PÕLVA VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Põlva

04.12.2019 nr 2-3/606

Seisukoha võtmine Põlva valla
eelarvestrateegia 2019–2024 avaliku
väljapaneku jooksul esitatud ettepanekute
ja vastuväidete osas
Põlva Vallavalitsuse 8. novembri 2019 korraldusega nr 2-3/567 "Põlva valla eelarvestrateegia
projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine" otsustati kiita heaks Põlva valla
eelarvestrateegia 2019–2024 muutmise projekt ja saata see avalikustamisele ning avalikule
arutelule.
Põlva valla eelarvestrateegia 2019–2024 projekti avaliku väljapaneku jooksul ajavahemikul
11.11.2019–24.11.2019 laekus kirjalikke ettepanekuid viielt adressaadilt. Ettepanekute
arutamiseks korraldati 28.11.2019 avalik arutelu.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 ja Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018.a
määruse nr 1-2/33 "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 a l d u s e:
1. Võtta seisukohad Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024 avaliku väljapaneku
jooksul esitatud ettepanekute osas vastavalt lisale.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. 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 kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
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Põlva Vallavalitsuse 04.12.2019
korralduse nr 2-3/606 "Seisukoha võtmine
Põlva valla eelarvestrateegia 2019–2024
väljapaneku jooksul esitatud ettepanekute ja
vastuväidete osas"
Lisa
Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024 avaliku väljapaneku jooksul esitatud
ettepanekud ja vastuväited ning Põlva Vallavalitsuse seisukohad
Ettepaneku/
vastuväite
esitaja ja
kuupäev
MTÜ
Taevaskoja,
19.11.2019

Jrk
nr

1.

Aarna küla
külavanem
Erki Rüütli,
23.11.2019

Karilatsi küla
külavanem
Maie Asur,
24.11.2019
Lina ja Roosi
tänava
elanike nimel
Jüri Traagel,
22.11.2019
Ülo Needo,
22.11.2019

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ettepanek

Põlva Vallavalitsuse seisukoht

Lisada Põlva valla
eelarvestrateegiasse Taevaskoja,
Maarja ja Kiidjärve piirkonna
liikumisvõimaluste ja liiklusohutuse
tagamiseks kergliiklustee lõik
Taevaskoja raudteejaam- Saesaare.
Maksumus ca 400 000 eurot.
Lisada eelarvestrateegiasse: "Jätkata
kergliiklustee rajamist Aarna suunal
(Aarna oruni, Põlva valla piirini,
Põlva-Saverna tee km 2,282–8,879)"

Põlva Vallavalitsus toetab
ettepanekut.
Eelarvestrateegiasse lisatakse
kergliiklustee lõik Taevaskoja
raudteejaama 2020. aastaks.

Põlva Vallavalitsus toetab
ettepanekut.
Ühinemislepingu prioriteetsete
investeeringute nimistus 2020.
aastal kergliiklusteede rajamine
keskuse ühendamiseks
tagamaaga
Lisada eelarvestrateegiasse
Põlva Vallavalitsus toetab
kergliiklustee ehitamine Leevijõelt
ettepanekut sisuliselt
Karilatsini Postiteel (ca 2 km).
eelarvestrateegiat muutmata.
Tegevus on kavandatud 2020.
aasta eelarvesse
Lisada eelarvestrateegiasse ja leida
Põlva Vallavalitsus toetab
vahendid Lina tänav T1
ettepanekut sisuliselt
ümberehituseks, et Lina tn ja Pihlaka eelarvestrateegiat muutmata.
tn kaudu ei jookseks sadevesi
Lahendatakse 2020. aastal
kinnistutele Lina tn 30, 24, 22, 20,
tänavaremondi vahenditest
18 ja Roosi tn 16, 14, 12 jne.
Lisada eelarvestrateegiasse:
Põlva Vallavalitsus ei toeta
suurendada Mooste mõisa tall-tõlla- ettepanekut.
kuuri hoonesse õppekeskuse ehituse Objekt on eelarves kajastatud
summat 55 000 euro võrra.
Lisada eelarvestrateegiasse 2020.
Põlva Vallavalitsus ei toeta
aastasse Mooste mõisa aida ostmine ettepanekut.
ja katuse vahetus summas 80 000
Vallavalitsus ei pea Mooste
eurot (muu toetus 65 000, KOV 15
mõisa aida omandamist
000)
otstarbekaks.
Lisada eelarvestrateegiasse 2021.
Põlva Vallavalitsus toetab
aastasse Mooste mõisa endise
ettepanekut osaliselt.
sealauda restaureerimine-katuse
Katuse vahetus lisatakse
vahetus ja laste mängutoa tegemine
eelarvestrateegiasse 2023.
summas 80 000 eurot (muu toetus 65 aastasse.
000, KOV 15 000)

Ettepaneku/
vastuväite
esitaja ja
kuupäev
Ülo Needo,
22.11.2019

Jrk
nr

8.

9.

10.

Ettepanek

Põlva Vallavalitsuse seisukoht

Põlva Vallavalitsus toetab
ettepanekut osaliselt.
- toetab ettepanekut lisada
eelarvestrateegiasse 2022.
aastasse Mooste mõisa
tööriistakuuri (töökojad) katuse
vahetus summas 130 000 eurot
(muu toetus 65 000 + KOV 65
000);
- ei toeta mõisa keskväljaku
ehitust
- mõisakooli staadioni ehitus on
eelarves kavandatud
Lisada eelarvestrateegiasse 2023.
Põlva Vallavalitsus toetab
aastasse Hullumäe karjääri
ettepanekut osaliselt
sportradade ehitus summas 60 000
- toetab ettepanekut lisada
eurot (muu toetus 30 000 + KOV 30 eelarvestrateegiasse 2023. aastal
000), Rasina pargi korrastus summas Rasina pargi korrastus
80 000 eurot (muu toetus 40 000 +
- ei toeta Hullumäe karjääri
KOV 40 000), Kauksi Põhikooli
spordiradade ehitust
ümbruse sportimisradade ehitus
- Kauksi Põhikooli ümbruse
summas 80 000 eurot (muu toetus 40 sportimisradade ehitust ei
000 + KOV 40 000)
kajastata eelarvestrateegias.
Sportimisradade parendamine
kavandatakse eelarvega.
Lisada eelarvestrateegiasse 2024.
Põlva Vallavalitsus toetab
aastasse vallasiseste matkaradade
ettepanekut
(jalg- ja rattaradade) rajamine
summas 200 000 eurot (muu toetus
100 000 + KOV 100 000).
Lisada eelarvestrateegiasse 2022.
aastasse Mooste mõisa tööriistakuuri (töökojad) katuse vahetus
summas 130 000 eurot (muu toetus
65 000 + KOV 65 000), mõisa
keskväljaku ehitus summas 100 000
(muu toetus 50 000 + KOV 50 000),
mõisakooli staadioni ehitus summas
100 000 eurot (KOV)

