund (e-õpikud mälupulgal)
Roosi Kool – koostöös ITAK-i ja RBT meeskonnaga koordineeritud õpilastele ja lastele (isiklike)
ortooside, ratastooli jt. vahendite muretsemist
Kunstikool – savipõletusahi, maaliklassi inventar, puidulõike ja mezzotinto tegemise vahendid
Muusikakool – akordionid, timpanid, altsaksofon, trompet, altviiul,
lauaarvuti ja monitor, tšellode ja viiulipoognate hooldus, klaverite häälestamine
Spordikool – täispuhutavad käsipalliväravad
Eesmärk 6
Koostöö HTMiga eraldiseisva riigigümnaasiumi loomiseks ja käivitamiseks 1. septembrist 2016.
Samaaegselt põhikoolide võrgu korrastamise ettevalmistamisega Põlva vallas toimusid 2015. aastal
valla ning Haridus- ja teadusministeeriumi vahel läbirääkimised riigigümnaasiumi moodustamiseks.
Haridus- ja Teadusministeeriumi taotlusest lähtudes võõrandati Põlva Vallavolikogu 09.09.2015
otsuse nr 1-3/34 "Vallavara tasuta võõrandamine" alusel rajatava riigigümnaasiumi teenindamiseks
vajalik maa (Piiri tn 1, Põlva linn, pindala 4 233 m2) koos selle oluliste osade ja päraldistega tasuta
riigi omandisse.
Haridus- ja teadusminister kinnitas 15.10.2015 käskkirjaga nr 1.1-2/15/382 "Gümnaasiumivõrgu
korrastamine perioodil 2014–2020 investeeringute kava kinnitamine" projekti "Põlva
riigigümnaasiumi ehitamine", mille kohaselt projektile eraldatav võimalik suurim toetuse summa on
5 780 tuhat eurot.
09.11.2015 allkirjastati Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Põlva valla vaheline kokkulepe, mille
alusel Haridus- ja Teadusministeerium asutab Põlvas riigigümnaasiumi, mis alustab õppetegevust
01.09.2016. Haridus- ja teadusminister kuulutas 24.11.2015 välja konkursi Põlva riigigümnaasiumi
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direktori ametikoha täitmiseks. 01.12.2015 sõlmisid Riigi Kinnisvara AS ja Ehitus5ECO OÜ lepingu
Põlva riigigümnaasiumi õppehoone rajamiseks.
Õppetöö Põlva Gümnaasiumis algab 1. septembril 2016. Õppehoone valmib novembris 2016.
Eesmärk 7
Multifunktsionaalse õpilaskodu loomine
Õpilaskodu ehitamises HTM-ga kokkulepet ei saavutatud.
Eesmärk 8
Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine
Haridusasutuse juhi üheks ülesandeks on asutuse töötajate, eelkõige õpetajate professionaalse arengu
toetamine. Selleks kavandatakse võimalused enesearendamiseks ja täienduskoolitustel osalemiseks
tulenevalt haridusasutuse õppeaasta eesmärkidest ning arenguvestluste käigus sõnastatud töötajate
individuaalsetest arenguvajadustest. Koolitusvormidena kasutati sisekoolitusi kogu personalile,
õppereise, metoodikaseminare ja osalemist erinevate koolitusfirmade poolt pakutavatel
koolituspäevadel. Võimaluse enesearendamiseks õpetajatele pakkus ka praktikantide juhendamine
ning osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides.
2015. aastal osalesid haridusasutuste töötajad koolitustel järgmistel teemadel:
1. Lasteaed Lepatriinu
Kiusamisest vaba metoodika praktikas.
Myotopia mängud. Müofunktsionaalsed puuded, mida saan mina teha?
Taaskasutusmapp washiteipidega ja Marabu Fashion Spray Tekstiilil.
Erivajadustega laste toetamine.
Õpetaja abi metoodika ja didaktika kursus.
Selg ja Rüht, selja vigastuste ennetus ja leevendamine.
Evakuatsiooni õppus ja analüüs.
Kepikõnd personalile, sirge rüht, õiged võtted liikumisel abivahendiga.
Õppereis 1x aastas – Remniku „Meeskonna koostöö - usaldus ja toetus“.
2. Lasteaed Mesimumm
Põlvamaa lasteaiaõpetajate ainesektsiooni koolitused, suveseminarid, kogemuskoolitused „Õpetajalt
õpetajale“; esinemised õppepäevadel ja konverentsidel.
Maakonna alusharidusjuhtide ja õppealajuhatajate õppereis Narva.
Meeskonna kaasamine uuenduste ja muudatuste juhtimisel Eesti Moreno Keskuse korraldatud
koolitusel osales juhtkond. Sisekoolitus lasteaia personalile „Kuidas navigeerida inspiratsiooni järgi ja
tunda elust rõõmu“.
3. Mammaste Lasteaed ja Kool
ATH laps lasteaias, lapse vaatlus ja hindamine.
Programmi „Kiusamisest vaba lasteaed“ jätkukoolitusel ja metoodikapäevadel osalemine.
Lapse vaimse tervise toetamine ja probleemide ennetamine lasteaias.
Laste sotsiaalsete oskuste kujundamine.
Esmaabi koolitus.
Tuleohutusalane koolitus ja valmistumine evakuatsiooniõppuseks.
„Kiusamisest vabaks“ pilootkooli koolitused
Enesejuhtimine
Oskuste ja vastutuse õpe
Sisemine tasakaal muutuste keskel
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4. Põlva Ühisgümnaasium
Tuleviku Õpetaja: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul.
Koolitulistamise preventsioon.
Disaini rakendamine üldhariduskoolis.
Sotsiaalteater „Ma mäletan…“
Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps koolis.
Vaikuseminutid.
Ühise mure meetod.
Õpetajate õpikogukondade arutelud 3-4 nädala tagant.

5. Põlva Põhikool
Kooli õppekava arendustegevuses osalemine.
Osalemine tasuta veebipõhistest kursustel.
E-õppetund (mälupulgal) - on õppesisuga täidetud arvutiprogramm õpetajale, eesmärgiga muuta
koolitund õpilasele huvitavaks ja põnevaks, e-õppepäevade läbiviimine.
6. Roosi Kool
Õpiränne Portugali. Erasmus+
Autismialane koolitus lasteaiaõpetajatele.
Arengukava analüüs ja põhisuunad uueks arengukavaks.
Esmaabi. Õpetaja tervis ja sisemine tasakaal.
7. Kunstikool
Suvine kunstilaager kunstikoolide liidu kaudu
8. Muusikakool
Laulja ja juhendaja osalemine konkursil.
Erivajadustega laps muusikakoolis.
Hääl kui algupärane sotsiaalmeedia.
Klaveri sügiskool.
Hääl ja hingamine.
Akustilise klaveri ehituse ja hooldustööde alused.
9. Spordikool
Erialased seminarid
Eesmärk 9
Elukestva õppe põhimõtete rakendamine
Elukestva õppe strateegia 2020 üldeesmärgi kohaselt on loodud kõigile eesti inimestele nende
vajadustele ning võimetele vastavad õpivõimalused, et tagada neile isiksusena väärika eneseteostuse
võimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus.
Haridusasutuste tulemusliku tegevuse üheks valdkonnaks on koostöö lapsevanematega. Põlva valla
haridusasutused kaasavad lapsevanemaid erinevate ürituste korraldamisse ning viivad läbi neile
mõeldud koolitusi aktuaalsetel haridusteemadel.
2015. aastal oli lapsevanematel võimalus osaleda lasteaedades ja koolides erinevatel loengutel,
infotundides ja üritustel;
Lastevanemate õppepäev – rühma koosolek sügisel – tutvustati lapse ealist arengut, õppeaasta
eesmärke ja metoodikaid ning saavutatavaid õpitulemusi
Jagatakse teabevoldikud „Kasvame koos – „Mina olen 3 (4, 5, 6, 7) aastane“ (vanuste kaupa lapse
sotsiaalne, füüsiline, vaimne areng) ning „Kasvame koos – Mina lähen kooli“.
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Põlvamaa ATH tugigrupi koolitused
Suuhügieenist õpetajatele ja lapsevanematele
Internetiturvalisus - „Vaimne tervis ja ohud internetis“
Isadepäevale pühendatud perepäev, kadrilaat, jüripäeva jooks.
Koolieelikute ja nende vanemate õppepäev ja infotund
Pärimusmuusika päev koos vanematega.
Maarja Küla Avatud Uste Päev, õppekäik koos vanematega
Valdkonna tähtsamad eesmärgid, arengusuunad ja tegevused lähitulevikus
Koolivõrgu ümberkorraldamine, uue põhikooli loomine, kus õppetöö toimub I, II ja III kooliastmel.
Lina tn 21 õppehoonena kasutamisest loobumine.
Haridusasutuste õuealade, mängu- ja spordiväljakute ning haljastuse uuendamine.
Õppevahendite ning õpikeskkonna jätkuv uuendamine ja uue õppekavaga vastavusse viimine.
Uute õppemetoodikate rakendamine.
Õpetajate professionaalse arengu eesmärgistatud toetamine.
Roosi Kooli rahastamise osas erisuste kokkuleppimine Haridus- ja Teadusministeeriumiga.
Koostöö arendamine lasteaedade ja koolide vahel, ühisprojektide läbiviimine.
Tugiteenuste arendamise toetamine ja kättesaadavuse tagamine haridusasutustes.
Sobitusrühma moodustamine vähemalt ühes lasteaias.
Haridusasutuste aktiivne osalemine erinevates üleriigilistes ja rahvusvahelistes programmides ja
projektides.
Haridusasutuste koostöös lapsevanematele järjepideva enesetäiendamise ja koolituste pakkumine.
Koolituste korraldamine lapsevanematele haridusasutuste üleselt.

Kultuur
Põlva valla kultuurielu iseloomustab rahvus- ja harrastuskultuuri suur osatähtsus ning mitmekesine
kultuuriasutuste võrgustik. Põlva valla kultuuriasutused ja rajatised on Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus,
Kiuma rahvamaja, Põlva Keskraamatukogu koos viie haruraamatukoguga/külakeskusega,
muusikakool, kunstikool ning Intsikurmu laululava. Nendes asutustes pakutakse kultuuriteenuseid ka
teiste piirkondade inimestele.
Eesmärk 1
Kultuuritegevuse aktiviseerimine, erinevate kultuurivaldkondade vaheline koostöö
suurendamine ja omaalgatuste toetamine.
2015. aasta tegevused:
Tagatud tegevustoetused kollektiividele ja ühingutele igapäeva kultuuritegevuse jaoks.
Toetust eraldati 24le kultuuri- ja noorteühingule, nendest kolm on noorteühingut, millest üks laulu ja
kaks tantsu ühingut ja 21 kultuuriühingut, millest neli laulu, kaks pilli, neli tantsu, seitse käsitöö, kaks
teatri ja üks Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts.
Kultuuri- ja noorteühingute tegevustoetuse summa 2015. aastal oli 21 tuhat eurot
Kultuuriühingud saavad kasutada Kultuuri- ja Huvikeskuse ruume oma tegevuseks tasuta, põhimõttel
2 x 2 tundi nädalas, 2015. aastal kasutas seda võimalust 21 kultuuri- ja noorteühingut.
Põlva valla kodulehel on olemas sündmuste kalender, kus on kajastatud kõik aastaringselt toimuvad
kultuuri- ja spordisündmused. Infot on jagatud ka ajalehes Põlva Teataja, Põlvamaa portaalis,
facebookis ja maakonnalehes Koit.
Kultuuripreemiat ja „Aasta tegija“ tunnustust antakse vabariigi aastapäeval vallavanema vastuvõtul.
Vastuvõtul tunnustatakse ka kõikide teiste valdkondade tublimaid.
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2015. aastal oli kultuuripreemia 1 tuhat eurot. Vallavanema vastuvõtukulu oli 6 tuhat eurot.
Säilitatakse ja hoitakse pikaajalisi traditsioone, tehakse koostööd Jakob Hurda nimelise Põlva
Rahvahariduse Seltsiga, mille peamine tegevus on Põlvaga seotud kultuuri- ja ajalooliste isikute
tegevuste jäädvustamine ja tutvustamine teistele. Jakob Hurda nim RH Selts annab välja igal aastal
rahvakultuuri auhinda ja seltsil täitus 2015. aastal 20 tegevusaastat.
Eesmärk 2
Rahvaraamatukogude arendamine kogukonnakeskusteks
Põlva vallas asub Põlva Keskraamatukogu koos haruraamatukogudega viies külas, s o Himmastes,
Kiumas, Peril, Taevaskojas ja Vanakülas. Tegevus toimib kõikides aktiivsemates külades
külavanemate eestvedamisel ja koostöös raamatukoguhoidjatega, avatud olid mitmed näitused,
korraldati kohtumisi kirjanikega.
Toetatud on omaalgatuslikku kultuurisündmuste korraldamist valla kultuuri-, spordi-, hariduse- ja
noorsootööprojektide kaudu kaks korda aastas. 2015. aastal oli toetussumma 27 tuhat eurot.
Eesmärk 3
Vaimse ja materiaalse kultuuripärandi mitmekesisuse säilitamine
Maine ja olulisemate sündmuste korraldamine valla toetusel koostöös teiste ühingute või allasutustega.
2015. aasta algas Põlvale Eesti Lõõtsapealinna tiitli omistamisega. Põlva kandis väärikalt
lõõtsapealinna tiitlit, esineti aasta jooksul mitmes erinevas paigas üle Eesti. Sügisel algatati koostöös
Tallinna Televisiooniga Rahvalõõtsa võistlussari, mis kulmineerus lõõtsa-aasta esimese aastapäeva
tähistamisega. 2015. aastal, muusika-aastal oli Põlva ka Eesti kultuurilinnade pealinn.
Kultuurivõrgustikku kuuluvad linnad külastasid 2015. aastal Põlva linna ja esineti ühiselt Ava lava
2015 kontserdil. Suuremad sündmused Põlva vallas 2015. aastal olid: II Kagu- Eesti tantsupidu „Minu
inimesed“, Rahvusvaheline lõõtspillipidu Harmoonika, Põlva Päevad, Suvelõpupidu, Maarahva laat ja
jaanituli Eostes, vabaõhuetendus „ Rummu Jüri e tamasseri rauad“ Lutsu külas.
Üritusi korraldatakse koostöös allasutuste, kultuuriühingute ja seltsingutega Põlva Kultuuri- ja
Huvikeskuses, Muusikakoolis, Kunstikoolis, Põlva Päevakeskuses, Intsikurmu laululaval ja
aktiivsemates külades. 2015. aastal pälvis Taevaskoja küla Põlvamaa aasta küla 2015 tiitli.
Muusika-, rahvatantsu- ja rahvalaulualase ning muu huvitegevuse edendamine ja toetamine.
2015. aastal suurimad sündmused olid: Kagu – Eesti tantsupidu, Lõõtspillipidu Harmoonika ja
Intsikurmu Muusikafestival. Lastele toimus Põlva valla koolide V folkloorifestival
Põlva valla tali- ja suvemängude toetus 2015. aastal oli 5 700 eurot.
Eesmärk 4
Valla kultuuriasutuste ja -objektide ümberehitamine, korrastamine ja tehnilise baasi
kaasajastamine
Kultuuri- ja Huvikeskuse teenusepakettide laiendamiseks tehnilise baasi uuendamine, sealhulgas
konverentsi-, seminari-, kinoteenuste korraldamiseks ning osutamiseks. Oluliselt täiendati
valgustusseadmeid, paigaldati ja võeti kasutusele kaasaegne kinotehnika, mis võimaldab ka 3D filme
vaadata.
Eesmärk 5
Külade elukeskkonna arendamise ja koostöö toetamine
Kogukonna eestvedamisel on ümber ehitatud külakeskused, rajatud on külaplatsid koos mängu- ja
vabaaja veetmise väljakutega
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2015. aastal oli külade arengutoetus investeeringuteks 5000 eurot. Aarna Seltsituba, Miiaste
Seltsituba, Kiuma Rahvamaja ja Kähri Seltsituba toetati lepingute alusel kommunaalkulude katmisel
aastas 3tuhande euroga.

Sport
Põlva vallas on mitmekesine spordibaaside võrk: neli suurt spordihoonet, viis erineva suurusega
staadionit, seitse spordiväljakut ja kaheksa väikelaste mänguväljakut.
Külades asuvad koostöös kolmanda sektoriga korrastatud ning rajatud mitmed avalikud spordiplatsid
ja mänguväljakud: neli korvpalliväljakut, kuus võrkpalliplatsi, kaks jalgpalliväljakut, üks rattapark ja
rulapark ning tenniseväljak. Orajõe külas asub Mammaste Tervisespordikeskus (Mammaste TSK)
koos liikumisaladega.
Väljaarendatud liikumis- ja suusarajad asuvad Intsikurmus, Mammastes, Orajõel ja Taevaskojas.
Rajatud on kergliiklusteed linna territooriumil, ümber Põlva paisjärve ja Mammaste ning vähesel
määral ka Orajõe, Himmaste ja Rosma külades.
Eesmärk 1
Tingimuste loomine spordiga tegelemiseks nii harrastus- kui ka professionaalsel tasemel
2015. aasta tegevused:
Spordile eraldatud vahendeid kasutatakse otstarbekalt. Toimib andekate noorsportlaste ja
täiskasvanute tippspordi toetamise süsteem. 2015. aastal toetati andekaid noorsportlasi ja täiskasvanud
sportlasi 4,6 tuhande euroga. Andekaid noorsportlasi oli 19, täiskasvanute toetust said 4 sportlast.
Noortespordi toetust saavad viis eraõiguslikku spordiklubi, mille treeningnimekirjas kokku on
213 last/noort vanuses 6-19. 2015-aastal oli 6-9 aastaseid klubisportlasi 160 ja 14 – 19-aastaseid 53.
Noortespordi toetus 2015. aastal oli 16 tuhat eurot.
Käsipalli Eesti meistriliigas ja Balti liigas osalevat Põlva Serviti meeskonda toetati 25 tuhande euroga.
Põlva vald on esindatud vabariiklikel omavalitsuste võistlustel nii tali- kui ka suvemängudel.
2015. aasta talimängudel saavutati II koht ja Eestimaa suvemängudel 10 000 elanikuga linnade seas
saavutati samuti II koht.
2015. aastal toetati harrastussportlaste osalemist linnade ja valdade talimängudel 3 tuhande euroga.
Spordialase info kättesaadavus on paranenud. Infot levitatakse Põlva valla kodulehel, Põlva
Spordikooli kodulehel ja Põlva Valla Teatajas, Põlvamaa portaalis, facebookis ja suursündmuste info
on ka kättesaadav infotahvlitel linnas ja vallas.
Spordi populariseerimise ja mainet kujundavate spordivõistluste korraldamine, sealhulgas
rahvusvahelisi tiitlivõistlusi ja rahvusvahelise tasemega spordiürituste korraldamine.
2015. aastal eraldati spordivõistluste korraldamiseks läbi projekti toetuste 7 tuhat eurot.
Liikumisharrastuse ja tervislike eluviiside propageerimine ja väärtustamine elanikkonna seas.
Põlva valla elanikele suve –ja talimängude, võrkpallivõistluste korraldamine.
2015. aastal oli kogusumma 6 tuhat eurot.
2015. aastal Südamekõnd ja Helkurkõnd ja kõnnisarjade korraldamine 3 tuhat eurot.
Eesmärk 2
Liikumisharrastust edendavate tegevuste ja projektide elluviimine, investeeringud
spordirajatiste ja lähiliikumispaikade ehitamisse ja olemasolevate kaasajastamisse.
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Koostöös maavalitsusega ujumise algõpetuse korraldamine, igal aastal I kooliastmes täismahus
ujumise algõppe 24-tunnise kursuse läbiviimine.
2015. aastal eraldati kohustusliku ujumise algõpetuseks 2 tuhat eurot
Avalike suusa-, ratta- ja jooksuradade ning terviseparkide tingimuste parandamine, vajadusel
laiendamine ja uute rajamine.
2015. aastal Intsikurmu terviseradade hooldus oli 1tuhat eurot
2015. aasta eraldati 19 tuhat eurot Mammaste Tervisespordikeskuses suusaradade hoolduseks ja
kunstlume tegemiseks.
Tervislike eluviiside väärtustamine elanikkonna seas, avalike tervisespordi objektide ja rajatiste
kasutusvõimalustest teavitamine ja tutvustamine läbi erinevate tegevuste/ürituste
Laste mänguväljakute ja palliplatside jooksev hooldus ja koostöös elanikkonnaga uute loomine
piirkondadesse, kus mänguväljakud puuduvad.
2015. aastal valmis Pihlaka tänava võrkpalliplats
Põlva paisjärve ranna väljaarendamine, sh ranna taristu ja spordiplatsi-mänguväljaku arendamine.
Talvisel perioodil ajutiste uisuväljakute rajamise toetamine.
2015. aastal toetati uisuväljaku rajamist 0,1 tuhande euroga
Kultuuri- ja spordivaldkonna koostöö jätkamine ning arendamine tervislike linnade võrgustikus,
sõpruslinnade- ja valdadega ning muude riiklike organisatsioonidega
2015. aastal 3 tuhat eurot terviseedenduslike tegevuste korraldamiseks ja koostöö arendamiseks.
Kultuuri- ja sporditöö teenuste delegeerimine kolmandale sektorile (MTÜdele, SAdele jt)
Avalikel liikumisaladel matka-, suusa- ja terviseradade järjepidev korrastamine, uuendamine ja
laiendamine koostöös spordiklubidega
Koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega, spordiklubidega, muude organisatsioonidega
liikumisradade võrgustiku väljaarendamine ja laiendamine, eelkõige Taevaskoja-Kiidjärve suunal.

Noorsootöö
Eesmärk 1
Noorte kaasamine valla arenguprotsessidesse, nende võimete ja oskuste arendamine
Mitteformaalse õppe arendamine “Riskilapsed ja noored” programmi rakendamine 2015.aastal
Valla noortel on täiendavad võimalused huvitegevuseks avatud noortekeskuses toimuvate ringide toel.
Tõrjutud noored on aktiivselt sotsiaalselt kaasatud ning õigusrikkumisi ennetatakse. Noorsootöö
teenus on tagatud külakeskustes ning noorte kogunemispaikades. Noori kaasatakse igal nädalal
toimuvatesse järgmise nädala tegevuste aruteludesse Euroopa maapiirkondade harta korraldamise
ettevalmistamine, mille toimkonda on noored kaasatud.
Eesmärk 2
Põlva valla noorsootöö teenuste arendamine ja mitmekesistamine
2015.aastal võeti Põlva vallavalitsusse tööle noorsootööspetsialist, kelle peamiseks ülesandeks on
noorsootööteenuste kättesaadavuse parandamine ja mitmekesistamine. Arendatakse noorte
meediategemise võimalusi ja rahvusvahelist noorsootööd.
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Eesmärk 3
Noorte omaalgatuse ja ettevõtlikkuse edendamise toetamine
Noorteühingute toetamine tegevustoetuse kaudu ja projektidega ürituste korraldamise toetused.
Aktiivne koostöö valla erinevate sihtgruppide klubide ja asutustega ühisürituste/tegevuste läbiviimisel.
Põlva valla töömaleva korraldamine, kus saab tööd 20 noort. Põlva Ühisgümnaasium toetab
õpilasfirmade loomist ja arendamist ning osalemist vabariiklikel üritustel. Tööharjumuste ja oskuste
arendamine ja sotsiaalsete oskuste arendamine.
Eesmärk 4
Põlva vallas turvalist ja loovat suhtlemist pakkuva keskkonna soodustamine.
Koostöö valla külakeskustes toimuvate noorteürituste korraldamiseks, et luua ja arendada
noorsootööteenust külades ning rakendada mobiilset noorsootööd. Koostöö koolide huvijuhtidega
tagab noorsootöös loova keskkonna, mis võimaldab noortega tegelemist vallas koordineerida.
Eesmärk 5
Konkurentsivõimelise ja tööturu vajadustele vastava hariduse tagamine
Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga on loodud riigigümnaasium, mis alustab tegevust 1.
septembril 2016. 2015.aasta l toimus üldhariduskoolivõrgu korrastamise lõpuleviimine ja sellega
seonduvad tegevused koolide ümberkorraldamiseks optimaalseks võrgustikuks.
Teostamata tegevused
Noortekomisjoni või –volikogu moodustamine. Kavas 2016. aastal

Sotsiaalvaldkond
Eesmärk 1
Sotsiaalvaldkonna juhtimine ja arendamine kaasaegsel ning professionaalsel tasemel
Sotsiaalosakonnas töötab 5 spetsialisti – osakonna juhataja, lastekaitsespetsialist ja 3
sotsiaaltööspetsialisti. Töötajatel on pikaajaline töökogemus sotsiaalvaldkonnas ning 4 spetsialistil on
erialane kõrgharidus.
Sotsiaaltöö teostamiseks on vallas loodud erinevad komisjonid - volikogu sotsiaalkomisjon,
tervisekomisjon, koolikohustuskomisjon; toimib võrgustikutöö ja infovahetus ning kaastakse
erialaspetsialiste
Sotsiaalvaldkonna teave on valla elanikele kättesaadav – info ajalehes Põlva Teataja, pidevalt
uuendatakse infot valla kodulehel www.polva.ee, vajadusel saavad kodanikud nõustamist
sotsiaaltöötajatelt.
Sotsiaalteenuste arendamise ning parema kättesaadavuse eesmärgil osaletakse erinevates
ühisprojektides.
Eesmärk 2
Kõigile valla elanikele sotsiaalse kaitse tagamine
Sotsiaalosakonna kaudu on võimalik taotleda riigi rahastatavat lapsehoiuteenust raske ja sügava
puudega lastele. Arendatakse ja võimaldatakse puudega lastele ning nende perede toimetuleku
parandamiseks suunatud teenuseid.
Vald osutab abivajajatele sotsiaalhoolekande seaduses kirjeldatud teenuseid - eluasemeteenust,
tugiisikuteenust, isikliku abistaja teenust, sotsiaaltransporditeenust jne
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Eesmärk 3
Kõikidele abivajajatele kvaliteetsete sotsiaalteenuste kättesaadavuse kindlustamine
Toimuvad sotsiaaltöötaja vastuvõtud külades - Peri, Kähri, Kiuma, Himmaste, Taevaskoja, Vanaküla
ja Aarna.
Sotsiaalteenuste arendamine ning osutamine toimub paindlikult – vastavalt elanikkonna vajadustele,
rakendades juhtumikorralduse põhimõtteid.
Rehabilitatsiooniteenust osutavad Põlvas, AS Põlva Haigla, L.M. Füsioteraapia ja Põlva Roosi Kool.
Sotsiaaleluruumiteenuse kvaliteedi parandamiseks teostatakse valla sotsiaaleluruumides remont- ning
vajadusel ümberehitustöid
Eesmärk 4
Inimeste aktiveerimine ja suunamine, tööturult kõrvale jäänute hõivesse tagasitoomine ning
tööjõu kvalifikatsiooni ja konkurentsivõime tõstmine
Aktiivne koostöö Eesti Töötukassa Põlvamaa osakonnaga, töötamist, tööturul püsimist ning tööturult
eemale jäämist ennetavad projektid. Koostöös töötukassaga toimuvad koolitused, töötukassa teenuseid
tutvustavad infopäevad, tööharjutused, osutatakse tugiisikuteenust, psühholoogilist nõustamist,
võlanõustamisteenust. Mittetöötavate vallakodanike suunamine töötukassa teenustele.
Eesmärk 5
Hoolekandeteenuste kvaliteedi ja klientide parema teadlikkuse tagamine
Sotsiaalnõustamine klientidele, info kättesaadavus (ajaleht, koduleht, internet), teenuste kvaliteedi
järgimine ning parandamine – leitakse teenuse osutajad, tehakse koostööd erasektoriga. Mõned
teenused (nt kogukonnas elamise teenus) on delegeeritud kolmandale sektorile.
Aktiivselt tegutsevad erivajadusega inimesi ühendavad seltsid, Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda,
Põlva Päevakeskus, eakate organisatsiooniline tegevus.
Teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil teostatakse Põlva Hooldekodus väiksemaid remonttöid,
toimub järk-järguline hooldekodu abivahendite uuendamine ja täiendamine, töötajate täiendkoolitused.
Eesmärk 6
Hoolekandeteenuste ja sotsiaaltoetuste vajaduspõhise kättesaadavuse tagamine
Makstakse erinevaid vajaduspõhiseid sihtsuunitlusega sotsiaaltoetusi ning sissetulekust mittesõltuvaid
toetusi, toimetulekutoetust ja hooldajatoetust elanike toimetulekuvõime parandamiseks.
Põlva vallas makstakse valla eelarvest järgmisi toetusi: sünnitoetus, 1.klassi astuja toetus,
matusetoetus, haigla voodipäeva- ja visiiditasu toetus, toitlustustoetus, koolitoetus, laste- ja
noortelaagri toetus, toidukulutoetus, ravitoetus, küttetoetus, õppetoetus, jõulutoetus, ühekordne toetus,
hoolekandeasutuse kohamaksu toetus, sünnipäevatoetus. 2015.a oli sotsiaalosakonna eelarves
sotsiaaltoetuse maksmiseks 880 tuhat eurot.
Vallal on 36-kohaline hooldekodu, avahooldusteenus, osutatakse tugiisiku- ja isikliku abistaja teenust,
sotsiaaltransporditeenust, hoolduse seadmine ja hooldaja määramine. Vajadusel suunatakse isik
teenusele teise omavalitsusse (ööpäevaringne üldhooldusteenus, erihoolekandeteenus).
Eesmärk 7
Hoolekandeteenuste jätkusuutlikkuse ja efektiivsuse tagamine ning sotsiaalse sidususe
suurendamine
Teenuste osutamine toimub vajaduspõhiselt ning paindlikult, tehes koostööd erinevate asutuste,
ühingute ja seltsidega.

Georg Pelisaar
Vallavanem

22

Põlva Valla
01.01.2015 – 31.12.2015 majandusaasta aruanne
Põlva linna on lähiaastatel kavas on ehitada sotsiaal- ja hoolekande keskus, mille projekteerimiseks on
2016. Aastaks planeeritud 50 tuhat eurot.
Eesmärk 8
Sotsiaalteenuseid saanud erivajadustega-, hoolduskoormusega- ja toimetulekuraskustega
inimeste tööturul osalemise suurendamine
Toimub tihe koostöö töötukassa juhtumikorraldajatega, kelle kaasabil leitakse isikutele vajaliku
tööturul osalemise suurendamist soodustavad/võimaldavad teenused. Koostöös
Sotsiaalkindlustusameti ja töötukassaga viiakse läbi sotsiaalset- ja tööalast rehabilitatsiooni.
Eesmärk 9
Tervisliku ja turvalise arengu tagamine kõikidele lastele ja noortele
Vald toetab sotsiaaltoetuste ja –teenuste lastega peresid (koolitoetus, toidutoetus).
Vallas tegutseb tervisekomisjon, on koostatud terviseprofiil ja tegevuskava, aastaringselt toimuvad
spordiüritused (helkurkõnd, südamekõnd). Lastel on võimalik tegeleda huviharidusega (spordikool,
muusikakool, huviringid). Noorte vaba aega sisustab aktiivselt Põlva Avatud Noortekeskus.
Põlva vald oli üks kolmest Eesti omavalitsusest, kus 2015.a viidi läbi alkoholipoliitika pilootprojekt,
mille eesmärgiks oli alaealist alkoholi kättesaadavuse vähendamine.
Nõrgema toimetulekuvõimega perede juurde toimuvad lastekaitsetöötaja kodukülastused, valla poolt
on võimalik määrata peredele tugiisik nende toimetulekuvõime parandamiseks. Peredes, kus on
kahtlus perevägivallale, teostatakse kodukülastusi koostöös piirkonnapolitseinikuga.
Eesmärk 10
Noorte õppesse tagasitoomine, tõrjutuse ennetamine ja tööturule suundumise toetamine
Vallas tegutseb koolikohustuskomisjon, kuhu kuuluvad sotsiaal- ja haridustöötajad, koolide
sotsiaalpedagoogid ja politsei esindaja.
Valla lastekaitsespetsialist tegeleb igapäevaselt laste- ja perede probleemide lahendamisega, tihe
koostöö koolide sotsiaalpedagoogidega ning politseiga. Toimunud on lastevanemate koolitused,
noortele suunatud projektid.
Noorte töölesaamise ja tööturul püsimise toetamiseks tehakse koostööd töötukassa
juhtumikorraldajatega.
Noortele teenuste osutamine ning teenustele suunamine toimub juhtumipõhiselt.
Muud tegevused:
Titepidu 2015 (aasta jooksul sündinud Põlva valla laste ja nende vanemate tunnustamise üritus)
Sauna- ja ujula soodustingimustel kasutamise teenus
Vanaduspensioniealistele aastalõputoetus ja jõulupidu
Koduste laste jõulupeod ja kommipakid puuetega lastele, vanemliku hoolitsuseta lastele ning
kodustele eelkooliealistele lastele

Ülevaade valitseva ja olulise mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja
mittetulundusühingute kohta

AS Põlva Haigla on asutatud Põlva linna volikogu poolt 24.05.1995
Aktsiate ainuomanikuks on Põlva Vallavalitsus
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Põhitegevusaladeks on:
* haiguste ja vigastuste diagnoosimine ja ravi;
* haiguste ennetamine;
* muud tervishoiuteenused vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tingimustele ja litsentsidele;
* tervishoiualase koostöö korraldamine kohalike omavalitsuste, Eesti Vabariigi ja välisriikidega;
* ambulatoorse ja statsionaarse rehabilitatsiooniteenuse osutamine.
Olulised sündmused ja investeeringud majandusaastal
 Haigla töö toimus senisest pingelisema eelarvega, mille peamiseks põhjuseks oli
meditsiinitöötajate palgakokkulepete alusel kindlustada meditsiinitöötajate palgatõus 2015.a.
 Veemagistraalide uuendamine majas.
 Põhjapoolsest otsast uue veetrassi ehitus.
 Ostsime portatiivse ultraheliaparaadi Logiq C5 sünnitusosakonda ja EKG –holteri
funktsionaaldiagnostika kabinetti.
 Meie taastusraviosakond ja Rehabilitatsioonikeskus hinnati vastavaks EQUASS Assurance
põhimõtetele ja neile omistati EQUASS ( Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedimärk) sertifikaat.
 Jätkus projekt „Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine“.
 2015.aastal alustas Sotsiaalministeerium uue funktsionaalse arengukava väljatöötamist, mis
hõlmab võrgustumist Tartu Ülikooli Kliinikumiga.
 Haigekassa poolt sõlmitud lepingu maht ei katnud ära kogu tehtud tööd ja ülelepingulise töö mahu
esitasime koefitsiendiga.
 Kokku investeeriti põhivarasse 35 tuhat eurot.
Lähiaastatel planeeritavad investeeringud
 Tervisekeskuse ehitamine haigla juurde.
 Meditsiiniseadmete osas on planeeritud röntgenseadme ostmine.
 Samuti on vaja veel renoveerida osa ventilatsioonisüsteemist.
Haigla võrgustumine
Vabariigi Valitsuse poolt vastu võetud dokument „Eesti tervishoiu arengusuunad aastani 2020“ näeb
ette Eesti haiglavõrgu jagunemise kaheks vastutuspiirkonnaks kus vastavad pädevuskeskused (PERH
ja Kliinikum) tagavad tervishoiuteenuste ühtlase kättesaadavuse.
Sotsiaalministeeriumi poolt alustatud arengukava koostamise põhiliseks erinevuseks on see, et
Lõuna-Eesti maakonnahaiglate arengukavad koostatakse koostöös Kliinikumiga ja Põhja-Eesti
haiglate omad koostöös PERH-iga.
Põlva Haigla tegeleb võrgustumisprotsessiga ja 2016.aastal toimub võrgustumine ka juriidiliselt.
Võrgustumise põhitingimuseks on see, et Kliinikum peab saama võrgustuva haigla omanikuks
vähemalt 51% ulatuses. Kliinikumile on ministeeriumi poolt eraldatud 1 miljon eurot võrgustuva
haigla jaoks. See tugevdab oluliselt Põlva Haigla finantsvõimekust, samas teeb haigla kõik selleks, et
eelarve oleks tasakaalus.
AS Põlva Vesi on asutatud Põlva linna volikogu poolt 14.12.1995
Põhitegevusaladeks on:
* klientide varustamine kehtestatud normatiividele vastava joogiveega;
* klientide heitvee ärajuhtimine ja puhastamine;
* sademe-, pinna- ja drenaaživee ärajuhtimine ja puhastamine.
AS Põlva Vesi osutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust 31.12.2015 seisuga Põlva vallas
Himmaste, Mammaste, Orajõe, Rosma, Peri ja Andre külas, Põlva linnas ja Ahja vallas.
Räpina vallas omab vee- ja kanalisatsiooni infrastruktuuri, mida renditakse välja Räpina
vallale kuuluvale ettevõttele AS Revekor.
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Kuni Aktsionäride Lepingu sõlmimiseni oli Põlva Linnavalitsus 100 % aktsiate omanik.
Vastavalt 28. Juunil 2004 sõlmitud Aktsionäride Lepingule laienes AS Põlva Vesi omanike arv nelja
osanikuni.
31.12.2015 seisuga jagunes AS Põlva Vesi aktsiakapital alljärgnevalt:
Aktsiate arv (%)
Põlva VV
77,3

Räpina
vald
19,2

Ahja
vald
3,5

Aktsiakapital

Põlva Vallavalitsus
Räpina Vallavalitsus
Ahja Vallavalitsus
Kokku

Aktsiate arv Aktsiate
Aktsiakapital
(tk)
nimiväärtus Kokku
1 159
64
74
288
64
18
52
64
4
1 499
96

AS-i Põlva Vesi põhikirja ( kinnitatud 15.05.2013 ) kohaselt on seltsi miinimumkapital 45 tuhat eurot
ning maksimumkapital 179 tuhat eurot
Seisuga 31.12.2015 on aktsiakapitali jaotus aktsiate lõikes alljärgnev
Põlva Vallavalitsusel 1 159 aktsiat (sh mitterahalisena 847 ja rahalise sissemaksena 312)
Räpina vallavalitsusel 288 aktsiat (sh mitterahalisena 171 ja rahalise sissemaksena 117)
Ahja Vallavalitsusel 52 aktsiat (sh mitterahalisena 15 ja rahalise sissemaksena 37)
Kokku aktsiatest ( 1 499 tk ) on 1 033 tk soetatud mitterahalise sissemaksena ja 466 tk rahalise
sissemaksena. Aktsiate müügist tekkis ülekurss (aastatel 2006 ja 2007) 1 949 tuhat eurot
Majandusaasta tegevused
Teenuslepingud
2015. aastal sõlmiti ainult veeteenuse osas 6, reovee ärajuhtimise ja puhastamise osas 11,
sadevee ärajuhtimise osas 2 ja kõigi teenuste osas 3 uut teenuslepingut. 2015.aasta lõpu seisuga
on AS Põlva Vesi klientide arv kasvanud 936 teenuslepinguni.
Teenuse hinnad
Alates 01.03.2015 kehtivad meie teeninduspiirkondades uued Konkurentsiameti poolt
kinnitatud hinnad (eurot/m3, käibemaksuta):
Põlva linn ja vald
vesi eraisik (VESI)
reovee ärajuhtimine
eraisik(RÄJ)
reovee puhastamine
eraisik(RVP)
kokku eraisik
vesi asutus
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Ahja vald
0,74
0,54
0,95
2,23
1,00
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vesi
reovee
ärajuhtimine
reovee
puhastamine
kokku

0,81
0,58
0,95
2,34
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reovee ärajuhtimine asutus
reovee puhastamine asutus
kokku asutus
sademevee ärajuhtimine
eraisik(SÄJ)
sademevee puhastamine
asutus
sademevee puhastamine
(SVP)

0,69
0,95
2,64
0,11
0,27
0,30

Investeeringud
2015.aastal investeeris AS Põlva Vesi põhivarasse 699 tuhat eurot, sealhulgas:
 Ehitistesse 181 tuhat eurot
Räpina Võhandu tn vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitus (Veemajandusprogrammi projekt)
Põlvas Piiri tn kanalisatsioonitrassi ehitus (Põlva riigigümnaasiumi liitumispunkti väljaehitus)
Räpina Võhandu 24 kinnistut läbiv harutrassi ehitus
Põlvas Orajõe 4 kanalisatsioonipumpla elektri liitumispunkt
Põlva reoveepuhasti fassaadi parendus
 Masinatesse-seadmetesse 135 tuhat eurot
Räpina reoveepuhasti tehnoloogilised seadmed, Põlva masinad-seadmed ning kaugloetavad
veemõõtjad (Ühtekuuluvusfondi projekti raames)
Põlva reoveepuhasti tehnoloogilised seadmed
 Transpordivahenditesse 380 tuhat eurot
Survepesuauto (Ühtekuuluvusfondi projekti raames)
 Projektidesse 3 tuhar eurot
Ühtekuuluvusfondi projekti taotlus Põlva reoveepuhasti rekonstrueerimine
Tegutsemissuunad 2016 aastal
2016.aastal planeeritakse esitada Ühtekuuluvusfondi rahastuse taotlused rekonstrueerimaks:
 Põlva reoveepuhasti orienteeruva projekti maksumusega 4 302 tuhat eurot
 Põlva valla ÜVK torustikke projekti orienteeruva maksumusega 682 tuhat eurot
 Räpina valla ÜVK torustikke projekti orienteeruva maksumusega 443 tuhat eurot
Omavahenditest on prioriteetsemad investeeringud planeeritud:
 Põlva Oja tn sadevee väljalasu summas 45 tuhat eurot
 Reovee ärajuhtimispumplate parenduskulusid summas 10 tuhat eurot
 Põlva reoveepuhasti parenduskulusid summas 9 tuhat eurot
 AS Põlva Vesi kodulehe uuenduse summas 3 tuhat eurot


Jätkuvalt kavatsetakse



Korrastada suhteid nii klientide, piirkonna omavalitsuste kui hankijatega eesmärgiga
optimeerida kulusid ja konkretiseerida kohustusi.
Arendada ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrke selliselt, et võimalikult paljudel piirkonna
potensiaalsetel klientidel oleks võimalus pakutavat teenust tarbida.
Arendada koostööd AS Põlva Vesi omanike ringi kuuluvate omavalitsustega. Pakkudes neile
veemajanduse projektide arendamisel koostöölepingute kaudu seni saadud kogemuste ja
teadmistega tuge ÜVK teenuse kaasaegsetele nõuetele vastavusse viimisel.
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AS Põlva Soojus on asutatud Põlva linna volikogu poolt 13.07.1994
Põhitegevusalaks on soojusenergia tootmine ja müük. Lisategevuseks on elektrienergia tootmine
Aktsiate ainuomanikuks on Põlva Vallavalitsus
Olulised tegevused ja investeeringud majandusaastal
AS Põlva Soojus soetas ning parendas põhivara 2015. aastal 347 tuhande euro eest (s.h. hooned ja
rajatised 311 tuhat eurot ning masinad ja seadmed 36 tuhat eurot .
Tehtud renoveerimistööd:
* Kase tn soojatorustiku osaline renoveerimine, 85,87 jm
* Hurda Mammaste DN100/225 (isolatsioon) – 480 jm
* Piiri tn DN 150/280 – 80 jm, DN 50/140 – 30 jm
* Vabriku T5 – DN100/225 – 21,23 m
2015. aasta sügisel rekonstrueeriti Mammaste kaugküttevõrgu ja Põlva kaugküttevõrgu vaheline
ühendus (ühendus oli amortiseerunud). Mammaste küla varustatakse soojusega J.Käisi tänava
katlamajast.
AS Põlva Soojus sai Avraal AS võrgupiirkonna võrguettevõtjaks aastal 2015. Avraali piirkonna
soojusvarustuse tagamiseks 2015. aasta sügisel rajati 1 megavatise võimsusega katlamaja koos Foster
Wheeleri gaasikatlaga. Põlva Vallavalitsuse 27.05.2015 korraldusega nr 2-3/333 anti AS-ile Põlva
Soojus tasuta kasutamiseks Vabriku T5 katastriüksusel asuv 423 m2 suurune maa-ala
konteinerkatlamaja paigaldamiseks.
Avraali kaugküttevõrgu pikkus on ~650 m. Elamute piirkonnas on soojustrassid maa-alused ja
tööstuspiirkonnas maapealsed. Magistraaltoru pikkuseks on 265 meetrit ja läbimõõt DN 200.
Ülejäänud torustike läbimõõduks on DN 80.
2016. aastal ei ole planeeritud Avraali kaugküttevõrgu renoveerimist. Kaugküttevõrku on plaanis
investeerida vastavalt vajadusele, kus soojustrassid asendatakse järgides stabiilse soojusvarustuse
tagamise põhimõtteid (asendatakse avariilised või avariiohtlikud lõigud).
Konkurentsiamet kooskõlastas oma otsusega 12.11.14 nr 7.1-3/14-089 AS Põlva Soojus Põlva
võrgupiirkonnale hinnavalemi ja selle alusel müüdava soojuse piirhinnaks käibemaksuta
47,94 €/Mwh. Piirhind sisaldab negatiivset korrektsiooni -1,06 €/MWh soojuse müügimahu 26596
MWh €/Mwh täitumiseni. Pärast negatiivse korrektsiooni täitumist on soojuse piirhinnaks 49,00.
Vaatamata novembrikuus täitunud müügimahule jätkab AS Põlva Soojus piirhinnaga 47,94 €/Mwh.
Tegevused 2016 aastal
AS Põlva Soojuse 2016. aasta investeerimise kava näeb ette Põlva linnas Uus tn 4 kaevust kuni Käisi
tn kaevuni ning Uus tn kaevust Edu parkla kaevuni oleva peatrassi osalise renoveerimise, mis on
vastavuses Põlva valla soojusmajanduse arengukavaga aastateks 2016–2030 (Põlva Vallavolikogu
poolt vastu võetud 10. veebruaril 2016). Hinnanguline maksumus on 300 tuhat eurot.
Antud projekti elluviimiseks saab struktuurivahenditest taotleda toetust perioodi 2014-2020 meetme
"Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevuse "Amortiseerunud ja ebaefektiivse
soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine" raames (soojustorustikud).
Toetust antakse kuni 50% projekti kuludest.
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KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE
AASTAARUANNE
Konsolideeritud bilanss
Tuhandetes eurodes

Lisa

31.12.2015

31.12.2014

2
3
4
5

2 340
312
1 105
73
3 830

2 371
523
1 067
67
4 028

7
8
9

84
47 099
11
47 194
51 024

716
47 474
10
48 200
52 228

361
912
427
955
2 655

367
837
494
779
2 477

3 891
3 891
6 546

4 214
4 214
6 691

4 286
40 192
0
41 192
-1 000
44 478
51 024

4 344
41 193
198
41 775
-1 178
45 537
52 228

Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud
Käibevara kokku
Põhivara
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Põhivara kokku
Varad kokku
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele
Võlad töövõtjatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Lühiajalised kohustused kokku
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused kokku
Kohustused kokku

10

Netovara
Vähemosalus
Aruandja omanikele kuuluv netovara
Aktsia- või osakapital ja ülekurss
Akumuleeritud ülejääk ( puudujääk )
Aruandeperioodi tulem
Netovara kokku
Kohustused ja netovara kokku
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Konsolideeritud tulemiaruanne
Tuhandetes eurodes

Lisa
Tegevustulud
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Tulumaks
Omandimaksud
Maksud kaupadelt ja teenustelt
Kaupade ja teenuste müük
Riigilõivud
Tulud majandustegevusest
Saadud toetused
Muud tulud
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist
Muud tulud varadelt
Saastetasud ja hüvitised
Eespool nimetamata muud tulud

11

13
12

Tegevuskulud
Antud toetused
Sotsiaaltoetused
Muud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud kulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

14,18

15
16,18
17
8,9

Aruandeperioodi tegevustulem
Finantskulud ja -kulud
Intressikulu
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
Muud finantstulud ja -kulud
Vähemusosale kuuluv kasum/kahjum
Aruandeperioodi tulem
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31.12.2015

31.12.2014

18 048
5 379
5 210
165
4
8 200
21
8 179
4 419
50
1
28
0
21

17 756
5 327
5 162
165
0
8 116
15
8 101
4 272
41
1
38
1
1

-19 027
-1 210
-632
-578
-9 662
-4 356
-924
-2 875

-18 649
-913
-615
-298
-9 011
-5 031
-806
-2 888

-979

-893

-79
-78
0
-1
58

-87
-86
1
-2
-198

-1 000

-1 178
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes

Lisa

2015

2014

-979

-893

2 875
201
-1
-740
369
1 725
153
-5
1 873

2 888
73
-1
-615
145
1 597
-167
241
1 671

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse põhivara eest
Laekunud materiaalse põhivara müügist
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Laekunud intresse ja muid finantstulusid
Kokku rahavood investeerimistegevusest

-1 675
2
79
-83
2
-1 675

-1 211
1
-5
-145
2
-1 358

Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud saadud laene
Tagasi makstud saadud laene
Tasutud kapitalirendi põhiosa makseid
Tasutud intresse ja muid finantskulusid
Kokku rahavood finantseerimistegevusest

1 804
-1 920
-30
-83
-229

1 107
-667
-20
-87
333

Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul
Raha ja selle ekvivalentide muutus

-31
2 371
2 340
-31

646
1 725
2 371
646

Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks ( tulu )
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest
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Konsolideeritud netovara muutuste aruanne
Tuhandetes eurodes

Saldo 31.12.2013

Kohaliku
omavalitsuse
netovara
42 370

Vähemus- Akumuleeritud
osalus
tulem
4 543

46 913

Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2014

-1 178
41 192

-199
4 344

-1 377
45 536

Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2015

-1 000
40 192

-58
4 286

-1 058
44 478
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Eelarve täitmise aruanne
Tuhandetes eurodes

Kirje nimetus
Tunnus

3000
3030
3044
32
35200
35201
3500
38254
3882
3888

413
4500
452
50
55
60

381
15
3502
4502
655
650

2585
2586
100

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
Maksutulud
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Tasandusfond (lg 1)
Toetusfond (lg 2)
Muud saadud toetused tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Muud tegevustulud
Laekumine vee erikasutusest
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis
Muud tulud
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
Antavad toetused tegevuskuludeks
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tegevuskulud
Personalikulud
Majandamiskulud
Muud kulud
PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
Põhivara müük (+)
Põhivara soetus (-)
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)
Finantstulud (+)
Finantskulud (-)
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))
FINANTSEERIMISTEGEVUS
Kohustuste võtmine (+)
Kohustuste tasumine (-)
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, vähenemine)
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Esialgne
Lõplik
eelarve
eelarve Täitmine
10 069 10 313
10 504
5 342
5 370
5 584
5 180
5 208
5 416
159
159
164
3
3
4
1 251
1 276
1 132
3 091
3 263
3 263
974
1 004
1 004
2 117
2 259
2 259
343
362
450
343
362
450
42
42
75
25
25
28
2
2
1
15
15
46
9 583
9 838
9 082
950
1 060
808
822
850
599
93
171
169
35
39
40
8 633
8 778
8 274
5 581
5 613
5 486
2 906
3 092
2 786
146
73
2
486
475
1 422
-2 117 -2 187
-1 341
0
0
1
-2 002 -2 135
-1 340
79
194
159
-126
-178
-104
2
2
1
-70
-70
-58
-1 631 -1 712
81
-150
-150
-8
400
1 353
1 353
-550 -1 503
-1 361
-1 781

-1 862
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PÕHITEGEVUSE KULUDE JA
INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE
JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI

01111
01112
01114
01600
01700
04360
04510
04710
04900
05100
05400
06100
06300
06400
06605
08102
08105
08107
08109
08201
08202
08208
08209
08236
09110
09210
09212
09213
09220
09221
09500
09600
09601
09602
09800

Üldised valitsussektori teenused
Valla- ja linnavolikogu
Valla- ja linnavalitsus
Reservfond
Muud üldised valitsussektori teenused
Valitsussektori võla teenindamine
Majandus
Muu energia ja soojamajandus
Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)
Kaubandus ja laondus
Muu majandus (sh. majanduse haldamine)
Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus
Elamumajanduse arendamine
Veevarustus
Tänavavalgustus
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus
Vaba aeg, kultuur ja religioon
Sporditegevus
Laste muusika- ja kunstikoolid
Noorsootöö ja noortekeskused
Vaba aja üritused
Raamatukogud
Rahva- ja kultuurimajad
Kultuuriüritused
Seltsitegevus
Arhitektuur
Muusika
Haridus
Alusharidus
Lasteaed-koolid/Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud
Põhikoolid/Põhihariduse otsekulud
Üldkeskhariduse otsekulud
Gümnaasiumid/Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud
Täiskasvanute gümnaasiumid
Taseme alusel mittemääratletav haridus
Koolitransport
Koolitoit
Öömaja
Muu haridus
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11 781
1 013
59
703
146
35
70
1 712
0
986
26
700
150
65
85
400
159
92
113
36
2 111
694
322
41
0
505
421
110
18
0
0
5 075
943
838
860
1 038
981
0
144
49
210
0
13

12 221
976
59
735
73
39
70
1 811
5
1 456
8
342
150
65
85
412
166
92
118
36
2 297
769
344
49
14
516
421
147
18
18
1
5 220
1 404
388
1 860
338
700
20
187
49
210
50
15

10 583
786
47
640
0
41
58
1 702
4
1 353
4
341
96
46
50
313
97
35
106
76
1 943
636
339
44
11
478
298
114
5
16
1
4 702
1 402
283
1 841
332
372
16
139
48
208
47
14
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10110
10121
10200
10201
10402
10701
10702
10900

Sotsiaalne kaitse
Haigete sotsiaalne kaitse
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Eakate sotsiaalhoolekande asutused
Muu eakate sotsiaalne kaitse
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
Riiklik toimetulekutoetus
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus
MUUD NÄITAJAD
Aasta alguse seisuga
Võlakohustused
Likviidsed varad
Perioodi lõpu seisuga
Võlakohustused
Likviidsed varad

1 321
39
338
413
54
128
205
18
126

1 356
39
337
419
54
130
233
18
126

1 040
35
165
410
38
126
160
17
90

3 816
1 862

3 444
1 862

3 426
0

3 426
1 934

Reservfondi kasutamine
Tuhandetes eurodes

Korraldus
21.01.2015 nr 23/41

04.02.2015 nr 23/66
25.02.2015 nr 23/124
04.03.2015 nr 23/139
24.03.2015 nr 23/181
15.04.2015 nr 23/215
28.04.2015 nr 23/254
06.05.2015 nr 23/277
20.05.2015 nr 23/317
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Reservfondi eelarve
Tunnus Otstarve
01112

09800

08102

146
Summa

SA Põlvamaa Arenduskeskusele PRIA LEADER projekti
omaosaluse rahastamiseks ja Põlva linna infokioski ja
kaardi paigaldamiseks.

1

MTÜ Rosma Haridusseltsile Himmaste koolimaja soojustamise
omaosaluse rahastamiseks.

3

Põlva Spordikoolile Mammaste Tervisekeskuse inventari
soetamiseks ja toitlustusteenuse osutamise alustamiseks.

19

09110

Lepatriinule lasteaia 45. sünnipäevaürituste korralduskuludeks.

0

10200

Põlva Päevakeskusele digiklaveri soetamiseks.

1

04510

Põlva Haldusteenistusele Maarjaoru A 6 kinnistu, asukohaga
Kesk tn 11 kõnnitee rekonstrueerimiseks.

1

Põlva Vallavalitsuse arhitektile vajalike töövahendite
(arvuti ja programm) soetamiseks.

5

Põlva Muusikakoolile Leedus toimunud laulukonkursi
transportkulude tasumiseks.

1

Põlva Haldusteenistusele Põlva vall külade tänavavalgustuse
kallinemise katteks.

5

01112

08105

06400

34
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08102
26.06.2015 nr 23/416
29.07.2015 nr 23/468
05.08.2015 nr 23/488
16.09.2015 nr 23/593
16.12.2015 nr 23/792
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04900
05100
08102
08201
04900

04900

MTÜ-le Põlva Käsipalliklubi käsipallivõistkonna Serviti Eesti
meeste käsipallimeistri tiitli eest.
Haldusteenistusele garaažiboksi väljaehitamiseks aadressil J.
Käisi 11.
Projekti "Eterniidi kogumine Põlva vallas" omafinantseeringu
katteks.
Pihlaka tn võrkpalliväljaku rajamiseks.
Põlva Keskraamatukogu Peri haruraamatukogu katuse remondiks
Põlva Haldusteenistusele murutraktorite remondi- ja
hooldusruumide
väljaehitamiseks.
Põlva valla valvekaamerate süsteemi remondi- ja hooldustöödeks
ning seadmete ja tarvikute soetamiseks.
Kokku
Reservfondi jääk
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Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted
Käesolev konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti hea
raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse
ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida
täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise
üldeeskiri.
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse
printsiibist, v.a kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid ja tuletisinstrumendid, mida kajastatakse
õiglases väärtuses ning olulised enne 1995. a soetatud kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne
põhivara, mis on kajastatud ühekordselt ümberhinnatud väärtuses.
Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse
eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem bilansikuupäevast arvestatuna.
Raha ja raha ekvivalendid
Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode jääke (v.a
arvelduskrediit) ja lühiajalisi tähtajalisi deposiite.
Nõuded
Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes tõenäoliselt
laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi,
arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on
bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil laekunud, kuid varasematel
perioodidel kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu
vähendusena.
Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks.
Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.
Varud
Varudena on kajastatud tsentraliseeritud korras üleandmata raamatud, meditsiinilised vahendid,
ravimid, voodiriided, toiduained. Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast
(v.a käibemaks, mis kajastatakse soetamisel kuluna) ja muudest soetamisega seotud otsestest
kulutustest. Varude jäägi hindamisel kasutatakse FIFO meetodit.
Varud hinnatakse alla eeldatavale neto realiseerimismaksumusele, kui see on madalam nende
soetusmaksumusest.
Valitseva ja olulise mõju all olevad üksused
Valitseva mõju korral omab konsolideerimisgrupp üle 50% hääleõigusest vastava üksuse nõukogus
või muus kõrgemas juhtorganis.
Konsolideerimine
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute tegevus kajastub
konsolideeritud aruandes alates valitseva või olulise mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni.
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Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute soetamist kajastatakse
ostumeetodil, mille korral hinnatakse omandatud osaluste varad ja kohustused nende õiglases
väärtuses (v.a ühise kontrolli all toimuvad soetused, mida kajastatakse nende
raamatupidamisväärtuses).
Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud rida-realt
meetodil, kusjuures konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised nõuded, kohustused, tulud,
kulud ning realiseerumata kasumid ja kahjumid on elimineeritud.
Osalusi olulise mõju all olevates äriühingutes kajastatakse konsolideeritud aruannetes kapitaliosaluse
meetodil.
Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maad ja hooneid), mida
hoitakse renditulu saamise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida aruandekohuslane ei
kasuta oma põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil
(soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused)
analoogiliselt muu põhivara kajastamisele.
Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi jooksul
kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 2 000 eurost (kuni 31.12.2010 soetatud varade korral
alates 1 917 eurost ).
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, liidetakse
materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel hinnatakse vara
järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara kulumi normi.
Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks, v.a
soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse kuluna.
Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset
meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle hinnangulisest
kasulikust elueast. Kui põhivara koosneb erineva hinnangulise kasuliku elueaga komponentidest, mille
soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse komponendid eraldi arvele.
Uue põhivara kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:
Hooned ja rajatised
2-10%
Masinad ja seadmed
10-20%
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed
33-50%
Inventar, tööriistad
10-50%
Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Immateriaalne põhivara
Immateriaalse põhivarana kajastatakse vara kasuliku elueaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega
alates 2 000 eurost (kuni 31.12.2010 soetatud varade korral alates 1 917 eorost). Immateriaalset
põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse
lineaarset meetodit ja amortisatsioonimäärad aastas on järgmised:
Tarkvara

5-50%

Uurimis- ja arenguväljaminekud kajastatakse üldjuhul tekkimise momendil kuluna.
Renditud varad
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid
ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
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(a) Aruandekohustuslane on rentnik
Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või
rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustel
renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri
piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse – sellisel juhul
amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku eluea jooksul, olenevalt sellest, kumb on
lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning
intressikuluks.
Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
(b) Aruandekohustuslane on rendileandja
Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud
netoinvesteeringu summas. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa
tagasimakseteks ja intressituluks.
Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu
põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
Laenukohustused
Laenukohustused kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Olulised lepingutasud kajastatakse
laenude võtmisel laenukohustuste hulgas (miinusega) ja amortiseeritakse intressikuludesse
laenuperioodi jooksul, ülejäänud lepingutasud kajastatakse laenude saamisel koheselt intressikuludes.
Kapitalirendikohustused kajastatakse laenukohustusena vastavalt renditud varade kajastamise kohta
antud selgitusele.
Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on võetud aluseks tehingu toimumise päeval
ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed
finantsvarad ja –kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval
ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest ning varade ja
kohustuste ümberhindamisest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud tulemiaruandes.
Tulude arvestus
Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt
vastavalt Maksu- ja Tolliameti ja Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud teatistele teatistele. Kohalike
maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele. Lõivutulu
kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval ning trahve trahvide määramise päeval. Toodete,
kaupade ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on
läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste
müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu kajastatakse
tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel. Dividenditulu kajastatakse dividendide väljakuulutamisel
Kulude arvestus
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud
ja lõivud, sh käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse soetamishetkel kuluna
tulemiaruande kirjel Muud tegevuskulud. Dividendide väljamaksmisega kaasnev tulumaks
kajastatakse kuluna dividendide väljakuulutamisel. Arendusväljaminekud kajastatakse tekkimise
momendil kuluna.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse Põlva Vallavalitsuse volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid,
kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute
nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete
lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused,
mittetulundusühingud ja äriühingud.
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Bilansipäevajärgsed sündmused
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist
mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on
seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis
võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise
aastaaruande lisades.
Eelarve täitmise aruanne
Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kohta (konsolideerimata) kassapõhiselt, mistõttu
selle andmeid ei ole võimalik võrrelda tekkepõhistes konsolideerimata aruannetes kajastatud
andmetega. Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajalistele erinevustele on selles kasutusel
veel järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted:
* põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara müügist
laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve
täitmise aruandes ei kajastata;
* kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata
sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja põhivara
soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real Muud tegevuskulud).

Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid
Tuhandetes eurodes
Sularaha kassas
Raha arvelduskontodel pangas
Kokku raha ja pangakontod

31.12.2015 31.12.2014
1
1
2 339
2 370
2 340
2 371

Lisa 3 Maksud, lõivud, trahvid
Tuhandetes eurodes
Maksunõuded
Tulumaks
Nõuded loodusressursside kasutamisest ja saastetasudest
Maksunõuded kokku
Maksukohustused
Ettemaksed
31.12.2015
31.12.2014
Maksu- ja Tolliamet
Sotsiaalmaks
Üksikisiku tulumaks
Töötuskindlustusmaksed
Kogumispensionimaksed
Maamaks
Aktsiisimaks
Käibemaks
75
13
Ettemaksukontode jääk
18
6
Kokku Maksu- ja Tolliamet
93
19
Loodusressursside kasutamise ja saastetasude kohustus
Kõik kokku
93
25
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31.12.2015 31.12.2014
305
511
7
12
312
523
Maksuvõlad
31.12.2015 31.12.2014
215
107
14
11
0
4
2
0
353
14
367

219
116
19
11
1
4
25
0
395
14
409
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Lisa 4 Muud nõuded ja kohustused
Tuhandetes eurodes
Muud nõuded ja ettemaksed
31.12.2015
956
49
3
75
18
4
1 105

Nõuded ostjate vastu*
Nõuded toetuste eest**
Muud nõuded
Maksude ettemaks (vt.lisa 3)
Ettemaksukontode jäägid (vt lisa 3 )
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Kokku

31.12.2014
1 005
37
2
13
6
4
1 067

** Nõuded toetuse eest
Haridus- ja Teadusministeerium 15 tuhat eurot erakooli (Rosma Haridusselts MTÜ) õpilaskoha maksumus
Tartu Ülikooli Kliinikum 24 tuhat eurot (Põlva Haigla)
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA 4 tuhar eurot ( soojamajanduse arengukava)
Saamata seadusandlusest tulenevad muud toetused 6 tuhat eurot

Lisa 5 Varud
Tuhandetes eurodes
Varudena on kajastatud:
* tsentraliseeritud korras üleandmata raamatud
* meditsiinilised vahendid
* toorained ja materjalid
Kokku

31.12.2015
1
51
21
73

31.12.2014
2
54
11
67

Lisa 6 Osalused tütarettevõtjates
Tuhandetes eurodes
Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised valitseva mõju all
olevad äriühingud:
Seisuga 31.12.2015

Nimetus
Põlva Haigla AS
Põlva Soojus AS
Põlva Vesi AS

Osaluse
Tulemiaruande näitajad
Bilansinäitajad
määr
Tegevus- Tegevus- Tulem Varad
Netovarad
(%)
tulud
kulud
100
5 566
5 584
-18
2 573
1 770
100
1 230
1 142
88
2 441
1 667
77,3
1 438
1 686 -248
19 566
18 883

Põhjalikum informatsioon äriühingute kohta vt Tegevusaruande osas Ülevaade valitseva mõju all
olevate äriühingute kohta
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Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud
Tuhandetes eurodes

Jääk perioodi alguses
Aruandeperioodi kulum
Üleviimine materiaalse põhivara
gruppi
Jääk perioodi lõpuks

Kogunenud
Soetusmaksumus kulum
Jääkväärtus
940
-224
716
-26
-26
-794
146

188
-62

-606
84

Aruandeaastal kinnisvarainvesteeringute jääkväärtuse vähenemine 632 tuhande euro võrra oli tingitud
Mammaste TSK üleviimisest materiaalse põhivara gruppi (kuulub Põlva Spordikooli alla).

Lisa 8 Põhivara liikumine
Tuhandetes eurodes

2015
Jääk perioodi
alguses

Hooned Masinad
ja
ja
Muu
rajatised seadmed põhivara

Maa

Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jääkväärtus
Soetused ja parendused
Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine
Üle toodud kinnisvarainvesteeringutest
Kulum ja allahindlus
Muu maha kandmine jääkväärtuses
Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine
Ümberklassifitseerimine
Kokku liikumised
Jääk perioodi
lõpus
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jääkväärtus

Lõpetamata
tööd ja
ettemaksed KOKKU

307
0
307
0
0
0
0
0
-3
0
-3

63 145
-18 420
44 725
1 019
0
606
-2 362
-75
-283
412
-683

5 499
-3 488
2 011
162
4
0
-326
-23
0
507
324

468
-353
115
0
0
0
-39
-1
0
0
-40

316
0
316
0
0
0
0
-21
0
-919
-940

69 735
-22 261
47 474
1 181
4
606
-2 727
-120
-286
0
-1 342

305
0
305

64 580
-20 540
44 040

6 118
-3 783
2 335

466
-391
75

344
0
344

71 813
-24 714
47 099

Aruandeaasta lõpus bilansivälised varad kokku 656 tuhat eurot

Lisa 9 Immateriaalne põhivara
Tuhandetes eurodes
Tarkvara
Jääk perioodi alguses
Soetused
Aruandeperioodi kulum
Jääk perioodi lõpuks
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Soetusmaksumus Kogunenud kulum Jääkväärtus
19
-9
10
2
2
-1
-1
21
-10
11
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Lisa 10 Laenukohustused
Tuhandetes eurodes

kuni 1 a
Jääk seisuga 31.12.2015
Pangalaenud
Kapitalirent

955
926
29

kuni 1 a
Jääk seisuga 31.12.2014
Pangalaenud
Kapitalirent

779
748
31

Järelejäänud tähtajaga
1-2 a
2-3 a
3-4 a
665
639
26

590
564
26

581
568
13

Järelejäänud tähtajaga
1-2 a
2-3 a
3-4 a
630
601
29

600
574
26

525
499
26

Kokku
4-5 a

üle 5 a

538
538
0

1 517
1 517
0

Kokku
4-5 a

üle 5 a

514
502
12

1 945
1 945
0

Seisuga 31.12.2015
Põlva Vallavalitsuse laenukohustused kokku on 3 425 tuhat eurot
sh. laen SEB 1 021 tuhat eurot (2016 tagasimakse summa 214 tuhat eurot).
Sõlmitud on 5 laenulepingut
maksetähtajaga 2017 Intressimäär 6 kuu EURIBOR + 2,0% aastas
maksetähtajaga 2020 Intressimäär 6 kuu EURIBOR + 1,79% aastas
maksetähtajaga 2021 Intressimäär 6 kuu EURIBOR + 2,05% aastas
maksetähtajaga 2022 Intressimäär 6 kuu EURIBOR + 1,08% aastas
maksetähtajaga 2023 Intressimäär 6 kuu EURIBOR + 1,42% aastas
Laenu kasutamise otstarve: investeeringud
laen Swedbank 352 tuhat eurot (2016 tagasimakse 135 tuhat eurot)
Sõlmitud on 3 laenulepingut
maksetähtajaga 2015 Intressimäär 6 kuu EURIBOR + 0,139% aastas
maksetähtajaga 2016 Intressimäär 6 kuu EURIBOR + 0,190% aastas
maksetähtajaga 2022 Intressimäär 6 kuu EURIBOR + 0,60% aastas
Laenu kasutamise otstarve: Põlva linna tänavavalgustuse, tänavate ja pargi ning Kultuurikeskuse ja
Lepatriinu omafinantseeringu katteks
Aruandeaastal refinantseeriti 2 Swedbank laenulepingut:
nr 10-058594-JI maksetähtajaga 2020 Intressimäär 6 kuu EURIBOR + 1,970% aastas
Laenu kasutamise otstarve: Roosi Kooli ja lasteaed Mesimumm rekonstrueerimiseks ja Adiste
prügila sulgemise omafinantseeringu katteks
nr 13-002941-JI maksetähtajaga 2029 Intressimäär 6 kuu EURIBOR + 1,760% aastas
Laenu kasutamise otstarve: Mammaste Lasteaed ja Kool laiendamiseks
laen Nordea Bank 296 tuhat eurot ( 2016 tagasimakse 37 tuhat eurot )
maksetähtajaga 2023 Intressimäär 6 kuu EURIBOR +1,27% aastas
Laenu kasutamise otstarve: investeerimislaen
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4 846
4 752
94

4 993
4 869
124

Põlva Valla
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Laen Danske Bank 1 756 tuhat eurot ( 2016 tagasimakse 181 tuhat eurot)
Sõlmitud on 3 laenulepingut (aruandeaastal 2 lepingut)
maksetähtajaga 2024 Intressimäär 6 kuu EURIBOR + 0,98% aastas
Laenu kasutamise otstarve: investeeringute finantseerimine
maksetähtajaga 2025 Intressimäär 6 kuu EURIBOR + 0,73% aastas
Laenu kasutamise otstarve: Põlva linna Kesk ja Jaama tn rekonstrueerimise finantseerimine
maksetähtajaga 2025 Intressimäär 6 kuu EURIBOR + 0,041% aastas
Laenu kasutamise otstarve: Swedbank laenulepingute nr 10-058594-JI ja nr 13-002941-JI
võetud laenude refinantseerimine
Laenude alusvaluutaks on EUR. Intress on seotud EURIBORiga.
Põlva Haigla AS SEB laenukohustus kokku 119 tuhat eurot
Investeerimislaen, maksetähtajaga 2016, intressimäär 1 kuu EURIBOR + 1,4% aastas
Tagatised puuduvad
2016 kuulub tagasimaksmisele 119 tuhat eurot
Põlva Soojus Nordea Bank laenukohustus kokku 580 tuhat eurot
maksetähtajaga 2024 Intressimäär 1 kuu EURIBOR + 1,567% aastas
Tagatised puuduvad
2016 kuulub tagasimaksmisele 61 tuhat eurot
Põlva Vesi AS SEB laenukohustused kokku 628 tuhat eurot
sh. SEB Laen 89 tuhat eurot
Sõlmitud 1 laenuleping maksetähtajaga 2022
Intressimäär 6 kuu euribor + 2,1% aastas
2016 a tagasimakse summa on 14 tuhat eurot
KIK laen 539 tuhat eurot
Sõlmitud 4 lepingut
maksetähtajaga 2016 Intressimäär 6% aastas
maksetähtajaga 2019 Intressimäär 6 kuu EURIBOR + 1,5% aastas
maksetähtajaga 2020 Intressimäär 6 kuu EURIBOR + 1,25% aastas
maksetähtajaga 2025 Intressimäär 6 kuu EURIBOR + 1,25% aastas
2016 a tagasimakse summa on 165 tuhat eurot
Pangalaenude tagatisena panditud varad
SEB poolt saadud laenu tagatiseks seisuga 31.12.2015 on panditud Põlva Vesi AS järgmised varad:
* I jrk hüpoteek hoonestusõigusele, asukohaga Mammaste tee 2, Põlva linn summas 170 tuhat eurot
SA KIK poolt saadud laenu tagatiseks seisuga 31.12.2015 on panditud AS Põlva Vesi
järgmised varad:
* I jrk hüpoteek veepuhastusjaama kinnistule nr 2444238 asukohaga Toominga 2a, Põlva linn,
summas 350 tuhat eurot igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga
tagatud nõuete rahuldamiseks.
* II jrk ühishüpoteek Põlva linna veetöötlusjaama kinnistule nr 2444238, I jrk ühishüpoteek Ahja
veetöötlusjaama kinnistule nr 2097338 ning Ahja reoveepuhasti kinnistule nr 1951038 summas
593 tuhat eurot igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud
nõuete rahuldamiseks.
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Tagatiseks panditud varade bilansiline jääkmaksumus
Seisuga 31.12.2015

Maa
8

Hooned
1 438

Kokku
1 446

Lisa 11 Kaupade ja teenuste müük
Tuhandetes eurodes

31.12.2015
5 380
1 660
550
240
135
135
37
21
15
7
3
17
8 200

Tulud tervishoiust
Elamu- ja kommunaaltegevusest
Tulud haridusalasest tegevusest
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest
Üüri ja rendi tulud
Riigilõivud
Tulu elektrienergia müügist
Tulud muudelt majandusaladelt
Tulud üldvalitsemisest
Muu toodete ja teenuste müük
KOKKU

31.12.2014
5 094
1 944
541
228
91
119
40
15
31
8
2
3
8 116

Muutus
286
-284
9
12
44
16
-3
6
-16
-1
1
14
84

Lisa 12 Muud tulud
Tuhandetes eurodes

Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu
Tasu vee erikasutusest
Kindlustushüvitised
Kasum põhivara müügist
Saastetasud
Muud tulud
Kokku muud tulud
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31.12.2015
0
28
4
1
0
17

31.12.2014
9
29
1
1
1
0

50
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Lisa 13 Saadud toetused
Tuhandetes eurodes

Saadud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Haridusministeeriumilt
huvikoolidele 15 tuhat eurot
haridustoetus 86 tuhat eurot
Kultuuriministeeriumilt
Keskraamatukogule 90 tuhat euro
kultuuriüritusteks 3 tuhat eurot
Spordikoolituse- ja Teabe Sihtasutus
Põlva SK treenerite tööjõukulude toetus
Sotsiaalkindlustusamet (rehabilitatsiooniteenus Roosi Koolis)
Põlva Maavalitsuselt
sh.
Lapsehoiuteenuse toetuseks 10 tuhat eurot
Avatud Noortekeskuse projektidele 2 tuhat eurot
haridustoetus (ujumise algõpetus) 2 tuhat eurot
Rahandusministeeriumilt
õppelaenu kustutamine, aadressandmete korrastamine
KIK SA (Põlva ÜG loodusklassi õuesõpe projektitoetus)
jäätmekäitlus (eterniidi kogumine) 4 tuhat eurot
haridustoetus (Ühisgümnaasiumi loodusklass) 6 tuhat eurot
PRIA (tasuta koolipiim ja puuvili)
Eesti Kultuurkapital ( kultuuriüritused )
Sotsiaalministeeriumilt 5 tuhat eurot Päevakeskusele inventari soetuseks
Põlvamaa Omavalituste Liit MTÜ
kultuuriürituste toetus
Kaitseministeerium (riigikaitseõpe)
Eesti Noorsootöö Keskus
õpilasüritused Spordikoolis ja ANKI-s 3 tuhat eurot
Muusikakooli õppeinventari soetamiseks 1 tuhat eurot
Eesti Töötukassa ( praktika juhendamistasu - palgatoetus )
Äriühingute, MTÜ-de, SA ja eraisikute toetused
kultuuri-, spordi- ja haridustoetused
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (teede korrashoid)
Terviseamet (isikukaitsevahendid haiglale)
Välisabi tegevuskuludeks
Tartu Ülikooli Kliinikum
Haigla projekt Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine
PRIA koolipiim ja puuvili
Arcimedes SA (Erasmus + programm )
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2015
416
359
101

2014
565
474
25

93

89

39

0

20
14

17
17

13

16

10

23

8
6
5
4

8
18
0
5

3
3

7
4

3
37

4
71

0
0
53
24

169
1
87
10

14
7

10
22

Põlva Valla
01.01.2015 – 31.12.2015 majandusaasta aruanne
KIK SA (soojamajanduse arengukava)
Väliskohtumiste kulude kompensatsioon
Eesti-Läti projekt House of Sounds (Harmoonika)
Põlva Haigla DELMA projekt (Eesti-Läti meditsiinivaldkonna
arendamine)
Siseministeerium (Eesti-Läti programm Young Active Creative))
Välisabi kaasfinantseerimine tegevuskuludeks
Tartu Ülikooli Kliinikum
Haigla projekt Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine
PRIA toetus
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
KIK SA
Veemajandusprogramm Räpina Võhandu tn vee- ja kanalisatsiooni ehitus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Kesk ja Jaama tn rekonstrueerimine
Eesti Kultuurkapital
Kultuuri- ja Huvikeskuse kino digitaliseerimine
Põlva Maavalitsus (hajaasustuse programm)
Räpina Vallavalitsus
Veemajandusprogramm Räpina Võhandu tn vee- ja kanalisatsiooni ehitus
Siseministeerium
mänguväljaku rajamiseks 10 tuhat eurot
Põlva Avatud Noortekeskusele vahendite soetuseks 5 tuhat eurot
TÜ Kliinikumi Lastefond (bilirubiini mõõtja sünnitusosakonnale)
Ettevõtluse Arendamise SA
EU47307 Ujula filtrite uuendamine
EU46361 Roosi Kooli platvormtõstuki soetus
Riigi Kinnisvara AS ( riigigümnaasium )
Eraisik (korter vallale)

Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
KIK SA (Ühtekuuluvusfond)
PRIA (LEADER projekt)
valla kogukondade koostöövõimekuse tõstmine-noorte kaasamine
Saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond riigieelarvest
sh.
hariduskuludeks
KOV üldine fond (maksulaekumiste erinevuste tasandamine)
sotsiaaltoetus
teede korrashoid
KOKKU SAADUD TOETUSED
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4
4
0

0
9
23

0
0
4
4

7
6
4
2

0
311
101

2
90
0

100

0

45

0

26
20

11
0

15

33

4
0

0
25

0
0

6
15

429
426
3

525
524
1

3 263
3 263
1 889
1 004
202
168
4 419

3 092
3 092
1 898
974
220
0
4 272
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Lisa 14 Antud toetused
Tuhandetes eurodes

a) Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele
Toimetulekutoetus
Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele
Õppetoetused
Peretoetused (sünnitoetus, lapse koolitoetus)
Muud toetused sotsiaalabi vajavatele isikutele
(ravi-, matusetoetus; toetused vanuritele, ühekordsed toetused)
Kokku
b) Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Trükised valdade raamatukogudele
Kultuuritoetused
Sporditoetused
Elamu- ja kommunaalmajanduse toetuseks
Haridustoetused
Kokku

c) Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks, sh.
Haridus- ja Teadusministeeriumile üleantud Internaadimaja
koos maaga riigigümnaasiumi rajamiseks
Elamumajandustegevuse toetus (hajaasustuse programm)
d) Muud toetused
Liikmemaksud
MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Eesti Linnade Liit
Põlvamaa Partnerluskogu
Kokku
Antud toetused kokku
Antud toetuste jaotust tegevusalade järgi vt lisa 18
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2015

2014

188
168
140
42
94

185
141
164
45
80

632

615

33
44
58
31
3
169

32
47
3
24
9
115

369
286

145
0

83

0

31
4
5
40

28
5
5
38

1 210

913
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Lisa 15 Tööjõukulud
Tuhandetes eurodes
Töötajate arv ja töötasukulud tegevusalade lõikes
2015
2014
Tegevusvaldkond
Töötajate Töötasukulud Töötajate Töötasukulud
arv
arv
Tervishoid
219,00
2 896
2 557
214,00
Haridus
300,85
2 648
2 549
284,79
Vaba aeg, kultuur, sport
85,98
669
609
79,23
Vallavalitsus
27,16
351
340
26,86
Elamu- ja kommunaalmajandus
22,98
284
265
26,03
Majandus
23,93
194
183
22,34
Sotsiaalne kaitse
24,90
196
196
24,90
Volikogu
0,00
28
31
0,00
Keskkonnakaitse
0,00
0
1
0,00
Kokku töötajate arv ja töötasukulud
704,80
7 266
678,15
6 731
Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale.
Ajutiste töölepingute korral ei ole töötajate arvu esitatud. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud
töötasukulud aruandeperioodil olid 40 tuhat eurot ja võrreldaval perioodil 50 tuhat eurot.
Vallavalitsuse juhtkonnale makstud tasu 2015 aastal oli 116 tuhat eurot
Vallavalitsuse juhtkonna hulka loetakse vallavanem, vallasekretär ja 4 valitsuse liiget
Põlva Haigla AS juhatus koosnes 3 liikmest. Aktsiaseltsi nõukogu oli viie liikmeline.
Nõukogu ja juhatuse liikmete töötasukulu 2015 aastal oli 109 tuhat eurot (2014 aastal 96 tuh.at eurot )
Põlva Soojus AS juhatus koosnes ühest liikmest.
Majandustegevust juhtis ja vastutab selle eest aktsiaseltsi juhataja, kes oli ühtlasi juhatuse liige.
Nõukogu koosnes 3 liikmest. Juhatuse liikme ja nõukogu liikmete töötasukulud 2015 aastal oli 35 tuhat
eurot (2014 aastal 25 tuhat eurot)
Põlva Vesi AS juhatus oli üheliikmeline Põlva Vesi AS nõukogu koosnes viiest liikmest.
Nõukogu ja juhatuse liikmete töötasukulud 2015 aastal oli 32 tuhat eurot ( 2014 aastal 37 tuhat eurot)
Erisoodustused
Õppelaenude kustutamine
Muud erisoodustused
Kokku erisoodustused

2015
4
0
4

2014
8
1
9

Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksud
Sotsiaalmaks töötasudelt
Töötuskindlustusmaksed
Sotsiaalmaks erisoodustustelt
Tulumaks erisoodustustelt
Kokku maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed

2 329
57
4
2
2 392

2 194
66
7
4
2 271

KOKKU tööjõukulud

9 662

9 011
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Tööjõukulude kapitaliseerimine
Töötasude kapitaliseerimine
Sotsiaalmaksu kapitaliseerimine
Töötuskindlustusmaksete kapitaliseerimine
Kokku tööjõukulude kapitaliseerimine

0
0
0
0

7
2
0
9

Lisa 16 Majandamiskulud
Tuhandetes eurodes
Meditsiinikulud
Tootmiskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide halduskulud
Rajatiste majandamiskulud
Õppevahendite ja koolituskulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Administreerimiskulud
Inventari majandamiskulud
Sõidukite majandamiskulud
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Koolituskulud
Uurimis- ja arendustööd
Lähetuskulud (v.a. koolituslähetus)
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud
Koolituskulud (sh koolituslähetused) riigieelarvelisest
haridustoetusest
Muu erivarustus ja materjalid (kemikaalid)
Teavikute ja kunstiesemete kulud
Eri- ja vormiriietus
Muud majandamiskulud
KOKKU

2014
975
665
628
484
402
332
185
156
145
115
114
32
31
24
16

2014
933
1 074
738
641
401
331
203
126
166
89
177
23
6
29
12

muutus
42
-409
-110
-157
1
1
-18
30
-21
26
-63
9
25
-5
4

15
13
12
6
6
4 356

15
19
35
6
7
5 031

-6
-23
0
-1
-675

Majandamiskulude jaotus tegevusala järgi on esitatud lisas 18
Konsolideerimisgrupp on võtnud kasutusrendile sõidukid, kontoritehnikat
Vastavad rendikulud sisalduvad ülaltoodud tabelis koos vastavat liiki varade
majandamiskuludena. Aruandeaastal:
sõidukite kasutusrendikulud 23 tuhat eurot
infotehnoloogia kasutusrendikulud 5 tuhat eurot
kontoritehnika kasutusrendikulud 2 tuhat eurot
Kasutusrendilepingutest lähtuvalt on järgmiste perioodide kasutusrendimaksed järgnevad:
seisuga 31.12.2015
12 kuu jooksul 22 tuhat eurot
1-5 aasta jooksul 62 tuhat eurot
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Lisa 17 Muud tegevuskulud
Tuhandetes eurodes

Käibemaksukulu tegevuskuludelt
sh riigieelarvelisest haridustoetusest
(koolituskuludelt, õppevahendite kuludelt) 9 tuhat eurot
Kütuseaktsiis
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Elektriaktsiis
Riigilõivud
Maamaks
Muud kulud
KOKKU
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

2 015
486

2014
541

21
202
44
165
0
2
3
1
924
2 875

52
73
46
87
1
3
2
1
806
2 888

Lisa 18 Tegevuskulude jaotus tegevusalade järgi
Tuhandetes eurodes
Tegevusala
Üldised valitsussektori
teenused
Majandus
Keskkonnakaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus
Tervishoid
Vaba aeg
Haridus
Sotsiaalne kaitse
Kokku tegevuskulud

Antud toetused
2015
2014
40
0
0
98
0
152
331
589
1 210

40
0
0
56
0
192
59
566
913

Majandamiskulud
2015
2014
130
328
52
1 154
1 367
430
833
62
4 356

172
435
61
1 648
1 383
344
920
68
5 031

Lisa 19 Seotud osapooled
Tuhandetes eurodes
Osapooli loetakse seotuiks, kui üks osapool omab kontrolli või olulist mõju teise osapoole
majanduslike otsuste üle. KOV seotud osapoolteks on:
1) KOV valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused mittetulundusühingud ja äriühingud,
kelle juhtimises osaleb KOV otse või oma valitseva ja olulise mõju all olevate üksuste kaudu
hääleõigusega alates 20%-st;
2) KOV volikogu liikmed, valitsuse liikmed, asutuste juhid ning KOV valitseva mõju all olevate
sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute juhatuste ja nõukogude liikmed;
3) punktis 2 loetletud isikute lähedased pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju
olemasolu, sh:
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a) abikaasad, elukaaslased, lapsed ja muud sugulased, kes elavad juhiga samas
kodumajapidamises;
b) lapsed, lapselapsed, vanemad, vanavanemad, õed, vennad;
c) laste abikaasad või elukaaslased, abikaasa ja elukaaslase vanemad, õed ja vennad
(IPSAS 20.5.);
4) sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, milles punktides 2-3 loetletud isikud üksi
või koos omavad valitsevat või olulist mõju, st omandiõigust alates 20%-st või hääleõigust
nende üksuste juhtimises nõukogude ja juhatuste kaudu alates 20%-st.
2015 majandusaasta aruandes on käsitletud seotud osapooltena:
Põlva Vallavalitsus
Põlva Vallavolikogu
Põlva Vallavalitsuse hallatavad asutused
Põlva Haigla AS
Põlva Vesi AS
Põlva Soojus AS
ning nende kohta on avaldatud järgnev informatsioon:
1) Põlva valla volikogu liikmetele, valitsuse liikmetele, allasutuste juhtidele ning Põlva
Vallavalitsuse valitseva mõju all olevate äriühingute ( Põlva Haigla AS, Põlva Vesi AS,
Põlva Soojus AS ) juhatuste ja nõukogu liikmetele arvestatud tasud ja soodustused koos
keskmise töötajate arvu avaldamisega taandatuna täistööajale
Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja soodustused
Konsolideerimisgrupi tegev- ja
kõrgema juhtkonna keskmine arv
(taandatuna täistööajale)
2015
2014
Volikogu liikmed
Valitsuse liikmed
Asutuste juhid
Nõukogude liikmed
Juhatuste liikmed
KOKKU

23
5
15
13
5
61

23
5
15
13
6
62

Tasude kogusumma
(tuhandetes eurodes)
2015

2014

28
99
190
25
149
491

31
97
175
25
132
460

Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende hulka on
arvatud kõik töötasud ja hüvitised. Muid täiendavaid olulisi soodustusi pole tegevjuhtkonna ega
kõrgema juhtkonna liikmetele aruandeaastal arvestatud.
Aruandeaastal ei ole tehtud soodustusi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetega seotud lähedastele
pereliikmetele ega tehtud turuhinnast erinevaid tehinguid.
Seotud osapoolteks loetud äriühingutega (Põlva Vesi, Põlva Soojus, Põlva Haigla) ei ole toimunud
turutingimustest või seadusega sätestatud tingimustest erinevate tingimustega tehinguid.
Vallavalitsus on toetanud mittetulundusühingud ja seltsingud, mille tegevuses osalevad vallavalitsuse
ja vallavolikogu liikmed ning vallavalitsuse ja vallaasutuste töötajad või nendega seotud isikud.
Tegevusi, milles osalevad koos vallaelanikega vallavolikogu ja vallavalitsuse ning valla asutuste
töötajad või nende pereliikmed, on toetatud vallavolikogu poolt kehtestatud kordade alusel.
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Lisa 20 Konsolideerimata bilanss
Tuhandetes eurodes
31.12.2015

31.12.2014

1 934
312
129
1
2 376

1 861
523
114
2
2 500

3 041
84
24 042
6
27 173
29 549

3 041
716
24 206
5
27 968
30 468

Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele
Võlad töövõtjatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Lühiajalised kohustused kokku

142
516
266
567
1 491

165
494
306
488
1 453

Pikaajalised kohustused
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused kokku
Kohustused kokku

2 858
2 858
4 349

2 956
2 956
4 409

26 059
-859
25 200
29 549

26 826
-767
26 059
30 468

Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud
Käibevara kokku
Põhivara
Osalused tütar- ja sidusettevõtjates
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Põhivara kokku
Varad kokku

Netovara
Akumuleeritud ülejääk
Aruandeperioodi tulem
Netovara kokku
Kohustused ja netovara kokku
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Lisa 21 Konsolideerimata tulemiaruanne
Tuhandetes eurodes

Tegevustulud
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Tulumaks
Omandimaksud
Maksud kaupadelt ja teenustelt
Kaupade ja teenuste müük
Riigilõivud
Tulud majandustegevusest
Saadud toetused
Muud tulud
Kasum/kahjum põhivara varude müügist
Muud tulud varadelt
Saastetasud ja hüvitised
Eespool nimetamata muud tulud

2015
10 393
5 379
5 210
165
4
1 143
21
1 122
3 838
33
1
28
1
3

2014
10 145
5 327
5 162
165
0
1 050
15
1 035
3 728
40
0
38
1
1

Tegevuskulud
Antud toetused
Sotsiaaltoetused
Muud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud kulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

-11 195
-1 250
-633
-617
-5 477
-2 357
-528
-1 583

-10 848
-936
-620
-316
-5 283
-2 572
-428
-1 629

-802

-703

-57
-58
0
1

-64
-65
1
0

-859

-767

Aruandeperioodi tegevustulem
Finantskulud ja -kulud
Intressikulu
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeperioodi tulem
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Lisa 22 Konsolideerimata rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes

2015

2014

-802

-703

1 583
390
202
-1
-189
1 183

1 629
145
71

183
-46
1 320

-48
143
1 146

-1 127
59
1

-448
66
0

-104
1
-1 170

-145
1
-526

Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud saadud laene
Tagasi makstud saadud laene
Tasutud intresse ja muid finantskulusid
Kokku rahavood finantseerimistegevusest

1 353
-1 371
-59
-77

457
-489
-63
-95

Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul
Raha ja selle ekvivalentide muutus

73
1 861
1 934
73

525
1 336
1 861
525

Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Kasum/kahjum põhivara müügist
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks ( tulu )
Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade
netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse põhivara eest
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Müügist saadud tulu
Makstud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Laekunud intresse ja muid finantstulusid
Kokku rahavood investeerimistegevusest
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Lisa 23 Konsolideerimata netovara muutuste aruanne
Tuhandetes eurodes
Põlva Vallavalitsuse netovara
Saldo seisuga 31.12.2013
2014 tulem
Saldo seisuga 31.12.2014
2015 tulem
Saldo seisuga 31.12.2015

26 826
-767
26 059
-859
25 200

Lisa 24 Selgitused eelarve täitmise juurde
Tuhandetes eurodes
Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab oma
koosseisult konsolideerimata aruannetele ( vt lisa 20 – 23 ). Kuna eelarve täitmise aruanne on
koostatud kassapõhisel printsiibil ja sisaldab teatud muid erinevaid arvestuspõhimõtteid, siis ei ole see
konsolideerimata aruannetega võrreldav ( vt lisa 1 ).
2015. aasta eelarve võeti vastu 14.01.2015 ja aasta jooksul lisati 2 lisaeelarvet. Eelarve kujunes
järgnevalt:
vastuvõtmine 14.01.2015
12 331
vaba jääk
80
1. lisaeelarve 13.05.2015
229
2. lisaeelarve 09.12.2015
131
laenude refinantseerimine
953
Kokku
13 724
1.Selgitused esialgse eelarve ja lõpliku eelarve kohta:
a) eelarve tulusid suurendati tasandusfondi suurenemise tõttu võrreldes vastuvõetud eelarvega 30
tuh.eur eurot ja toetusfondi suurenemise tõttu 142 tuh.eurot. Tulumaksu laekumist suurendati 29
tuh.eurot. seoses hea maksulaekumisega. Tulusid kaupade ja teenuste müügist suurendati 25 tuh.eurot
piletimüügi tulude arvelt.
b) põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimist suurendati 115 tuh eurot. Peamise osa sellest
moodustas Jaama tn ümberehituseks saadud sihtfinantseerimise toetus 100 tuh eurot.
c) laenude võtmine suurenes 953 tuh eurot seoses laenude refinantseerimisega.
2. Selgitused eelarve täitmise kohta:
1) Põhitegevuse tulusid laekus 190 tuh eurot planeeritust rohkem, sh tulumaksu 207 tuh eurot,
maamaksu 5 tuh eurot, muid saadavaid toetusi tegevuskuludeks 88 tuh eurot ja muid tegevustulusid
32 tuh eurot rohkem. Tulusid kaupade ja teenuste müügist laekus 144 tuh eurot planeeritust vähem.
Alalaekumise peamine põhjus oli teistest KOVdest prognoositust väiksem õpilaste arv Põlva valla
lasteasutustes.
2) Põhitegevuse kulusid tehti planeeritust vähem 757 tuh eurot. Toetusi anti 252 tuh eurot planeeritust
vähem, personalikulusid tehti 127 tuh eurot vähem, majandamiskulusid tehti 306 tuh eurot vähem.
Muid kulusid tehti vähem 72 tuh eurot, mille moodustas kasutamata osa reservfondist.
3) Planeeritud kulud põhivara soetuseks jäid täitmata 795 tuh eurot. Suurimad tegemata jäänud
investeeringud on järgmised:
Kompetentsikeskuse rajamine 100 tuh eurot
Spordihoone Uus tn 3 katuse ümberehitus 42 tuh eurot
Projekteerimised 2016 investeeringuteks 49 tuh eurot
Hajaasustuse programm 39 tuh eurot (lükkuvad järgmisesse aastasse)
Kultuurikeskuse tuleohutusnõuete täitmine ja ümberehitus 93 tuh eurot
Aasa tn sadeveekanalisatsiooni rajamine 50 tuh eurot
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MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRI
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Põlva Vallavalitsus
Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Põlva Vallavalitsuse otsus aruande
heakskiitmise kohta.

/allkirjastatud digitaalselt/
Georg Pelisaar
Vallavanem
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Põlva Vallavolikogule
Oleme auditeerinud Põlva Valla konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruannet, mis
sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2015 tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet,
rahavoogude aruannet ja eelarve täitmise aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud
majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete
kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis
on toodud lehekülgedel 28 kuni 55, on kaasatud käesolevale aruandele.
Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest
kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab
vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta
raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise
aastaaruande
kohta.
Viisime
oma
auditi
läbi
kooskõlas
rahvusvaheliste
auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme
kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud
kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud
informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist.
Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele,
et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi
väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli,
mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel
kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte
arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit
hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud
arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi
hindamist.
Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse
andmiseks meie auditiarvamusele.
Arvamus
Meie arvates kajastab kaasatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis
olulistes osades õiglaselt Põlva Valla finantsseisundit seisuga 31.12.2015 ning sellel
kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust, rahavoogusid ja eelarve täitmist
kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
/allkirjastatud digitaalselt/
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Vandeaudiitori number 340
BDO Eesti AS
Audiitorettevõtja tegevusloa number 1
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27.05.2016
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