Koalitsioonileping tugeva Põlva valla arendamiseks aastatel
2018-2021
Põlvas,

mai 2018

Eesti Keskerakonna ja Reformierakonna Põlva valla volikogusse valitud esindajad sõlmivad
koalitsioonilepingu ja lähtuvad Põlva valla arendamisel alljärgnevast:
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Tagame valdade ühinemislepinguga võetud kohustuste täitmise.
Ühtlustame kõigi seniste valdade avalikud teenused.
Maksame Põlva valla peredele 500 eurot toetust lapse sünni puhul.
Jätkame kooliaja alguse toetusega – 150 eurot 1. klassi astujale.
Toetame eakate tegevust külakeskustes ja päevakeskuses.
Maksame kõikidele vanaduspensionäridele 50 eurot jõulutoetust ja jätkame eakate
jõulupidude traditsiooniga.
Peame äärmiselt oluliseks arstiabi kättesaadavust kodukoha lähedal ning võimalikult heal
tasemel. Toetame Põlva haigla jätkamist üldhaiglana.
Anname oma panuse Põlva haigla sünnitusosakonna tegevuse jätkamiseks, kaasajastades
peretoad.
Rajame valda kaasaegse sotsiaal- ja hooldekeskuse.
Tagame põhikooli ja lasteaia olemasolu senistes kohtades – võimalikult kodu lähedal.
Hoiame kooli- ja lasteaiahooned korras, tagame vajalikus mahus hoonete remondi, viime
lõpule Vastse-Kuuste lasteaia ehituse teise etapi.
Hoiame tähelepanu alla tugiteenuste tagamise (koolipsühholoogi-, logopeedi-, sotsiaal- ja
eripedagoogi teenus, pikapäevarühm).
Võimaldame lastel ja noortel osalemise spordi-, kunsti- ja teiste huviringide ning huvikoolide
tegevuses.
Jätkame Mooste Rahvamuusikakooli toetamist.
Arendame olemasolevaid huvikoole ja noortekeskusi ning hoiame jätkuvalt õppetasud
madalad.
Tõstame lasteaedade ja huvikoolide õpetajate palgad üldhariduskoolide õpetajate
minimaalpalga tasemeni aastaks 2020.
Väärtustame hariduslikku mitmekesisust, töötame välja põhimõtted Rosma Haridusseltsi
tegevuse toetamiseks.
Uuendame Põlva Spordihoone ujulakompleksi, laiendades selle kasutusvõimalusi.
Kindlustame igale lapsele koha lasteaias.
Toetame noorte omaalgatuslikke projekte
Toetame sporti ja noortega tegelevaid spordiklubisid.
Toetame Põlva õpilasmaleva tegevuse jätkamist.
Märkame ja tunnustame edukaid ja aktiivseid noori.
Toetame õpilasfirmade tegevust.
Võimaldame maakasutusõigust ja vajalikku taristut (vesi, kanalisatsioon) ettevõtete rajamisel
ja laiendamisel.
Märkame ja tunnustame edukaid ettevõtjaid.
Avame vallas turismiinfo punkti. Põlva populaarseks turismipiirkonnaks Eestis!
Asume kaasajastama Põlva valla elanike info- ja teabesüsteemi.
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29. Tugeva maakonnakeskuse tagavad tugevad külad. Toetame külakeskusi ja külaliikumist.
30. Jätkame kogukonnaürituste korraldamist ja toetamist.
31. Toetame jätkuvalt kogukondade initsiatiivil küladesse tehtavaid investeeringuid, kattes
omaosaluse.
32. Soosime kogukonna hüvanguks tegutsevate mittetulundusühingute, külaseltside ja
külavanemate tegevust.
33. Tagame külakeskuste ja kultuurimajade jätkuva toimimise ja toetame nende arengut.
34. Motiveerime ja tunnustame külaaktiivi.
35. Investeerime teedesse, tagame vallateedel sõidetavuse aastaringselt.
36. Aitame korrastada ka korterelamutevahelisi teid ja hoove.
37. Jätkame kogu vallas vee- ja kanalisatsioonitorustike renoveerimist ning tänavavalgustuse
ehitamist ja kaasajastamist.
38. Liitume riikliku elamuehitusprogrammiga, rajame kortereid noortele spetsialistidele ja
sotsiaalmaja abivajajatele.
39. Uuendame soojatrassid Põlva linnas ja kaasajastame kaugkütte katlamajad senistes
vallakeskustes.
40. Rajame avaliku joogiveekoha igasse keskusesse.
41. Toetame algatusi, projekte ja planeeringuid, mis aitavad muuta avalikku ruumi laste- ja
noortesõbralikumaks, keskkonnasäästlikumaks ning tervislikumaks.
42. Jätkame tihedama asustusega piirkondades kogupere mängu- ja spordiväljakute rajamist.
43. Ehitame välja lubatud turu Põlva uuele keskväljakule.
44. Osaleme Hajaasustuse programmis, mis toetab elanike vee- ja kanalisatsioonisüsteemide,
juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemide ehitamist.
45. Parandame linna, asulate ja külade keskkonda, paigaldades uusi pinke ja prügikaste.
Bussipeatused varustame pinkide ja varjualustega.
46. Arendame sportimisvõimalusi Põlvas, rajades Mesikäpa Halli laienduse ja ehitades halli
kompleksi kaasaegse jõusaali.
47. Ehitame lõpuni Põlva staadionikompleksi.
48. Renoveerime Lootospargi kunstmuru jalgpalliväljaku ja valla staadionid ning hoiame
spordiobjektid korras.
49. Jätkame kergliiklusteede rajamist suuremate keskuste ümbruses ja alevikes.
50. Suurendame toetusi liikumist ja sportimist propageerivate ürituste korraldamisel.
51. Teeme korda ja arendame Intsikurmu metsaparki.
52. Puhastame Põlva järve ja korrastame ning arendame rannaala.
53. Rajame valda lemmikloomade kalmistu.
54. Toetame kohalike kultuuritraditsioonide säilitamist ja edasiarendamist, kultuurielu
edendamisele suunatud seltside, seltsingute, MTÜ-de ning taidluskollektiivide tegevust.
55. Tagame raamatukogude säilimise ning neisse uue kirjanduse ja uute arvutite soetamise.
56. Toetame maineüritusi – Intsikurmu festival, lõõtspillifestival Harmoonika,
rahvamuusikatöötluste festival “Moisekatsi Elohelü”, Põlva Päevad, Mooste Linalaat,
Lahedalt Lendama.
57. Taastame pikalauapeo.
58. Säilitame kõik toimivad ja traditsioonilised kohapealsed algatused ja üritused ning anname
neile üheskoos hoogu juurde
59. Toetame jätkuvalt meistriliigas mängivaid pallimänguvõistkondi, kes kannavad Põlva kui
paikkonna nime.
60. Muudame Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse ligipääsetavaks kõigile, ehitades sinna lifti.
61. Jätkame rahastusvõimaluste otsimist , et ehitada Baltikumi suurim Lasketurismikeskus.
62. Kaasame erakapitali ja rajame Põlva järve äärde Lõuna-Eesti atraktiivseima veesuusa-ja
veelauakeskuse.
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63. Käivitame kogukonnaaedade pilootprojekti.
Käivitame Ise Tegemise Labori, mis täidaks nii loomemaja kui ettevõtlusinkubaatori rolli.
64. Suuname kaasavasse eelarvesse kolme aasta jooksul 100 000 eurot.
65. Pilootprojektina käivitame Põlva Rahvagümnaasiumi.
66. Toetame kooli- ja lasteaiaõpetajate palgatõusu.
67. Toetame aktiivsete vahetundide ellukutsumist ning koolide varustamist lauatennise-, ja
lauajalgpalli laudade ning teiste erinevate aktiivset tegevust võimaldavate
mänguvahenditega.
68. Jätkame Mooste mõisa koolituskeskuse arendamist.
Koolituskeskus tegeleb restaureerimise ning looduslike ehitusmaterjalide ja kohaliku toidu
arendamisega.
69. Võimaldame Põlva spordikoolil avada uusi erialasid.
70. Toetame eraõiguslikke spordiklubisid.
71. Rajame terviseradade ja mänguväljakute juurde välitreeningalasid.
72. Arendame tervise- ja suusaradu.
73. Arendame Mooste mõisa kui kultuuripärli.
74. Otsime võimalusi Ahja mõisahoone taastamiseks
75. Jätkame ettevõtlustoetusega.
76. Toetame töökohtade loojaid tugitaristute arendamisel.
77. Valla infrastruktuuri planeerimisel seame prioriteediks ettevõtjate huvid.
78. Toetame Vastse-Kuuste, Ahja, Mooste ja Laheda perearstikeskuste jätkamist.
79. Teeme tihedat koostööd Maarja Küla ja Põlvamaa Puuetega Inimeste Kojaga.
80. Seame sisse kindla korra teede remontimiseks – Teehoiukava.
81. Hoiame teehoolduskulud vähemalt samal tasemel.
82. Tagame Haldusteenistuse tegevuse kogu suurvalla territooriumil.
83. Pakume abivajajatele kodulähedast hooldus- ja tugiteenust
84. Tihendame koostöös Kagu Ühistranspordikeskusega olemasolevat ühistranspordi liinivõrku.
85. Kavandame meetmed Põlva Soojuse katlamaja mürataseme vähendamiseks.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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