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Päevakorrapunkt 1
Aktsiaseltsi Põlva Haigla otsustest ja tulevikuplaanidest
Kell 15.05 saabus istungile Ülo Needo.

Marek Seer andis ülevaate Põlva Haigla tulevikuplaanidest. Erakorralises meditsiinis on
märksõnadeks ruumiprogramm ja töökorraldus. Pisitasa on ümberkorraldustega alustatud, et
muuta ruumid patsiendi- ja töötajasõbralikumaks. Osakonnas on tööl juhataja ning õendusjuht. 1.
jaanuarist on plaanis rakendada tööle kaks õde, kellel ühel on lastega töötamise kogemus.
Tööpäevadel kella 8-16 töötavad sisearst, kirurg, günekoloog, ämmaemand ning kodusesse
valvesse on planeeritud pediaater. Töövälisel ajal on ööpäevaringes valves erakorralise
meditsiiniarst ja sisearst. Enim tahame, et erakorralise meditsiiniosakonnas töötaks enim
erakorralise meditsiiniväljaõppega arstid. Selle nimel me toimetame. Me ei kirjutaks ennast kinni,
milliseid ambulatoorseid erialasid haiglas peaks osutama. See loetelu ei ole kunagi ammendav ja
on ajas muutuv, kindlasti on esindatud neuroloog, pulmonoloog, endokrinoloog jne. Need erialad
peavad jätkama ja meie plaaniks on laiendada olemasolevate erialade ampluaad. Oleks kohapeal
tehtavad need uuringud, mida on mõistlik kohapeal teha. Kindlasti on selleks vaja selleks teha
investeeringuid aparatuuri. Üldkirurgia on esindatud, peab laiendama vastuvõtte. Päevakirurgia
märksõna on ravijärjekordade lühendamine. Märksõnaks on ka töötavate ämmaemandate
pädevuse tõstmine. Ämmaemanduskeskuse loomisega tahame luua eelduse, et günekoloogid
saaksid keskenduda oma erialasele professionaalsusele ja vähendada seeläbi järjekordasid.
Taastusravi on märksõna Lõuna-Eesti kompententsikeskusena. See on üldhaiglate mõttes väga
unikaalne, see tegevus peab jätkuma ja seda tegevust tuleb laiendada. Oluliseks koostööpartneriks
on TÜ Kliinikum ja insuldiprojektis osalemine. Lisaks osutatakse ambulatoorset taastusravi ning
taastusravi päevaraviteenusena. See unikaalsus peab säilima ja säilibki. Samas ei tohi ära unustada
tugiteenuseid. Haiglas on tööl uus kvaliteedispetsialist, kes vaatab üle kvaliteedidokumentatsiooni
ja kaasajastab seda. Oluline dokumendihalduse edasijuurutamine ja rakendamine täies mahus.
Välistada ei saa, et tugiteenust pakkuv spetsialist pakub tugiteenust kogu võrgustunud haiglatele ja
ka kliinikumile. Haigla väärtustab oma töötajaid, on alustanud nende suuremat kaasamist haigla
töösse. 1. jaanuarist alustab tööd ka personalijuht. Kahtlemata on märksõna koolitus ja
koolitusmahtude suurendamine, tegeletakse töökoormuste kaardistamisega.
Toimus arutelu.
Küsimusi esitas Koit Jostov:
1. Kuna Põlva vald on ikkagi 49% aktsiaseltsi Põlva Haigla omanik, siis omanike esindajana
soovime informatsiooni 11 kuu majandustulemuste kohta (kasumiaruanne).
2. Mis seisus on läbirääkimised kaheksanda perearsti leidmiseks? Tähtaeg on 2020. aasta alguses.
Kui selleks ajaks ei ole perearstipraksis perearstiga täidetud, tuleb 1/9 toetusest tagasi maksta, so
ca 150000 eurot.
3. Kolme aasta haigla programm on väga ilus, aga mina ei usu, et Haigekassa leping nii palju
suureneb, et katta suurenevad kulutused. Mille arvelt see kaetakse?
Küsimustele vastas Marek Seer:
1. Endise aktsiaseltsi juhina olete te hästi kursis, et majandustulemustest ülevaate andmine käib
aktsiaseltsi puhul läbi korralise üldkoosoleku ja jooksva aasta majandustulemustest ülevaate
andmist väljaspool üldkoosolekut ei ole sellisel kujul mõeldav. Et mitte jätta teid hoopis vastuseta,
siis haigla kinnitatud eelarve oli planeeritud nulliga ja selles suurusjärgus me püsime. Täpsed
majandustulemused selguvad 12 kuu jooksul, mille järgselt on planeeritud kokku kutsuda
aktsiaseltsi üldkoosolek.
2. Vastab tõele, et juba tervisekeskuse projekti tehes ilmselt hinnati seda riski adekvaatselt, et mis
siis saab, kui ei saa. Tol hetkel paluti juba pikendust. Mida me oleme teinud? Me oleme saatnud
uuesti võimalikele potentsiaalsetele perearstidele kutse liitumiseks kuid vastuseid hetkel ei ole. Me
ei ole oodanud seda tähtaega ning oleme uuesti palunud ministeeriumilt selle nõude täitmiseks
pikendust. Telefonitsi on kinnitatud, et selle pikenduse me saame. Nii et ei ähvarda raha tagasi
küsimise nõue. Töö perearstidega käib. Kahjuks ei ole haigla võimuses perearstide konkursse läbi
viia, mis oleks tore. Mida võiks ja mida me haiglana saame teha, on paluda seaduseandjal viia
sisse muutatus, kus üldhaigla võiks olla ka näiteks üldarstiabi osutaja. Kas see lahendab otseselt
perearsti puuduse küsimust, kuid mingisuguse paindlikkuse see süsteemi annaks.

3. Haigekassa on lubanud, et võrreldes nende muudatustega, mis on ära otsustatud ja 1. jaanuarist
rakenduvad, lepingu maht ei vähene. Iga lepingu läbirääkimine ja tõde selgub, kui leping on meile
esitatud ja allkirjastatud. Hakkame samm-sammult pihta, jälgime kulusid ja kulutusi. Kui vaja
võtame laenu, kui vaja toetame teisiti. Samm korraga, kõigepealt eelarve projekteerimine ja
hinnastamine.
Küsimuse esitas Igor Taro: Mainisite, et haigla 11 kuu majandustulemusi te omanike esindajatele
avaldada ei saa. Lugesime hiljuti eelmise aasta haigla majandustulemustest, kus aktsiaselts Põlva
Haigla teenis 800 000 eurot kasumit. Samas oli eelmisel aastal palju trianglit ja tsirkust selle
200 000 euro väljameelitamisega katuserahast, et sünnitusosakond saaks jätkata. Kuidas selgitate
seda vastuolu?
Küsimustele vastas Marek Seer: Asi on ühtaegu keeruline, kuid mõnes mõttes lihtsamast lihtsam.
Eelmise aasta majandustulemused on kinnitatud ja need on avalikud. Kuidas selgitada seda nö
suurt kasumit? Riigi raamatupidamisloogika järgi on sihtfinantseeringud vaja arvele võtta tuluna.
Eelmisel aastal laekus Põlva haiglale 1,2 miljonit eurot sihtfinantseeringuteks. Enamus tuli
tervisekeskuse rajamiseks. Seda tulu, mis laekub ja mis võetakse tuluna arvele, hakatakse
amortisatsiooni kandma järgnevatel aastatel. Kuna see läks tervisekeskusesse, siis see on enam kui
paarkümmend või enam aastat. See hägustabki haiglate eelarvet. Ausalt puhas eelarve oleks see,
kui võtta see sihtfinantseering välja, mida ka tehakse ja planeeritakse jooksvat eelarvet. Jooksev
eelarve oli miinusega (-9850), no ütleme nullis.
Küsimuse esitas Tarmo Tamm: Miks te 51% haigla aktsiate omanikuna olete üle sõitnud
volikogust, kogukonnast ja inimestest, kes selle haigla eest seisid? Kuidas te seda põhjendate?
Küsimustele vastas Marek Seer: Põhjendus sellele, et me ei arvestanud väikeaktsionäri soovidega.
Aktsiate müügiprotsess toimus aastal 2017, kus lepiti kokku aktsionäride õigused ja kohustused.
Nii täpselt kuidas need on sinna kirja saanud, on sellega ka arvestatud ja selles suunas tegutsetud.
Ma usun, et see leping, mis tollel hetkel sündis, oli tugev kompromiss. Seadusandja on teinud
äriseadustiku ja tõepoolest ütleb seal ära, missugune on kellegi osalus ning pannud paika õigused
ja kohustused. Me oleme vastastikkuses teineteise mõistmises minu meelest nõukogus töötanud.
Nõukogu teie poolsed esindajad on ilusti väljendanud oma selget seisukohta ja seisnud haigla eest.
Otsus tehti tõepoolest 51% osalusega, aga selle otsuse tagamaa on seal, kus toimus aktsiate
enamusosaluse müük, mis sündis tugeva kompromissina.
Küsimuse esitas Tarmo Tamm: Te olete avalikult öelnud, et riik annab teile
ämmaemanduskeskuse rajamiseks 380 000 eurot. Kellega te olete riigi poolt rääkinud? Kas te
olete selle arvestanud äriplaani, kust tuleb see rahaline kate?
Küsimustele vastas Marek Seer: Aktiivravi haigla rahaline kate raviteenuste osutamiseks tuleb
Eesti Haigekassalt ja me oleme pöördunud sotsiaalministeeriumi poole, et leida ühekordseteks
investeeringuteks puuduolev summa.
Küsimuse esitas Indrek Käo: Käis läbi personaliteema. Millised on etteheited senisele töö
kvaliteedile ja kuidas kaks uut töötajat peaksid haigla tööd paremaks tegema?
Küsimustele vastas Marek Seer: Nõukogu sõlmib töölepingu juhatuse liikmetega. Andsin
ülevaate, milliseid spetsialiste on plaanis tööle võtta ja milliseid palgatud. Kvaliteeditööd on
tehtud enne ja tehakse ka tulevikus. See on pidev protsess. Haigla juhtkond on teinud otsuse ja
kõik see mida ma ütlesin, peaks seda kooslust parendama. Käimas on töötajate rahulolu küsitlus ja
eks me saame selle pealt hinnata seda tulemust.
Küsimuse esitas Igor Taro: Te mainisite anonüümseid kirju ja seda, et peaks taastama töörahu.
Kes selle töörahu rikkus, kes selle eest peaks vastutama?
Küsimustele vastas Marek Seer: Käimas on töötajate rahuolu küsitlus ja selle pealt saame anda
hinnanguid. Anonüümsed kirjad on olnud väga konkreetsed ähvardused ja väljendite peale

mõeldes kaob ka söögiisu. See ei ole okei. Pidasin vajalikuks seda ära mainida. Me seisame oma
töötajate eest ja aitame neil vajadusel teha avalduse politseisse ja aitame vajadusel ka õigusabiga.
Arne Tilk esitas küsimuse seoses sotsiaaltranspordiga. Kas TÜ kliinikum on mõelnud sellele,
kuidas eakas inimene suudaks kliinikumis orienteeruda?
Küsimustele vastas Marek Seer: Ehk kuidas inimene, kes on toodud haigla ukseni, pääseb õigesse
kabinetti? Me tegeleme sellega, et erivajadusega inimesed leiaksid tee õigesse kabinetti. Töötajad
iseenesest abistavad ja suunavad neid.
Indrek Käo esitas küsimuse seoses sünnitusabi ja günekoloogia arengukava kehtivuse
lõppemisega. Kuidas see toetab ämmaemanduskeskuse loomise projekti?
Küsimustele vastas Marek Seer: Käesoleval hetkel see arengukava ämmaemanduskeskuse rajamist
ei kajasta. Mis saab arengukavaga edasi? Ma ei ole õige adressaat seda vastama. Mis saab
ämmaemanduskeskusega? Me toimetame nii edasi nagu oleme kavandanud ja infovoldikutes
kirjas. Me pakume neid teenuseid, mida seadus võimaldab ja mida haigekassa rahastab.
Küsimuse esitas Kuldar Leis: Kui vaadata ettepoole, mis on meditsiinis kõige suuremad mured või
riskid? On see rahastamine, personal või…?
Küsimustele vastas Marek Seer: Suurim risk on personal. Selle juured ulatuvad kaugele. Arsti õpe
kestab kaua ja et täita seda tühimikku, tuleb suurendada põhiõppesse vastuvõetavate isikute arvu.
Tõmbeks on ju ka Soome. Raha on alati vähe. Tervishoius on suurim risk personal. See tähendab
seda, et tuleb leida ja kohandada teenuseid aga jällegi oma pädevuse piirides. Arstilt ei saa arsti
tööd ära võtta. Tugev esmatasand on võtmesõna.
Küsimuse esitas Lennart Liba: Kui ei peaks tulema riigilt seda ühekordset toetust, kas
ämmaemanduskeskus ja kaasaegne EMO Põlvasse ikkagi tuleb?
Küsimustele vastas Marek Seer: Seda kolme aastast kava me plaanime ühel või teisel moel täita.
Küsimuse esitas Janno Simso: Kas Lõuna-Eesti taastusravi kompententsikeskus tähendab seda, et
kõik selle piirkonna taastusravi patsiendid suunatakse Põlvasse?
Küsimustele vastas Marek Seer: Väga hea küsimus. See on unikaalne lahendus haiglale. Nõnda
oleme planeerinud. Me ei ole kavandanud teistesse üldhaiglatesse meie haiglate võrgus taastusravi
teenust laiendada.
Küsimuse esitas Lennart Liba: Maarja küla kasutab aktiivselt teie taastusraviteenust. Seal on
bassein, kuid see on väike. Kas on lähiaastatel seda poolt ka Põlva haiglasse laiendada?
Küsimustele vastas Marek Seer: Üksikute investeeringute puhul jään vastuse võlgu. Me peame
selle üle vaatama ja kui on teenuse kitsaskoht olemas, siis tuleb sellega tegeleda.
Istungi juhataja lõpetas päevakorrapunkti arutelu.
Päevakorrapunkt 2
Põlva linnas Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule
väljapanekule suunamine OE75
Kuulati Tiia Zuppuri ettekannet. Põlva Vallavalitsuse 23. mai 2018. a korraldusega nr 2-3/352
"Põlva linnas Kesk tn 37 asuva katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise
algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine" algatati detailplaneeringu koostamine Põlva linnas
Kesk tn 37 katastriüksusel ja selle lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärk algatamisel oli
kaaluda võimalusi olemasoleva elamu laiendamiseks äripindadega rohkem kui 33%, hoone teisele
korrusele kuni kahe korteri ehitamiseks ning maa kasutamise sihtotstarbe muutmiseks elamumaast
ärimaaks. Detailplaneeringu koostaja on Marksi Maja OÜ. Detailplaneeringu koostamise
korraldaja on Põlva Vallavalitsus, planeeringu vastuvõtja ja kehtestaja on Põlva Vallavolikogu.

Detailplaneeringu algatamisel oli planeeringu eesmärk kooskõlas kehtiva Põlva linna
üldplaneeringuga. Planeeringulahenduse väljatöötamise käigus selgus, et lahendus ei ole
kooskõlas Põlva Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a otsusega nr 1-3/60 "Põlva valla
üldplaneeringu 2029+ osaline kehtestamine" vastuvõetud Põlva valla üldplaneeringuga.
Üldplaneeringus on planeeringuala määratud väikeelamute maaks (tähis E1), planeering sätestab,
et Põlva linnas väikeelamute alal on lubatud maa kasutamise sihtotstarveteks elamumaa,
transpordimaa, ühiskondlike hoonete maa, üldkasutatav maa ning tehnovõrkude ja -rajatiste
ehitamiseks vajalik tootmismaa, ülejäänud maa kasutamise sihtotstarbed on üldplaneeringu järgi
keelatud. Planeerimisseaduse § 142 lõike 1 alusel võib detailplaneering põhjendatud vajadusel
sisaldada kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Tulenevalt planeerimisseaduse § 142
lõikest 2 kohaldatakse üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava
detailplaneeringu koostamisele üldplaneeringu koostamisele ettenähtud menetlust. Koostööle ja
kaasamisele kohaldatakse detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõudeid. Alates hetkest kui
selgus, et tegemist võib olla üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringuga,
kohaldati üldplaneeringu koostamisele ettenähtud menetlust. Planeeringuala suurus on 2627 m²
ning planeeringu eesmärgiks on laiendada Põlva linnas Kesk tn 37 asuvat elamut äripindadega ja
muuta maa kasutamise sihtotstarve elamumaast elamu- ja ärimaaks. Planeeringulahendus lubab
olemasolevat hoonet laiendada selliselt, et esimesele korrusele on võimalik rajada koolituskeskus
koos kontori- või äriruumidega ning teisele korrusele kaks ärikorterit. Hoone teenindamiseks
vajalik parkimine lahendatakse krundil ning juurdepääs alale on kavandatud Piiri tänavalt.
Detailplaneering lubab lisaks kahekorruselisele põhihoonele püstitada katastriüksusele kaks
ühekorruselist abihoonet, jälgida tuleb ehitusjoont. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Põlva
valla üldplaneeringu 2029+ muutmiseks, lubades väikeelamute alal väikesemahulist äritegevust.
Otsusega võetakse vastu Põlva linnas Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering
ning suunatakse see avalikule väljapanekule.
Arengukomisjon toetab eelnõud.
Istungi juhataja pani otsuse eelnõu hääletusele.
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 27, vastu 0, erapooletuid 0) eelnõu vastu võtta
vallavolikogu otsusena nr 1-3/45 "Põlva linnas Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala
detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine".
Päevakorrapunkt 3
Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord ME70
Kuulati Aigi Tiksi ettekannet. Alates 2017. aasta septembrist on lasteaia õpetajate palk seotud
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud üldhariduskooli õpetaja palga alammääraga, mis on
viimastel aastatel oluliselt suurenenud. Põlva valla lasteaedade hoolekogude koosolekutel 2019.
aasta mais-juunis arutati lasteaedade kohatasu võimalikku suurendamist alates 1. jaanuarist 2020.
aastal. Hoolekogud andsid nõusoleku lasteaia kohatasu tõstmisele 25-le eurole kuus tingimusel, et
saadav lisaraha suunatakse sihtotstarbeliselt lasteaia personali palgatõusuks. Nõusoleku kohatsu
tõstmiskes andsid kolm hoolekogu. Ühe lasteaia hoolekogu leidis, et vanemate poolt makstavad
lasteaiaga seotud kulud võiksid küll suureneda, aga seda pigem toiduraha toetuse (0,45 eurot päev)
ärajätmise arvelt. Kolme lasteaia hoolekogud olid kohtatasu tõstmise vastu. Määrusega
kehtestatakse Põlva valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes muude kulude vanemate poolt
kaetava osa määraks 25 eurot ja selle tasumise kord. Pere kolmanda ja iga järgmise lasteasutuses
käiva lapse eest kohatasu maksma ei pea.
Hariduskomisjon toetab eelnõud.
Toimus arutelu.

Küsimuse esitas Tarmo Tamm: Kust tuleb põhimõte, et vanemad peavad maksma abiõpetajate
palgaraha?
Küsimusele vastas Aigi Tiks: Omavalitsus maksab iga lapse kohta keskmise 395 eurot, selle
kõrval lapsevanema osaluse määr on 25 eurot.
Repliigi esitas Sirje Tobreluts: Kanepi vald suudab lasteaiakoha tagada tasuta. Kui me tahame
noori tuua Põlva valda, võiksime jätta määra 15 euro tasemele. Konsensust selles küsimuses ei ole.
Aigi Tiks: Lapsevanem toetab vähesel määral neid kulusid.
Igor Taro esitas küsimuse hoolekogude liikmete arvu kohta.
Aigi Tiks: See sõltub lasteaia suurusest.
Küsimuse esitas Tarmo Tamm: Kas see loogika on ikka õige, et kui meil tekib palgaraha
probleem, et me hakkame palgaraha vanemate käest juurde küsima? Kui palju me sellega valla
eelarvet turgutame, mis summast jutt käib?
Küsimusele vastas Aigi Tiks: Sellega kaasneb ca 69 360 eurot.
Repliigi esitas Koit Jostov: Kolm hoolekogu on andnud nõusoleku tingimusel, et tõstetakse
abiõpetajate palkasid.
Repliigi esitas Igor Taro: Saime teada, et mõnikümmend inimest on sellele kooskõlastuse andnud.
Istungi juhataja pani määruse eelnõu hääletusele.
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 16, vastu 9, erapooletuid 0) eelnõu vastu võtta
vallavolikogu määrusena nr 1-2/25 "Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava
osa määr ja tasumise kord".
Päevakorrapunkt 4
Eraüldhariduskooli ja eralasteaia toetamise kord ME64
Kuulati Aigi Tiksi ettekannet. Alates 2017. aastast osaleb erakooliseaduse § 222 lõike 1 alusel vald
või linn erakooli tegevuskulude katmises, kui see on valla või linna otsusel vajalik hariduse
kättesaadavuse või mitmekesisuse tagamiseks. Erakooliseaduse muudatustega seoses eraldatakse
erakooli pidaja taotlusel alates 2018. aasta 1. jaanuarist eraüldhariduskooli tegevuskulude
katmiseks riigieelarvest toetust. Riigi poolt erakoolile antava tegevuskulutoetuse suurus on Põlva
üldhariduskoolide õppekoha keskmine tegevuskulu, kuid mitte rohkem kui põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 7 alusel kehtestatud piirmäär. Piirmäär 2020. aastal on 92 eurot.
Määrusega toetatakse aastatel 2020–2022 Põlva valla haldusterritooriumil asuvaid
eraüldhariduskoole tegevuskulude tasumisel proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste
arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Põlva vallas 35 euroga kuus õpilase kohta ning
eralasteaedasid tegevuskulude tasumisel proportsionaalselt selles lasteaias õppivate laste arvuga,
kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Põlva vallas 200 euroga kuus lapse kohta. Erand tehakse
õpilaskoduga erakoolide tegevuskulude tasumise osas, kuna sellise kooli õppekoha tegevuskulu
maksumus on oluliselt suurem. Õpilaskoduga kooli suunatakse kohaliku omavalitsuse taotluse
alusel sotsiaalsete probleemidega perede lapsed.
Hariduskomisjon toetab eelnõud.
Sõna võttis Igor Taro ning esitas eelnõule muudatusettepaneku.
Muuta eelnõu paragrahv 3 punkt 1 ning sõnastada see järgmiselt:
"Erakoolile antakse toetust proportsionaalselt selles koolis statsionaarses õppes õppivate õpilaste
arvuga, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald, 54 eurot kuus õpilase
kohta."

Toimus arutelu.
Arne Tilk tegi ettepaneku katkestada eelnõu menetlus ning menetleda eelnõud järgmisel volikogu
istungil.
Istungi juhataja kuulutas välja 10-minutilise vaheaja.
Vaheaeg kell 16.23–16.33.
Istungi juhataja pani Igor Taro esitatud ettepaneku hääletusele.
Igor Taro tegi ettepaneku korraldada nimeline hääletamine.
Ettepaneku poolt hääletasid Indrek Käo, Kalju Paalman, Ahti Bleive, Anti Rüütli, Koit Jostov,
Arne Tilk, Igor Taro ja Janno Simso.
Ettepaneku vastu hääletasid Tarvo Asur, Ants Väärsi, Liivi Maran, Katrin Peil, Rasmus Kork,
Leander Konks, Andres Vijar, Helle Virt-Lenk, Kuldar Leis ja Lennart Liba.
Hääletamisel (poolt 8, vastu 10, erapooletuid 0) ei toetatud Igor Taro ettepanekut.
Istungi juhataja pani Arne Tilga esitatud ettepaneku hääletusele.
Hääletamisel (poolt 27, vastu 0, erapooletuid 0) toetati ühehäälselt Arne Tilga ettepanekut ning
eelnõud menetletakse järgmisel korralisel volikogu istungil.
Kell 16.40 lahkus Arne Tilk istungilt.
Päevakorrapunkt 5
Põlva valla 2019. aasta viies lisaeelarve ME74
Kuulati Märt Eskori ettekannet. Üksikisiku tulumaksu laekumise kasvu tõttu on võimalik
lisaeelarvega maksutulu suurendada 90 133 euro võrra. 2019. aastaks planeeritud põhitegevuse
kulud suurenevad 424 799 euro võrra. Investeeringud suurenevad 18 240 euro võrra. Määrusega
võetakse vastu Põlva valla 2019. aasta viies lisaeelarve.
Majanduskomisjon toetab eelnõud.
Toimus arutelu.
Istungi juhataja pani määruse eelnõu hääletusele.
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 26, vastu 0, erapooletuid 0) eelnõu vastu võtta
vallavolikogu määrusena nr 1-2/26 "Põlva valla 2019. aasta viies lisaeelarve".
Päevakorrapunkt 6
Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024 ME76
Kuulati Märt Eskori ettekannet. Põlva Vallavalitsus algatas 2. oktoobri 2019. a korraldusega nr
2-3/505 "Põlva valla eelarvestrateegia koostamise algatamine" eelarvestrateegia muutmise. Põlva
Vallavalitsuse 8. novembri 2019. a korraldusega nr 2-3/567 "Põlva valla eelarvestrateegia projekti
heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine" kiitis vallavalitsus eelarvestrateegia
muutmise projekti heaks ning suunas avalikule väljapanekule. Põlva Vallavalitsus avalikustas
eelarvestrateegia projekti ajavahemikul 11.11.2019–24.11.2019 Põlva valla kodulehel ja Põlva
Vallavalitsuses. Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024 projekti avaliku väljapaneku
jooksul laekus kirjalikke ettepanekuid viielt aadressilt. Ettepanekute arutamiseks korraldati
28.11.2019 avalik arutelu ning Põlva Vallavalitsus võttis 04.12.2019 korraldusega nr 2-3/606
seisukohad väljapaneku jooksul esitatud ettepanekutele ja vastuväidetele. Arvestatud ettepanekud
on eelarvestrateegisasse sisse viidud. Vastavalt ühinemislepingule lisati eelarvestrateegiasse
2020. aastasse Mooste vallateede renoveerimine summas 150 000 eurot (muu toetus 80 000 +
KOV 70 000).

Majanduskomisjon toetab eelnõud.
Toimus arutelu.
Küsimuse esitas Tarmo Tamm: Kuidas on eelarvestrateegiasse sattunud uue administratiivhoone
ehitamine?
Küsimusele vastas Märt Eskor: Uue administratiivhoone ehitus on strateegias kajastatud vastavalt
ühinemislepingule.
Küsimuse esitas Tarmo Tamm: Miks on eelarvestrateegias kajastatud 100 000 toetus
sünnitusosakonnale kuigi 2020. aastast osakond enam ei tööta?
Küsimusele vastas Märt Eskor: Valitsus otsustas, et ei võta seda rida strateegiast välja.
Igor Taro esitas küsimuse Metsa 7 ümberehitamise kohta. Varasemalt kavandati seda teha ühe
miljoni euro eest, praegu kokku 400 000 eurot. Mida selle rahaga loodetakse ära teha?
Küsimusele vastas Märt Eskor: Eelnev projekt nägi ette terve hoone rekonstrueerimist. Praegu on
kavandatud ainult lasketiiru ümberehitamine.
Repliigi esitas Koit Jostov: Omavalitsus toetas viimati haiglat 18-19 aastat tagasi. Praegu sellisel
kujul jääb mulje, et vald toetab sünnitusosakonna sulgemist.
Sõna võttis Igor Taro ning asus seisukohale, et sellist eelarvestrateegiat ei saa toetada.
Sõna võttis Tarmo Tamm ning asus samuti seisukohale, et ei toeta eelnõud ja ei toeta uue
administratiivhoone ehitamist, sest see läheb vastuollu sellega, mida on lubanud.
Sõna võttis Lennart Liba: Vastab tõele, et täna käivad riigiga läbirääkimised ja riik on valmis
kaaluma võimalust koos vallaga ehitada uus hoone keskväljaku äärde. Kas see realiseerub, seda
näitab tulevik.
Istungi juhataja pani määruse eelnõu hääletusele.
Igor Taro tegi ettepaneku korraldada nimeline hääletamine.
Eelnõu vastuvõtmise poolt hääletasid Rein Käsk, Toivo Narusbek, Tarvo Asur, Ants Väärsi, Sirje
Tobreluts, Kairit Numa, Helle Virt-Lenk, Anne Nook, Liivi Maran, Leander Konks, Andres Vijar,
Aare Veetsmann, Uuno Siitoja, Ülo Needo, Rasmus Kork, Katrin Peil, Kuldar Leis ja Lennart
Liba.
Eelnõu vastuvõtmise vastu hääletasid Indrek Käo, Kalju Paalman, Anti Rüütli, Ahti Bleive, Koit
Jostov, Tarmo Tamm, Igor Taro ja Janno Simso.
OTSUSTATI: koosseisu häälte enamusega (poolt 18, vastu 8, erapooletuid 0) eelnõu vastu võtta
vallavolikogu määrusena nr 1-2/27 "Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024".
Päevakorrapunkt 7
Põlva valla 2020. aasta eelarve ME72 I lugemine
Kuulati Märt Eskori ettekannet. Eelarve on koostatud tekkepõhisel printsiibil, mis tähendab, et
selles kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha
laekub või välja makstakse. Seega ei sõltu tekkepõhine arvestus laekumistest ja väljamaksetest.
Tekkepõhine eelarve annab ülevaate, kui palju saab eelarveaastal kulutuste tegemiseks kohustusi
võtta, sõltumata kohustuste eest tasumisajast. Võetud kohustuste eest tasumiseks vajaminevatest
rahalistest ressurssidest annab ülevaate likviidsete varade muutuse eelarveosa. Põhitegevuse tulud
on kokku 20 805 573 eurot, mis on 3,8% suurem võrreldes 2019. aasta esialgse eelarvega. Eelarve
kogumaht on 29 367 000 eurot, mis on 0,9% väiksem võrreldes 2019. aasta esialgse eelarvega.

Üksikisiku tulumaksuks on prognoositud 10 600 000 eurot, mis on 704 000 eurot (7,1%) rohkem
võrreldes 2019. aasta esialgse eelarvega. Maamaksu laekumine on 395 000 eurot, mis on 10 000
eurot rohkem kui 2019. aasta laekumine. Tulud loodusressursside kasutamisest on 42 000 eurot,
mis on 900 eurot suuremad kui 2019. aastal. Riigieelarve toetused ja tegevuskulude
sihtfinantseerimine on arvestatud samas mahus kui 2019. aastal, kokku 7 583 279 eurot. Eraldiste
täpsed suurused selguvad pärast Vabariigi Valitsuse poolt korralduse andmist. Personalikulu on
võrreldes 2019. aasta esialgse eelarvega kasvanud 553 125 eurot (4,7%). Kasv on põhjustatud
palgafondi suurendamisest. Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulude all on MTÜde tegevustoetusi
26 130 eurot, MTÜde ürituste toetusi 51 000 eurot, vallapoolseid huvihariduse ja huvitegevuse
toetusi 59 370 eurot, sihtasutuste toetusi 87 000 eurot, külade arengutoetusi 10 500 eurot, muid
toetusi 3500 eurot, külaseltside majanduskulusid 8200 eurot, valla ürituste kulusid 62 700 eurot ja
tervisedenduse kulusid 7000 eurot. Põlva Käsipalliklubile on eraldatud 25 000 eurot. Kultuuri- ja
sporditoetused on võrreldes 2019. aastaga samal tasemel. Hariduse preemiafondi on arvestatud 15
000 eurot, sellest finantseeritakse ka haridusasutuste ja haridusasutuste töötajate tähtpäevadega
seotud kingitused. Hariduse preemiafond on võrreldes 2019. aastaga samal tasemel. Lasteaialaste
lõunatoidu toetuseks on arvestatud kuni 0,45 eurot toidupäeva kohta. Teistele omavalitsustele
makstavat õpilaste ja lasteaialaste kohamaksu on arvestatud 299 460 eurot. Reservfondi suuruseks
on prognoositud 350 000 eurot. Sotsiaaltoetuse kuludeks on planeeritud: toimetulekutoetust riigilt
259 912 eurot, asendushooldusteenuseks 168 940 eurot, matusetoetuseks 50 000 eurot, raske ja
sügava puudega lastele abi osutamise teenuseks 36 331 eurot, kokku riigipoolseid sotsiaaltoetusi
515 183 eurot. Vallapoolsed sotsiaaltoetused on 996 930 eurot. Laenu tagasimaksmiseks on
eraldatud 840 000 eurot. Laenukoormuseks kujuneb 40,6%. Laenuintresside kuluks on arvestatud
60 000 eurot. Investeeringuteks on planeeritud 8762 531 eurot. Investeeringutest on võrreldes
eelarvestrateegiaga välja jäetud objektid, mis on plaanitud ellu viia toetusega, aga toetuse taotlusi
ei ole veel rahuldatud. Need objektid lisatakse toetusetaotluste rahuldamise korral eelarvesse
lisaeelarvega. Võrreldes 2019. aastaga on investeeringute maht 1 049 489 euro võrra väiksem.
Investeeringute katmiseks on prognoositud võtta laenu 3 519 000 eurot.
Toimus arutelu.
Tarmo Tamm soovib vallavalitsuselt ülevaadet, millele volikogu lubas 2019. aastal laenu võtta.
Volikogu määras eelnõu juhtivkomisjoniks majanduskomisjoni. Lepiti kokku, et kõik komisjonid
menetlevad eelnõud ajavahemikul 06.01–09.01.2020 ning esitavad muudatusettepanekud
majanduskomisjonile hiljemalt 10.01.2020. Volikogu jaanuarikuu istung toimub 24.01.2020.
Muudatusettepanekuid eelarve eelnõu kohta võib esitada volikogu liige, volikogu komisjon või
valitsus. Ettepanekule lisatakse põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega
kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Eelarve menetlemise käigus ei pea
arvestama neid ettepanekuid, mis suurendavad eelarve kulude kogusummat ja millele ei ole lisatud
katteallikaid.
Istungi juhataja lõpetas eelnõu esimese lugemise.
Päevakorrapunkt 8
Vallavanema info
Vallavanem selgitas volikogu liikmetele lasteaia kohamaksu tasu tõstmise vajadust ning
erakoolide rahastamise küsimust.
Päevakorrapunkt 9
Istungil algatatud küsimused

Indrek Käo esitas küsimuse seoses Rosma ristmikuga.
Martti Rõigas: Maanteeamet on saatnud meile vastuse ja jääb oma seisukohtade juurde.
Aare Veetsmann esitas küsimuse talihoolduse kohta.
Martti Rõigas: Kõik telefoninumbrid avaldatakse kodulehel kui viimased lepingud on alla
kirjutatud. Kogu info läheb kodulehele nagu eelmisel aastal piirkondade kaupa ning kes vastutab
mingis piirkonnas.
Anti Rüütli esitas küsimuse auklike teede kohta.
Martti Rõigas: Nii kui on võimalus, teid hööveldatakse. Tänase ilmaga ei otstarbekas seda teha.
Janno Simso esitas küsimuse vallalehes esitatud info kohta, mille kohaselt vallavalitsus ehitab uue
hoone, kus kasutab 1000 m2 pinda, ehituskulud 1263 eurot. Minu käest on küsitud kas keegi on
juba hanked ära teinud, et m2 hind on juba teada?
Martti Rõigas: Lehe toimetaja on natuke halvasti toimetatud. Mina palusin kogu analüüsi lehes
avaldada, aga toimetatud on natuke ebaõnnestunult. Hanget administratiivhoone ehitamiseks ei ole
tehtud.
Järgmine korraline volikogu istung toimub reedel 24. jaanuaril 2020.
Istungi juhataja kuulutas istungi lõppenuks.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Istungi juhataja

