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Loa andmine rahaliste kohustuste
võtmiseks
01.02.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrus nr 21 "Ahja valla, Laheda valla,
Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine" muutmine". Määruse alusel moodustus 22.10.2017 Ahja valla, Mooste valla,
Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva
vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Haldusreformi seaduse § 16 lõike 2 alusel lähtutakse kuni haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tulemusena moodustunud Põlva valla uue põhimääruse kehtestamiseni
ühinemislepingus kokku lepitud ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse põhimäärusest. Sama
seaduse § 16 lõike 3 kohaselt võib kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena
moodustunud Põlva valla põhimääruse kehtestamiseni kasutada ühinemislepingus kokku lepitud
ühineva valla sümboolikat.
21.12.2016 kinnitasid Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste Vallavolikogud Ahja valla,
Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu ning võtsid
vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Ühinemislepingu punkti 4.9.
alusel kasutatakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Põlva
valla põhimääruse kehtestamiseni ühinenud Põlva valla sümboolikat. Ühinemislepingu punkti
5.2. alusel lähtutakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud
Põlva valla põhimääruse kehtestamiseni ühinenud Põlva valla põhimäärusest.
Põlva Vallavalitsuse 30. augusti 2017. a korralduse nr 2-3/437 "Riigihange "Põlva linnastaadioni
rekonstrueerimistööde teostamine" alusel viidi e-riigihangete registri keskkonnas läbi riigihange
Põlva linnastaadioni rekonstrueerimise ehitustööde teostaja leidmiseks (viitenumber 190902).
Tähtaegselt esitati seitse pakkumust.
Kõige madalama hinnaga pakkumuse esitas AS VALMAP GRUPP maksumusega 855 803,09
eurot koos käibemaksuga. Põlva valla 2017. aasta eelarves on planeeritud staadioni
ümberehitamise maksumuseks 500 000 eurot. Madalaima pakkumuse ja eelarvelise summa vahe
on 355 803,09 eurot.
Staadioni rekonstrueerimise projektile on tellitud ekspertiis maksumusega 4548 eurot koos
käibemaksuga. Omanikujärelevalve teenuse hange on veel läbi viimata ning selle eeldatav
maksumus on 15 000 kuni 20 000 eurot.

Laenu võtmise eesmärgiks on investeeringu kallinemise katmine. Võrreldes eelarve koostamise
ajaga 2016. aasta sügisel on ehitamise hinnad tunduvalt kasvanud. Võrreldes eelarves
kavandatuga kallinevad Põlva linnastaadioni rekonstrueerimistööd 380 351,09 euro võrra.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8 ja kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse § 28 lõike 3 alusel ning lähtuvalt 01.06.2012 Põlva Ühisgümnaasiumi,
Eesti Jalgpalliliidu, Põlva Linnavalitsuse ja Põlva jalpalliklubi "Lootos" vahel sõlmitud ühiste
kavatsuste protokollist tulenevast kohustusest tagada projekti elluviimine, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Lubada Põlva Vallavalitsusel võtta 2017. aasta investeeringute kallinemise katmiseks rahalisi
kohustusi kuni 400 000 eurot.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
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Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 09.11.2017 otsuse eelnõu nr 1-4/82 "Loa andmine rahaliste
kohustuste võtmiseks" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8 alusel kuulub volikogu
ainupädevusse
laenude
võtmine,
võlakirjade
emiteerimine,
kapitalirendija
faktooringukohustuste võtmine, kohustuste võtmine kontsessioonikokkulepete alusel, kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) § 34 lõikes 7 nimetatud
rendikohustuste võtmine, muude tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste
võtmine ning piirmäära kehtestamine rahavoogude juhtimiseks võetavale laenule.
KOFS § 28 lõike 3 alusel võivad valla- ja linnavalitsus, kohaliku omavalitsuse üksuse
ametiasutus ning ametiasustuse hallatav asutus sõlmida lepingu, millega kaasneb väljaminek
tulevastel eelarveaastatel, juhul kui sellega on arvestatud eelarvestrateegias. Kui väljaminekuga
ei ole eelarvestrateegias arvestatud, võib lepingu sõlmida ainult volikogu loal.
KOFS § 38 lõike 1 punkt 1 alusel võivad kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuv üksus
võtta laenu investeeringute finantseerimiseks.
Laenu võtmise eesmärgiks on investeeringu kallinemise katmine. Võrreldes eelarve koostamise
ajaga 2016. aasta sügisel on projekteerimise ja ehitamise hinnad tunduvalt kasvanud. Võrreldes
eelarvega on kallinenud Põlva linnastaadioni rekonstrueerimistööd.
Põlva Vallavalitsuse 30.08.2017 korralduse nr 2-3/437 alusel on e-riigihangete registri
keskkonnas läbi viidud riigihange "Põlva linnastaadioni rekonstrueerimistööde teostamine"
(viitenumber 190902).
Pakkumuste esitamise tähtajaks esitati seitse pakkumust:
1. Lemminkäinen Eesti AS 737 923,82 eurot + km;
2. AS EVIKO
893 337,72 eurot + km;
3. GRK Infra AS
731 216,00 eurot + km;
4. AS TREV-2 Grupp
816 064,00 eurot + km;
5. AS VALMAP GRUPP
713 169,24 eurot + km;
6. JAAGOR GRUPP OÜ
739 072,16 eurot + km;
7. OÜ Kivipartner
736 097,41 eurot + km.
Pakkumuste maksumustest on näha, et 5 pakkumust on sarnase suurusjärguga.
Kõige madalama hinnaga pakkumuse esitas AS VALMAP GRUPP maksumusega 713 169,24
eurot, 855 803,09 eurot koos käibemaksuga.
Põlva valla 2017. aasta investeeringutes on kajastatud staadioni ümberehitamise maksumuseks
500 000 eurot. Madalaima pakkumuse ja eelarvelise summa vahe on 355 803,09 eurot
(855 803,09-500 000). Staadioni rekonstrueerimise ehitustööde läbiviimiseks on vajalik tellida
ka omanikujärelevalve teenus, mille maksumus on 15 000–20 000 eurot. Staadioni projektile on
tellitud ka ekspertiis maksumusega 4548,00 eurot koos käibemaksuga, mis tasuti staadioni
ümberehitamise kulurealt. Seega on puudu staadioni ümberehitustöödeks 380351,09 eurot
(355 803,09+20 000+4548) eeldusel, et madalaima maksumusega pakkumus vastab
hanketingimustele.
Otsusega antakse Põlva Vallavalitsusele luba võtta 2017. aastaks täiendavaid rahalisi
kohustusi summas kuni 400 000 eurot.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.

Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega kaasneb Põlva valla 2017. aasta eelarvele rahaline kohustus summas kuni
400 000 eurot.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 10.11.2017 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Eelnõu esitaja
Põlva Vallavalitsus
Eelnõu koostaja
Mihkel Kala
ehitusspetsialist

