EESTI REFORMIERAKONNA, EESTI KESKERAKONNA, ERAKOND ISAMAA JA VALIMISLIIDU PÕLVA
ARENG KOALITSIOONILEPE PÕLVA VALLAS AASTATEKS 2021-2025

Sõlmitud Põlvas 05. novembril 2021. aastal.
Koalitsioonileping sõlmitakse Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna, Erakond Isamaa ja
Valimisliit Põlva Areng vahel (edaspidi partnerid), tuginedes partnerite valimisplatvormide
programmilistele seisukohtadele. Koalitsioonilepingu eesmärk on partnerite kokkulepitud
prioriteetide elluviimine, võttes arvesse Põlva valla arengusuundi järgneval neljal aastal ning pikemas
perspektiivis.
Mitmete lepingus esitatud eesmärkide täitmine sõltub Euroopa Liidu, Eesti riigi ja Põlva valla
rahalistest võimalustest, mis on otseselt seotud üldise majanduskeskkonna muutustega.
ÜHISED VÄÄRTUSED
Koalitsiooni moodustamisel ja valla juhtimisel toetuvad partnerid järgmistele väärtustele:
•
•

•
•
•
•

Avatud ja laiapindne juhtimine – erinevate väärtuste tunnustamine; valla elanike kaasamine
otsustusprotsessidesse.
Innovatiivsus ja areng – uute ideede ja lahenduste väljatöötamine, kasutamine ja
tunnustamine; tähelepanu keskendamine projektidele, mis toovad piirkonda lisavahendeid
ja ressursse.
Säästlikkus ja tõhusus – säästlikkuse ja tõhususe väärtustamine nii valitsemisel, avaliku ruumi
kujundamisel kui ka igapäevases valla elus.
Koostöö ja kogukondade võimestamine –
koostöö tegemine külavanemate ja
kogukondadega, ettevõtjate ja partnerorganisatsioonidega ning teiste omavalitsustega.
Hoolivus ja perekesksus – igale valla elanikule turvalisuse, enese arendamise võimaluste,
laste kasvatamise ja väärikalt vananemise võimaluste tagamine.
Puhas ja elurikas loodus – olulise osana rohelisest Põlvamaast lähtume elurikkust hoidvatest
ja kliimamuutusi vähendavatest lahendustest.

KVALITEETNE HARIDUS JA NOORED
Põlva valla tuleviku võti on meie laste ja noorte käes. Selleks tagame kvaliteetse hariduse Põlva valla
koolides ja näeme kõiki Põlva vallas tegutsevaid haridusasutusi ühtse haridusvõrgu osana. Leiame, et
laste haridustee esimene etapp peab olema tasuta ja otsime selleks lahendusi koostöös riigiga.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seame eesmärgiks sünnitoetuse suurendamise.
Ehitame Lina tänavale uue koolihoone ja spordiväljaku.
Rekonstrueerime Lepatriinu lasteaia.
Jätkame õppekeskkonna parendamist valla haridusasutustes ja kaasajastame nende
hoonete ventilatsioonisüsteemid.
Toetame Rosma Haridusseltsi ja Tartu Luterliku Peetri Kooli tegevust Põlva vallas.
Vabastame lapsevanemad üheks suvekuuks lasteaia kohatasust.
Loome ühtse tugikeskuse süsteemi, et tugispetsialistide ressurssi paremini rakendada.
Loome võimalused nutikatele huvitegevustele ja mobiilsele noorsootööle.
Tagame koolidele kaasaegsed vahendid digiõppeks.
Võimaldame haridusasutustes tervislikku koolitoitu ja täisväärtuslikku lihavaba ja/või
taimset toitu.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Panustame noorte ettevõtlikkusse ning toetame õpilasfirmade tegevust turundus- ja
mentorkoolitustega.
Jätkame koolialguse toetusega, premeerime edukaid lõpetajaid ning toetame lasterikaste
perede lõpetajaid.
Toetame Mooste Rahvamuusikakooli.
Rajame Vastse-Kuuste kooli sisehoovi aatriumi, kaasaegse õpikeskkonna koos raamatukogu
lugemissaaliga.
Toetame haridusasutuste (koolid, lasteaiad) juurde õuesõppeklasside loomist.
Rajame noortele ratturitele liiklusalased harjutusväljakud.
Jätkame suvemalevate korraldamist, et noortele töökogemust pakkuda.
Jätkame ja arendame liikuma kutsuva haridusasutuse programmi.
Avame lasteaia tasandusrühma.
Seame eesmärgiks viia noorsootöö keskuses töötavate kvalifitseeritud juhendajate palgad
üldhariduskoolide õpetajate miinimumpalga tasemeni.
Märkame ja tunnustame aktiivseid ja andekaid noori, loome kuni 26-aastastele noortele 10
000 eurose algkapitaliga stipendiumifondi.
Toetame laste ja noorte vaimse tervise abi kättesaadavust.
Teeme koostööd Räpina, Võrumaa ja Tartu kutseõppeasutustega.

RIKKALIK KULTUURI- JA SPORDITEGEVUS
„Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024“ on suurim ühisprojekt Lõuna-Eestis. Tagame, et Põlva oleks selle
raames oma üritustega parimal moel esindatud.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Erinevate valla sündmuste korraldamiseks soetame mobiilse lava.
Panustame Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuse ning SA Mooste Mõis arengusse, et tagada
tipptasemel etenduste, kontsertide ja ürituste kättesaadavus.
Panustame Intsikurmu arendamisse.
Anname Põlva kaubamärgiks kujunenud üritustele hoogu juurde. Intsikurmu festival,
Ökofestival, Harmoonika, Moisekatsi Elohelü ja Lutsu teatri etendused on üritused, mis
tutvustavad meid tervele Eestile ja isegi maailmale.
Toetame Põlva sportlikku mitmekesisust ning eraõiguslikke spordiklubisid.
Leiame võimaluse tänapäevase jõusaali loomiseks Põlvasse.
Parendame Põlva staadioni kasutustingimusi. Vajalike olmetingimuste tagamiseks ehitame
valmis tunneli, mis ühendab staadionit ja lasketurismikeskust.
Külade ja kogukondade ühtekuuluvustunde hoidmiseks ja edasiarendamiseks tagame valla
traditsiooniliste talve- ja suvemängude jätkumise.
Kujundame ja tähistame Põlva kultuurikilomeetri, et külaline leiaks lihtsalt erinevad valla
kultuuriobjektid - raamatukogu, kultuurikeskus, Intsikurmu, muusikakool, keskväljak, kirik
jne.

SOTSIAALNE KAITSE JA VÄÄRIKAS VANANEMINE
Seame eesmärgiks leevendada abivajajate igapäevaseid toimetulekuraskusi, et tuge vajav elanik saaks
võimalikult hästi hakkama.
•
•
•
•
•

Sobiv teenus igale hooldusvajadusele. Toetame kodukohandusi erivajadustega inimestele ja
tagame abivajajatele kodulähedase hoolekande ning sotsiaaltranspordi.
Otsime lahendusi eakate ja sügava puudega lastele päevahoiu loomiseks.
Tunnustame aktiivseid väärikaid vallakodanikke.
Toetame eakate tegevusi küla- ja päevakeskustes ning võimaldame neile nutiõpet.
Jätkame tihedat koostööd Põlvamaa Puuetega Inimeste Kojaga ja Maarja Külaga.

EESTI REFORMIERAKOND

EESTI KESKERAKOND

ERAKOND ISAMAA

VALIMISLIIT PÕLVA ARENG

•
•
•
•
•
•
•

Toetame psüühiliste erivajadustega inimeste hooldekodu valmimist.
Maksame vanaduspensionäridele vajaduspõhiselt jõulutoetust.
Peame väga oluliseks võimalikult hea arstiabi kättesaadavust kodukoha lähedal. Tagame
kõigile perearstidele sobilikud ja soodsad töötingimused.
Vabastame kuni 19-aastased Põlva valla noored visiiditasust Põlva Haiglas.
Koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumiga seame eesmärgiks täiendavate ja kvaliteetsete
raviteenuste olemasolu Põlva Haiglas.
Jätkame olemasolevate hooldekodude kaasajastamist.
Panustame vähekindlustatud elanike kodude tuleohutuse parandamisse.

HEA ELUKESKKOND JA TARISTU
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rajame iseteenindusega nutikad jäätmejaamad alevikesse ja Põlva linna.
Seame eesmärgiks koostöös erasektoriga rajada küladesse pakiautomaadid.
Rattaringluses ja elektritõukerataste rentimisel otsime lahendusi süsteemi käivitamiseks
Põlvasse ning toetame uute jalgrattaparklate rajamist üle valla.
Eelisarendame tänavavalgustust külakeskustesse, kus see puudub ja jätkame olemasolevate
valgustusvõrkude säästlikumaks muutmist.
Toetame kogupere mängu- ja spordirajatiste ehitamist ning keskustesse kelgunõlvade ja
uisuväljakute rajamist.
Töötame välja avaliku ruumi visuaalse kujundamise põhimõtted, sealhulgas
haljastuslahendused ja bussipeatused kogu vallale ning jätkame suuremate avalike parkide
korrastamist.
Anname igale vallakodanikule võimaluse istutada oma puu.
Remondime teid teehoiukava alusel.
Parandame teehoolduse kvaliteeti ja seame eesmärgiks, et kõik avalikult kasutatavad teed
oleks aastaringselt läbitavad.
Osaleme hajaasustusprogrammis ja laiendame selle programmiga kaetava ala piire.
Kergliiklusteede ehitamisel lähtume Transpordiameti ja struktuurifondide kaasrahastuse
tingimustest.
Jätkame kaugküttevõrgu ning vee- ja kanalisatsioonivõrgu arengukavade uuendamist ja
investeeringute elluviimist.
Ehitame turvalise raudteeülekäigu Himmaste küla ja Orajõe küla vahele.
Teeme koostööd riigi- ja sideettevõtjatega, et kiire internet jõuaks iga koduni.
Jätkame Kagu-Eesti spetsialistide toetusprogrammiga.
Töötame välja meetmed, et toetada noori peresid kodu soetamisel.
Toetusfondide kaasabil puhastame Põlva järve setetest ja korrastame avalikus kasutuses
olevad ujumiskohad.
Otsime koostöös Kagu Ühistranspordikeskusega lahendusi elanike tegelikele vajadustele
vastavat nõudepõhist ühistranspordi süsteemile.
Rajame valda lemmikloomade kalmistu.
Loome eeldused riiklikust meetmest jalgpalli sisehalli rajamiseks.
Jätkame aastaringselt kasutatavate tuletõrje veevõtukohtade võrgustiku täiendamist.
Jätkame turvakaamerate paigaldamist.
Soetame mobiilse kiiruskaamera, mis annab politseile lisavõimaluse parema liiklusjärelevalve
teostamiseks kõrvalteedel.
Algatame Põlva valla kliima- ja energiakava, et roheline mõtteviis jõuaks rohkemate
inimesteni.
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ETTEVÕTLUSE JA TURISMI EDENDAMINE
Panustame eelduste loomisele hea ettevõtlus- ja turismikeskkonna väljaarendamiseks, keskendudes
kõigile osapooltele mõistlike lahenduste leidmisele. Nii aitame kaasa sellele, et valda luuakse uusi
töökohti ning kasvab üleüldine heaolu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oleme eestvedajad Taevaskoja külastuskeskuse rajamisel. Keskuse eesmärk on tutvustada
Taevaskoja ainulaadset loodust, Põlva valla turismiettevõtjaid ja nende pakutavaid teenuseid.
Ehitame välja lasketurismikeskuse.
Loome Mammaste Tervisespordikeskusesse mäesuusanõlva koos tõstukite ja toetava
infrastruktuuriga ning suurendame keskuses pakutavate teenuste hulka.
Jätkame ettevõtlustoetuse maksmist kuni 10 000 eurot taotlejale.
Koostöös sõprusomavalitsustega teistest riikidest loome loodusturismi edendamise kava ja
vahendame kontakte ettevõtjatele välisturismi arendamiseks Põlva vallas.
Toetame kaugtöökeskuste võrgustiku Kuplandi laienemist.
Loome olemasoleva taristu baasil kaugtöö võimalused valla erinevates paikades.
Aitame kaasa uute tööstusalade tekkele valla erinevates piirkondades, sealhulgas toetame
tööstusala arendamist Põlvas Pärnaõie ja Vabriku tänava piirkonnas.
Märkame ja tunnustame edukaid ettevõtjaid.

PÕLVA LINNAKESKUSE KUI MAAKONNAKESKUSE ARENDAMINE
Linnakeskuse kordategemine võimaldab teotahtelistel inimestel koonduda, kohaliku kogukonna
ühtsustunnet kasvatada ja elukeskkonda ligitõmbavamaks muuta. Korrastatud keskus kujuneb
kultuuriürituste korraldamise, kauplemise ja vaba aja veetmise kohaks ning annab jalakäijale
liikumiseelise. Kui muudame linnasüdame inimsõbralikumaks, avatud ja meeldivaks elukeskkonnaks,
hoogustub ka ettevõtlus.
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

Kõik teenused ühest kohast. Põlva peab olema jätkuvalt arenev ja ajaga kaasas käiv
maakonnakeskus, kus kõik teenused on kergesti ligipääsetavad ning ühes kohas
kättesaadavad. Keskväljakule rajatava riigimaja ja uue vallamaja funktsioonid hakkavad
üksteist täiendama ja looma ühtset teeninduskeskkonda.
Tänapäevane ja töökohti pakkuv riigimaja Põlva keskväljakule. Seisame selle eest, et ka
Põlva saaks kaasaegsete tingimuste ja uute võimalustega riigimaja ning et riigi teenused ja
pakutavad töökohad jääks Põlvasse alles.
Kaasajastame Põlva turu ja keskväljaku lähiala ning turu parkla.
Loome kaasaegse ranna-ala ja promenaadi ning ehitame lõpuni veelauapargi. Ehitame uued
ranna juurdepääsurajad, koos Kesk tänava silla remondiga loome silla alla jalakäijate
juurdepääsutee ja ühenduse keskväljakuga.
Põlva nutitee ehk nutika linnatänava rajamine. Varustame Kesk tänava ja osaliselt ka Jaama
tänava ülekäigurajad nutikate liiklusmärkidega, mis suurendavad jalakäijate ohutust.
Muudame Kesk tänava jalakäijale ja kergliikuri kasutajale sõbralikumaks.
Rajame kesklinna turismiinfopunkti.
Keskväljaku kultuuriprogrammi ja vaba lava käivitamine suveperioodil. Tekitame vaba lava
formaadi ja loome tingimused, kus esinevad erinevad artistid ja kollektiivid.
Kultuurikatuse rajamine Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse katusele ürituste korraldamiseks.
Ehitame katusele terrassi, kus saab korraldada erinevaid üritusi ja loome ettevõtjatele
võimaluse pidada erinevaid pop-up-restorane.
Maarja kiriku kui turismiobjekti arendamine koos koguduse ja riigiga. See kirik on Põlva üks
olulisemaid maamärke ja kohaliku elu järjepidevuse sümbol, kus soovime leida
võimalused kihelkondliku ajaloo talletamiseks muuseumi loomise näol.

EESTI REFORMIERAKOND

EESTI KESKERAKOND

ERAKOND ISAMAA

VALIMISLIIT PÕLVA ARENG

TUGEVAD KÜLAD JA KOGUKONNAD
Väärtustame kokkuhoidvat, aktiivset ja mitmekülgset kogukonda ning soovime toetusmeetmetega
kogukondade ja külade arengut veelgi võimestada. Peame oluliseks külavanemate väärtustamist
vallakeskusest eemale jäävate piirkondade arengu eestvedajatena. Kogukonnad tunnevad enda
inimesi kõige paremini ning oskavad mõista nende vajadusi.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Suurendame külaarengu toetust, et kõigil küladel oleks võimalus elujõuliselt areneda.
Hoiame kõik raamatukogud ja külakeskused avatuna.
Suurendame kaasava eelarve mahtu.
Ehitame Peri ja Tilsi kogukonnakeskused.
Seame eesmärgiks Põlvasse loomemaja rajamise.
Seame eesmärgiks koostöös erasektoriga unikaalse Ahja mõisahoone renoveerimise ja
sellele rakenduse leidmise.
Ehitame Moostes mõisaaida baasil kooli- ja kogukonna huvitegevuse ja spordisaali.
Jätkame kortermajade ümberehitamise toetuse ja eramute värvitoetuse maksmist ning
laiendame toetatavaid tegevusi, näiteks elektriautode laadimisjaamade ehitamisel ja
autonoomse toimepidavuse tagamise valmisolekul.
Võimestame Põlva valla kogukondi, panustades pääste- ja abipolitsei tegevusse vahendite
hankimisel.
Toetame kogukondade omaalgatust turvalisuse tagamisel (naabrivalve, päästekomandod,
turvakaamerad).
Tagame külakeskustele valmiduse toimida lokaalsete kriisiabi punktidena.

JUHTIMINE
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Toome valla juhtimise nutirakenduse abil kodanikule lähemale. Loome valla elanikele
nutirakenduse, et ühendada kogukonda ning luua vahetult ja mugavalt parem kontakt
kodanike ja valla vahel. Nii on elanikel alati võimalik olla kursis kõige värskema infoga või
teatada vallale probleemidest.
Uuendame vallavalitsuse juhtimismudelit.
Tagame kõigile avatud, otse jälgitavad ning järelvaatamise võimalusega volikogu istungid,
millega antakse kiire ja vahetu informatsioon.
Kaasame juhtimisotsustesse kogukonna esindajad ja külavanemad. Tagame sihtgrupi
põhiselt operatiivse asjaajamise ja kaasame iga teema puhul inimesed, kes on huvitatud kaasa
rääkimisest.
Kaasame aktiivselt huvitatud osapooli valla avaliku ruumi planeerimis- ja
arendamisprotsessidesse.
Kaasame ja hoiame tugevaid spetsialiste. Tulemuste saavutamiseks on vaja parimat
meeskonda, mistõttu valime ametnikke ja töötajaid nende oskuseid ja avatud suhtumist
aluseks võttes.
Seame eesmärgiks Põlva valla noortevolikogu käivitamise.
Teeme igakülgset koostööd naaberomavalitsuste ja Lõuna-Eesti keskuse Tartuga
Põlvamaa ühtne vallaleht. Soovime koostöös Räpina ja Kanepi vallaga anda välja ühise, kord
nädalas ilmuva maakonnaülese valdade infolehe, et kõik Põlvamaa elanikud maakonnas
toimuvaga kursis oleksid.
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TÖÖJAOTUS VALLA JUHTIMISEL
1. volikogu esimees − Eesti Keskerakond;
2. volikogu aseesimees – Eesti Reformierakond;
3. Volikogu Majanduskomisjoni juhtimine – Valimisliit Põlva Areng;
4. Volikogu Planeeringukomisjoni juhtimine – Erakond Isamaa;
5. Volikogu Sotsiaalkomisjoni juhtimine – Eesti Keskerakond;
6. Volikogu Hariduskomisjoni juhtimine – Eesti Reformierakond;
7. Volikogu Kultuurikomisjoni juhtimine – Eesti Reformierakond;
8. Volikogu Kogukonnakomisjoni juhtimine – Valimisliit Põlva Areng;
9. Volikogu Turvalisuse komisjoni juhtimine – Erakond Isamaa;
10. Vallavanem – Eesti Reformierakond;
11. Abivallavanem − kultuur, haridus ja sotsiaalvaldkond - Eesti Keskerakond;
12. Abivallavanem − planeerimine, ehitus ja maakorraldus – Erakond Isamaa;
13. Vallavalitsuse liige - Eesti Keskerakond;
14. Vallavalitsuse liige - Eesti Reformierakond;
15. Vallavalitsuse liige – Valimisliit Põlva Areng.
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