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Muud teemad
1. Põlva valla arengukava aastateks 2019-2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2024.

M.Eskor - tutvustas eelarvestrateegiat ja eelarve kujundamise põhimõtteid. Valitsus suurendab
tasandusfondi. Sihteraldised ainult kindlatele sektoritele. Tulumaksu tõus 3-5% järgmiseks aastaks.
Tulu üle planeerida pole mõtet. Kulude poolel paigas Põhitegevuste osa (sh vältimatud kulud nagu
kommunaal, laenud, personal jm.) Investeeringud -vastavalt ühinemislepingule ja investeeringute
kavale.
T.Narusbek - küsimus eelarvestrateegia kohta. Viited eelarvestrateegias teehoiukavale (3 valda Põlva, Mooste, Laheda) .Miks ei ole kavas Ahjat ja Vastse-Kuustet?
M.Eskor - riik eraldab ea 500 tuh, mis mõeldud jooksvaks hoolduseks (lumetõrje, suvised remondid
jm). Ühinemislepingust lähtuvad soovid on kantud eelarvestrateegiasse . Ettepanekud esitati juba
2017. Olid avalikustamisel ja läbisid volikogud.
A.Roop - uues vallas toimub hetkel ühtse Teehoiukava ettevalmistamine. Ühinemislepingutes peaks
olema suuremate investeeringute nimekiri.
T.Narusbek - kuidas need investeeringud teehoiukavasse tekivad. Kui palju on Ahja piirkonnas 2018
kulunud tee hooldusteks?
M.Eskor - Ahja piirkonnas seile aastal ea 25-30 tuh. Olenevalt piirkonnast mujal 40-90 tuh eur.
T.Narusbek- mis oleks ettepanek, et veel 2018 aastal saada teehoolduseks kruusa ?
M.Eskor - olemasolev maht ea 44 tuh eur peaks saama tehtud. Osaliselt tuleb hoida raja ka
lumetõrjeks
T.Narusbek - mida peaks tegema, et 2019 saaks viia sisse muudatused Ahja piirkonna vallateede
rahastarnisel

M.Eskor - jooksev remont jätkub teedel vastavalt hetkel kehtivale kavale. Investeeringut saab
kavandada vastavalt omaosaluse jäägile.

A.Vijar - üks võimalus on Ühinemislepingu avamine ja prioriteetide ümberhindamine. Ehitushinnad
on oluliselt tõusnud.
A.Veetsmann - pigem peaks proovima siiski leida kompromissi, et mitte ühinemislepingu avamisel ei
jääks kaotajaks väikesed kohad.
K.Jõgeva - kas Ahja Kooli renaveerimiseks saaks kasutada ära jäänud objektidest vabanenud
Ühinemistoetust. Kas võin võtta hinnapakkumised?
M.Eskor - tegelikult on ühinemisleping „avatud olnud" suvest alates ja Põlva Kooli hanke jaoks tõsteti
vahendeid ümber endise Põlva valla objektidelt (Lasketurismi keskus, Loomemaja, Lepatriinu
lasteaed), mis ei saanud projektitoetusi. l.oktoobriks peaks esitama taotlused investeeringuteks,
kiirem on allasutuste põhitegevuse kulude esitamisega.
A.Vijar - palju on mänguväljakutele ja külaplatsidele eraldatud eelarvereal realiseeritud 2018?
M.Eskor - pigem kaks platsi ea 50 tuh eur. On tellitud, peaksid valmima aasta lõpus.
T.Narusbek - osades piirkondades on teedel viidad. Palju maksaks et kogu vallas teed tähistada ?
l.Käo - endises Põlva vallas mõned külad (Rosma, Taevaskoja) tegid projektid läbi Leader meetme,
vald kattis omaosaluse.
A.Vijar - Himmaste külas tellis viidad vald otse. Probleemiks oli kinnistuomanike käest nõusolekute,
allkirjade korjamine, väga mahukas töö. Vallas on ka erinevaid silte ja viitasid. Võiks olla ühtne
kujundus.
Ettepanekud : ei esitatud
2. Kogukonna kaasamine.
A.Vijar - eelmises volikogus tõusis seoses Kadaja karjääri teemaga ülesse kogukonna kaasamise
teema. Kuidas viiakse läbi kaasamist? Kas see on efektiivne ? Kas on plaanis kaasata ?
A.Roop- 2017 arengukavaga seotud kaasamine läks kiireks seoses ühinemisega kaasnenud
koormusega. Samas plaanitud 2 nädala asemel olid kavad ettepanekuteks avatud 1,5 kuud.
M.Eskor - hetkel pole enam aega ja sisendit ei jõua enam arvestada. Riik on ette pannud tähtaja 15.
10.18
A.Vijar - külade arengukavad peaksid olema sisenditeks,
K.Kalk - hetkel on töös külade arengutoetuse ja külavanemate valimise korra muutmine. Plaan
täiendada nõudega kahe aasta jooksul külavanema valimiseks ja siduda see eraldatava toetusega.
Plaanis esitada oktoobrikuu volikogusse
l.Käo - oktoobrikuu volikogu on liiga kiire, komisjonid peaksid saama seda arutada
A.Vijar - nii ei jõua jälle kaasata, külavanemad peaksid saama ka teha ettepanekuid

K.Kalk- kuidas seda kogukondadeni viia ? Kes näiteks Ahja vallas oleks kõneisikuks ?
K.Jõgeva -Ahjal puuduvad külavanemad
l.Käo - kas selle korraga kaasnevad mingisugused taotluste esitamise tähtajad? jõuaks veel ka
novembri volikogus vastu võtta.
Seisukoht : 3.

Põlva-Himmaste-Eoste kergliiklustee parkla rajamine (taotlus lisatud)

A.Vijar. - tegi ettepaneku ja tutvustas taotlust (Parkimisplatsi rajamiseks Himmaste kergliiklustee
äärde. Parkla asuks kergliiklustee linna poolses otsas ea 10 kohta, maksumus a 30 tuh eur

+ km.

Toimus arutelu.
Seisukoht: komisjon toetab ettepanekut lisata objekt arengukavasse ja eelarvestrateegiasse
4. Rosma vesiveski renaveerimine
l.Käo - tutvustas Rosma külavanem H.Hallapi saadetud taotlust ja tegi ettepaneku täiendada
arengukava Rosma vesiveski renaveerimise lisamisega arengukavasse ja eelarvestrateegiasse valla
poolse kaasfinantseeringu planeerimiseks.
Seisukoht: komisjon toetab ettepanekut lisata objekt arengukavasse ja eelarvestrateegiasse
6.

Muud teemad
Arutelu kergliiklusteede teemal. Võiks olla kajastatud arengukavas eraldi teemana.
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