PÕLVA VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Põlva

30.08.2018 nr 2-3/523

Seisukoha võtmine Põlva valla arengukava
ja Põlva valla eelarvestrateegia väljapaneku
jooksul esitatud ettepanekute ja
vastuväidete osas
Põlva Vallavalitsuse 20. juuni 2018. a korraldusega nr 2-3/420 "Põlva valla arengukava ja
eelarvestrateegia projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine" kiideti heaks
"Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030" ja "Põlva valla eelarvestrateegia aastateks
2019–2024" projektid ning suunati need avalikule väljapanekule.
Põlva Vallavalitsus avalikustas arengukava ja eelarvestrateegia projektid ajavahemikul
27.06.2018–12.08.2018 Põlva valla kodulehel, Põlva Vallavalitsuses (Keldrikaela tee 2) ja Põlva
valla teenuskeskustes Ahjal (Illimari 6, Ahja alevik), Moostes (Vallamaja, Säässaare küla),
Lahedal (Külakeskuse, Tilsi küla) ja Vastse-Kuustes (Tiigi tn 5, Vastse-Kuuste alevik). Põlva
valla arengukava aastateks 2019–2030 ja Põlva valla eelaarvestrateegia aastateks 2019–2024
projektide avaliku väljapaneku jooksul ajavahemikul 27.06.2018–12.08.2018 laekus kirjalikke
ettepanekuid neljalt aadressilt.
Põlva Vallavolikogu 27.07.2018 otsusega nr 1-3/46 "Omaosaluse tagamine projekti "Põlva Kooli
Kesk tn 25 õppehoone ümberehitustööd" elluviimiseks" lubatakse Põlva Vallavalitsusel katta
puudujääv omaosalus eelarveaastatel 2018–2019 planeeritud projekti "Põlva Kooli Kesk tn 25
õppehoone ümberehitustööd" elluviimiseks summas kuni 972 800 eurot. Põlva Vallavalitsus tegi
volikogule ettepaneku katta projekti omaosalus 2019. aastal kavandatud investeeringute arvelt
investeerimisobjektide muutmise kaudu.
Ettepanekute arutamiseks korraldati 29.08.2018 avalik arutelu.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7, kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 ja Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 33
"Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise
kord" § 8 lõike 5 alusel ning arvestades esitatud ettepanekuid ja avaliku arutelu tulemusi, annab
Põlva Vallavalitsus
k o r r a l d u s e:
1. Võtta seisukohad Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 projekti avaliku väljapaneku
jooksul esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas vastavalt lisale 1.
2. Võtta seisukohad Põlva valla eelarvestrateegia 2019–2024 projekti avaliku väljapaneku
jooksul esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas vastavalt lisale 2.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Korralduse peale võib esitada Põlva Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks
pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebus Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
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Põlva Vallavalitsuse 30.08.2018. a
korralduse nr 2-3/523 "Seisukoha võtmine
Põlva valla arengukava ja Põlva valla
eelarvestrateegia väljapaneku jooksul
esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas"
Lisa 1
Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 avaliku väljapaneku jooksul esitatud
ettepanekud ja vastuväited ning Põlva Vallavalitsuse seisukohad
Ettepaneku/vastuväite
esitaja ja kuupäev

Jrk
nr

Ettepanek/vastuväide

Põlva Vallavalitsuse
seisukoht

Kristjan Mäeots
JK Lootos president
12.07.2018
e-post

1.1.

Esitame ettepaneku täiendada
Arengusuund E6: sport ja
rahvatervis:
Kunstmurukattega Lootospark jalgpalliväljak on aktiivsest
kasutamisest amortiseerunud,
puudub nõuetele vastav tribüün
(siht – jalgpalliväljaku kate
asendatakse 2019, tribüünide ehitus
ja väljaku valgustuse renoveerimine
2020)

Sirje Kurg
2.1.
Adiste
küla
elanike
pöördumise esitamine
e-post

Adiste, Miiaste ja Kauksi küla
elanike pöördumine kergliiklustee
rajamiseks Kanepi- Leevaku
tugimaantee (62) Himmaste-Kauksi
lõigule (ca 10 km)

Krista Sildoja (Mooste 3.1.
Rahvamuusikakool)
05.08.2018
e-post

MTÜ Virbel Mooste
Rahvamuusikakooli kohta väärad
andmed:
Lk 28-29 Tabel 18. Huvi-ringides
osalejate arv
Hetkel on kirjas: MTÜ Virbel – 20
õppurit.
Palun teha parandused:
MTÜ Virbel – rahvamuusikakoolis
õppis 2018. a maikuus 34
põhikooliealist last Põlva vallast,

Põlva Vallavalitsus toetab
ettepanekut sisuliselt.
Mõõdikud – arengusuund E6 –
sport ja rahvatervis lisatakse
alapunkt:
Kunstmurukattega Lootospark
jalgpalliväljak on
amortiseerunud ning puudub
nõuetele vastav tribüün
(siht – jalgpalliväljaku kate
asendatakse hiljemalt 2024.
aastal, tribüünide ehitus ja
väljaku valgustuse
renoveerimine hiljemalt aastal
2024)
Põlva Vallavalitsus toetab
ettepanekut sisuliselt ning
ettepanek on arengukava
projektis kajastatud.
Arengukava projektis on toodud
arengusuund E1: puhas loodusja elukeskkond ühe eesmärgina,
et jalg- ja jalgrattateed (edaspidi
kergteed) moodustavad ühtse
ohutu võrgustiku (lk 35).
Arengukava tegevuskava
alapeatükis 6.1.1. on toodud
kergliiklusteede võrgustiku
väljaehitamine.
Käesoleval ajal puuduvad valla
eelarves rahalised vahendid
kergtee rajamisek. Kergtee
rajatakse toetuse abil, kui
avanevad sobivad
toetusmeetmed.
Põlva Vallavalitsus toetab
ettepanekut:
Tabelis 18 tehakse parandus 34
(Põlva vallast õppis 2018. aasta
mai seisuga koolis 43 last, neist
9 eelkooli- ja 34 põhikooliealist.
Vald toetab põhikooliealiste
huvitegevust. Teistest valdadest
pärit õppureid ei arvestata).
Tabelile 18 lisatakse allmärkus
9.

lisaks 9 eelkooliealist last. Lisaks
25 täiskasvanud õppurit Põlva
vallast. Kokku 68. Lisateabena:
teistest valdadest õpib koolis veel
91 erinevas vanuses õppurit (neist
64 last Viimsis, 11 Mikitamäel,
ülejäänud Moostes kohapeal. Neist
10 on täiskasvanud õppurid).
Õppureid kokku 159.

Põlva Vallavalitsuse 30.08.2018. a
korralduse nr 2-3/523 "Seisukoha võtmine
Põlva valla arengukava ja Põlva valla
eelarvestrateegia väljapaneku jooksul
esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas"
Lisa 2
Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024 avaliku väljapaneku jooksul esitatud
ettepanekud ja vastuväited ning Põlva Vallavalitsuse seisukohad
Ettepaneku/vastuväite Jrk Ettepanek/vastuväide
Põlva
Vallavalitsuse
esitaja ja kuupäev
nr
seisukoht
Kristjan Mäeots
JK Lootos president
12.07.2018
e-post

1.1.

Palume eelarvestrateegias 20192024 parandada rida: Kunstmuru
jalgpalliväljaku ümberehitamine
KOV rida 100 tuh eur, mis
moodustab väljakukatte
renoveerimistöödest ca 47%.

Kalev Toom
2.1.
03.07.2018
e-postiga edastatud Puuri
küla elanike pöördumine

Palume lisada Põlva-Saverna
kergliiklustee valgustuse rajamise
rahastamine 2019. a eelarve
projekti
(orient. maksumus 90 000 eurot)

Sirje Kurg
3.1.
Adiste
küla
elanike
pöördumise esitamine
e-post

Adiste, Miiaste ja Kauksi küla
elanike pöördumine kergliiklustee
rajamiseks Kanepi-Leevaku tugimaantee (62) Himmaste-Kauksi
lõigule (ca 10 km)

Põlva Vallavolikogu
27.07.2018 otsuse nr
1-3/46 alusel tehtav
muudatus

Põlva Kooli Kesk tn 25
õppehoone renoveerimise projekti
puudujääva omaosaluse katmiseks
lisarahastuse eraldamine (972 800
eurot)
Laskespordikeskus (Metsa 7) viia
eelarvestrateegia projektist välja
põhjusel, et meetmesse esitatud
taotlust ei rahastatud. Omaosaluse
katmiseks planeeritud vahendid
suunatakse Põlva Kooli
renoveerimiseks.
Loomemaja (endine vallamaja
Mammastes) viia eelarvestrateegia
projektist välja põhjusel, et
meetmesse esitatud taotlust ei
rahastatud. Omaosaluse katmiseks
planeeritud vahendid suunatakse
Põlva Kooli renoveerimiseks.
Lasteaed Lepatriinu välisfassaadi
ja keldri renoveerimine viia välja
eelarvestrateegia projektist
vahendite puudumise tõttu.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Põlva Vallavalitsus ei toeta
ettepanekut:
Eelarvestrateegias on 37 000
eurot omaosaluse katmise
toetamiseks.
Toetuse
suurendamiseks
puuduvad
rahalised vahendid.
Põlva Vallavalitsus ei toeta
ettepanekut:
Puuduvad vahendid
Põlva-Saverna kergliiklustee
valgustuse rajamise
rahastamiseks.
Põlva Vallavalitsus ei toeta
ettepanekut:
Puuduvad rahalised vahendid
kergliiklustee ehitamiseks. Kui
uuel rahastusperioodil (alates
2021) avaneb vastav meede,
koostab vallavalitsus taotluse
ja tegevus viiakse sisse
eelarvestrateegiasse.
Põlva Vallavalitsus teeb
muudatused
eelarvestrateegias.

