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TEGEVUSARUANNE
Konsolideerimisgrupi struktuur

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud konsolideerimisgrupi kohta, kuhu kuuluvad järgmised
allüksused:
Konsolideeriv üksus Põlva Vallavalitsus
Allüksused
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus
Põlva Haldusteenistus
Põlva Keskraamatukogu
Põlva Avatud Noortekeskus
Põlva Päevakeskus
Põlva Valla Hooldekodu
Haridusasutused
Põlva Kool
Roosi Kool
Huvi-, muusika- ja spordikoolid
Põlva Spordikool
Põlva Muusikakool
Põlva Kunstikool
Lasteaiad
lasteaed Lepatriinu
lasteaed Mesimumm
lasteaed Pihlapuu
Konsolideeritud üksused
AS Põlva Haigla
AS Põlva Vesi
AS Põlva Soojus
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Konsolideerimisgrupi peamised finantsnäitajad
Tuhandetes eurodes

2017

2016

2015

52 260
8 212
44 048

50 199
6 460
43 739

51 024
6 546
44 478

20 783
20 464
429

18 921
19 739
-679

18 048
19 027
-1 000

3 155
0,82
1,29
15,7%
9,3%

2 256
0,91
1,42
12,9%
9,1%

1 481
0,88
1,44
12,8%
9,5%

2 687
8,2%

2 159
12,0%

1 725
15,2%

2017

2016

2015

30 634
5 374
25 260

29 572
4 573
24 999

29 549
4 349
25 200

12 314
12 025
260

11 424
11 596
-201

10 393
11 195
-802

2 166
0,80
1,21
17,5%
12,8%

1 984,00
0,98
1,25
15,5%
11,7%

931
1,3
1,59
14,7%
11,6%

1 630
21,1%

1 441
17,4%

1 183
15,6%

Bilansi
näitajad
Varad aasta lõpus
Kohustused aasta lõpus
Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
Tegevuskulud
Tulem
Muud näitajad
Põhivarainvesteeringute maht
Likviidsus
Lühiajaline maksevõime
Kohustuse osakaal varadest
Laenukohustuste osakaal varadest
Piirmäärade täitmine arvestusüksuse
konsolideeritud näitajate alusel
Põhitegevuse tulem
Netovõlakoormus

Konsolideerimata näitajad
Bilansi
näitajad
Varad aasta lõpus
Kohustused aasta lõpus
Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
Tegevuskulud
Tulem
Muud näitajad
Põhivarainvesteeringute maht
Likviidsus
Lühiajaline maksevõime
Kohustuse osakaal varadest
Laenukohustuste osakaal varadest
Piirmäärade täitmine konsolideerimata
näitajate alusel
Põhitegevuse tulem
Netovõlakoormus
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Konsolideerimisgrupil tervikuna on likviidsus (rahalised vahendid ja selle ekvivalendid/ lühiajalised
kohustused) 2017 aastal vähenenud võrreldes likviidsusega 2016 aastal (vastavalt 0,82 ja 0,91).
Lühiajaline maksevõime (käibevara/lühiajalised kohustused) on langenud 1,42lt 1,29le. Likviidsuse
kordaja on rahuldav ja lühiajalise maksevõime kordaja on rahuldav.
Vallavalitsuse likviidsus vähenes samal perioodil 0,98lt 0,80le ja lühiajaline maksevõime vähenes
1,25lt 1,21ni. Vallavalitsuse likviidsuse kordaja on rahuldav ja lühiajalise maksevõime kordaja on
rahuldav.
Piirmäärade täitmine arvestusüksuse konsolideeritud näitajate kui ka konsolideerimata näitajate alusel
põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse osas vastavad seaduses sätestatule.

Ülevaade majanduskeskkonnast
Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) suurenes 2017. aastal 2016. aastaga võrreldes Statistikaameti
andmetel 4,9%. 2017. aastal oli SKP jooksevhindades 23 miljardit eurot.
2017. aastal oli Eesti majanduskasv viie aasta kiireim. Enamikku valdkondi haaravasse kasvu
panustasid enim ehituse, info ja side valdkond ning kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus. Aasta
jooksul suurenes järk- järgult ka töötleva tööstuse panus majanduskasvu. Aasta kokkuvõttes ükski
tegevusala majanduskasvu märgatavalt ei pidurdanud.
Vaatamata tagasihoidlikule kasvule aasta keskel suurenes kaupade ja teenuste eksport 2017. aastal
2,9%. Eelkõige andis sellesse märgatava osa teenuste ekspordi endiselt tugev kasv, mis jõudis
lõppenud aastal 6,2%-ni. Kaupade ja teenuste import suurenes 3,5%. Peamiselt mõjutas seda
mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste sissevedu. Netoeksport küündis 2017. aastal 980 miljoni
euroni, mis teeb 4,3% SKP-st. See on viimase kuue aasta kõrgeim tase.
Sisemajanduse nõudluse kasv kiirenes teist aastat järjest ja jõudis 4,2%-ni. Sisenõudluse eestvedaja oli
eelnenud kolmel aastal languses olnud investeeringud, mis suurenesid 13,1%.
SKP kasv ületas 2017. aastal teist aastat järjest töötatud tundide ja hõivatute arvu kasvu. Sellest
tulenevalt suurenes tootlikkus töötatud tunni kohta 1,9% ja hõivatu kohta 2,1%.
Töötuse määr oli 2017. aastal 5,8%, tööhõive määr 67,5% ja tööjõus osalemise määr 71,6%, teatab
Statistikaamet. Tööhõive ja tööjõus osalemine olid püsivalt kõrged kogu 2017. aasta ja tegid viimase
20 aasta rekordeid.
Tööturunäitajad paranesid 2017. aastal peaaegu kogu aasta jooksul ja olid eelnenud aasta samadest
näitajatest kvartalite võrdluses enamasti ees. Kuigi Eestis väheneb tööealiste (15–74-aastased)
inimeste koguarv, suurenes tööturul aktiivsete inimeste arv (hõivatute ja töötute summa) 7000 võrra
ning jõudis hinnanguliselt 699 000-ni.
2017. aastal oli aastakeskmine töötute arv hinnanguliselt 40 000. Töötuse määr oli 5,8%, mis on 1
protsendipunkt madalam kui 2016. aastal. Töötute arv vähenes 6400 võrra ja seda olukorras, kus
13 500 seni mitteaktiivset inimest sisenes tööturule.
Tööd otsivaid noori (15–24-aastaseid) oli 2017. aastal keskmiselt 7000. Noorte aastakeskmine tööjõus
osalemise määr oli 45,2%, töötuse määr oli 12,1% (2016. aastal vastavalt 42,4% ja 13,4%).
20–64-aastaste tööhõive määr, mis on strateegia „Euroopa 2020“ üks mõõdikutest ja mille puhul on
Eesti eesmärk 76%, oli 2017. aastal 78,5%. Eestile strateegias seatud sihttasemele jõuti juba 2015.
aastal.
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Üldine ülevaade konsolideerimisgrupi peamistest arengusuundadest

Asukoht ja rahvastik
Valla asukoht ja üldandmed
Põlva vald asub Kagu-Eestis ja koosneb maakonnakeskusest Põlva linnast ja linna ümbritsevast endisest
Põlva vallast. Valla pindala on 234,1 ruutkilomeetrit. Vald omab ühist piiri Laheda, Kõlleste, Kanepi,
Mooste, Räpina, Vastse-Kuuste, Ahja ja Veriora vallaga. Põlva vallas on 1 linn, Põlva, ja 27 küla, neist
suuremad on Mammaste, Himmaste, Rosma ja Peri.
22.10.2017.a moodustus Põlva valla, Mooste valla, Vastse-Kuuste valla, Ahja valla ja Laheda valla
ühinemisel uus vald nimega Põlva vald.
Põlva linn on Põlva maakonna administratiivkeskus. Lähim regionaalse tähtsusega linn - Tartu asub 48
km põhjasuunas ning Võru 26 km lõunas, pealinn Tallinn jääb 235 km kaugusele.
Põlva vallas elas 01. oktoobri 2017 seisuga 9 475 inimest, neist naisi 4 963 ja mehi 4 512 ning 01.
jaanuari 2017 seisuga 9 548 inimest, neist naisi 4 974 ja mehi 4 574 (1.oktoobri seis esitatud seoses
ühinemisega 22.10.2017).

Elanike arv
Sh. 0-17 a
18-64 a
Üle 64 a
Kokku

mehi

1.10.2017
naisi
kokku

mehi

1.01.2017
naisi
kokku

912

844

1756

876

814

1690

2786
814
4512

2723
1396
4963

5509
2210
9475

3019
679
4574

2938
1222
4974

5957
1901
9548

2017. aasta 9 kuuga vähenes elanike üldarv 73 inimese võrra, sealhulgas vähenes naiste arv 11 võrra ja
meeste arv 62 võrra. Vanuserühmas 0-17 aastat suurenes elanike arv 66 inimese võrra. Vanuserühmas
18-64 aastat elanike arv vähenes 448 inimese võrra ja vanuserühmas üle 64 aasta suurenes elanike arv
309 inimese võrra. Jätkub rahvastiku vananemine, kus vanuserühmades 18-64a elanike arv väheneb ja
pensionäride arv suureneb juba mitmendat aastat järjest. Positiivne oli vanuserühma 0-17 a arvukuse
suurenemine 2017. aasta 9 kuuga 66 inimese võrra.

Arengukava strateegilised eesmärgid
Strateegiline üldeesmärk
Rahvusvahelise konkurentsivõimelise elukeskkonna loomine, mis tugevdaks valla positsiooni ja
atraktiivsust investeerijatele ning väärtustaks kohalikku inimressurssi.
Strateegilised põhieesmärgid, mis aitavad üldeesmärki saavutada
1. Konkurentsivõimeline majandus erinevates valdkondades ja tasanditel: nii rahvusvahelisel, kui ka
siseriiklikul.
2. Loodus- ja elukeskkond on puhas ning energia- ja keskkonnasäästlik.
3. Haridus on kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav.
4. Kogukond on aktiivne ja osaleb valla arendamisel.
5. Elanike vajadusi rahuldavad ja ettevõtlust toetavad kestlikud ühendused ja liikumisvõimalused.
6. Kõrge tööhõive ja kvaliteetne tööelu, tööjõuressursi ümberkoolitamine ning tervislike eluviiside
harrastamine.
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Ülevaade arengukava täitmisest
Vallaplaneering
Eesmärk 1
Üldplaneeringu üle vaatamine ja kaasajastamine
Peamised tegevused:
• Jätkus üldplaneeringu menetlemine – ÜP võeti volikogu poolt vastu ja suunati avalikustamisele.
• Avalikustamisel esitatud ettepanekud arutati läbi ja jõuti ettepanekute tegijatega lahendusteni
või kokkulepeteni. ÜP on kehtestamata, kuna Keskkonnaamet menetleb juba 6 kuud ehituskeelu
vööndi vähendamist. ÜP koostamise eest tasuti 8 tuhat eurot.
Eesmärk 2
Planeeringute ellu rakendamine
Peamised tegevused:
• Põlva linna keskväljaku detailplaneeringu, arhitektuurse tööprojekti ja taristu tööprojekti
koostamine, mille eest tasuti kokku 2017a. 56 tuhat eurot.
• Keskväljaku ja lähiala väljaehitamine

Keskkonnakaitse
Eesmärk 1
Meetmete rakendamine puhta ja omanäolise looduskeskkonna tagamiseks ja säilitamiseks
Peamised tegevused:
• Teeme ära ja koristustalgud
• Hooldatud Intsikurmu parkmets
• Valla lehes keskkonnaalaste teadete edastamine
• Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetuse taotlemine Põlva paisjärve uuringuteks
(vastus teadmata)
• Riigieelarvest toetuse saamine jäätmemajanduse koordineerimiseks (eterniidi kogumine)
• Kehtestamisel on uus jäätmehoolduseeskiri (ka koerte ja kasside pidamise eeskiri ja puu
raiumise kord)
• Keskkonnaalase
järelevalve
tõhustamine,
koostöö
Keskkonnainspektsiooni
ja
Keskkonnaametiga
• Kehtestamisel on Põlva valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri;

Valla kujundus ja heakord
Eesmärk 1
Keskuse väljaarendamine
Peamised tegevused:
• Keskväljaku ehitus. 2017 aastal tehti väljamakseid summas 885 tuhat eurot.
Eesmärk 2
Üldise haljastuse arendamine
Peamised tegevused:
• Keskkonnaspetsialisti koolitus „Linna- ja pargipuude hooldamine ning majandamine“, mis
hõlmas endas erinevaid teemasid seoses linnapuude majandamisega. ´Koolituse läbinu töötab
turvaliselt võsa- ja kettsaagidega. Viib läbi parkide ja parkmetsade hooldustöid, juhindudes
etteantud tööülesandest või pargihoolduskavast ning pargipuistu seisundist. Hooldab
puuhooldusbioloogia põhimõtetest ning puude sanitaarsest seisundist lähtuvalt pargipuid.
Oskab õigesti istutada pargi- ja haljasalapuid.
Eesmärk 3
Ühtsete kujundussuuniste väljatöötamine
Peamised tegevused:
• Avalikku ruumi paigaldatud pargipinkide valik arhitekti poolt. Samasugused pingid koos
prügikastidega nii Võru tänaval kui ka Käisi tänaval.
• Jätkatakse linnamööbli ühtlustamist.
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Eesmärk 4
Valla heakorra, kujunduse ja ehitusprotsesside toetamine ning järelevalve
Peamised tegevused:
•

•
•
•

Jõustus uus Põlva valla heakorraeeskiri. Põlva Vallavolikogu 09.11.2016 määrus nr 35 „Põlva
valla heakorraeeskiri“ (edaspidi eeskiri) sätestab Põlva valla haldusterritooriumil heakorra
nõuded. Eeskirja jõustumisel tunnistati kehtetuks Põlva Linnavolikogu 2. novembri 2000. a
määrus nr 31 "Põlva linna heakorraeeskiri" ja Põlva Vallavolikogu 27. veebruari 2003. a määrus
nr 19 "Heakorra- ja kaevetööde eeskirja kehtestamine". Eeskirjaga on kehtestatud heakorra
nõuded avalikes kohtades, vallavalitsuse kohustused, kinnistu ja ehitise omaniku kohustused.
Samuti on eraldi välja toodud ehitus-, remondi- ja kaevetööde teostaja kohustused, tehnovõrgu
omaniku kohustused ning müügikoha omaniku kohustused. Eeskirjas on koormise
kehtestamise, vastutuse ja järelevalve ning rakendussätete peatükid
Järelevalve käigus niitmata kinnistute omanikele märgukirjade saatmine, viide Põlva valla
heakorraeeskirjale. Väheneb tuleohutus ning visuaalselt on valla territoorium korrektsem
Avalikult kasutatavate prügikonteinerite kontroll. Ostumarketi juurde paigaldatud suurem
pakendikonteiner
Kaardistatud on ka liitunud valdade avalikult kasutatavad konteinerid

Jäätmemajandus
Eesmärk 1
Eeskujuliku ja kaasaegse jäätmemajanduse arendamine
Peamised tegevused:
• Valla territoorium on kaetud avalikult kasutatavate konteineritega (paber- ja papp/kartong;
klaas; segapakend);
• Põlva jäätmejaamas on lisandunud kaks vastuvõetavat jäätmeliiki: biolagunevad aia- ja
haljastusjäätmed (koodiga 20 02 01) ja bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed
(20 02 02; 20 02 03);
• 2017 aastal toimus sarnaselt eelmistele aastatele tasuta eterniidi kogumine;
• AS Põlva Vesi on saanud reoveepuhasti ümberehitamiseks toetust KIK-st;
• Teostatakse Adiste prügila seiret (niitmine ja augusti kuus veeproovide võtt).
Eesmärk 2
Puhta vallakeskkonna tagamine
Peamised tegevused:
• Elanikkonna teadlikkuse tõstmine seoses prügi sorteerimisega
• Igapäevane avalikult kasutatavate olmeprügi konteinerite koristus Põlva valla
Haldusteenistuse poolt
Eesmärk 3
Korraldatud jäätmeveo tingimuste kaudu jäätmete sorteerimiseks kõikide elanike gruppide
motiveerimine
Peamised tegevused:
• Valla lehes prügi sorteerimise alased lühiartiklid
• Kodanikel on võimalus ära anda sorteeritud pakendijäätmeid kord kuus
Eesmärk 4
Põlva paisjärve tervendamiskava elluviimine
Peamised tegevused:
• KIKile on tehtud uus taotlus toetamaks Põlva paisjärve uuringuid, kuna olemasoleva
tervendamisekavaga ei ole võimalik KIKist tööde teostamiseks teotust taotleda.

Teed ja tänavad
Eesmärk 1
Keskuse ja tagamaa vaheliste ühenduste tugevdamine
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Peamised tegevused:
Vastavalt Põlva valla teehoiukavale aastateks 2017–2021 teostati valla teedel järgmised tööd:
• Ümberehitusprojektid koostati Tännassilma-Mustajõe teele, Puuri-Metste teele, Adra teele,
Partsi teele ning Toominga teele.
• Tännassilma-Mustajõe ning Puuri-Metste tee ümberehitustööde maksumuseks koos
projekteerimisega on 424 tuhat eurot. 2017. aastal teostatid teede ehitustöödest aluste ja
truupide ehituse, kraavide kaevamise ja kruusa pealeveo näol ca 50 %. 2018.a jäävad
pindamistööd ning heakorra- ja haljastustööd ning väljamaksed ehitustööde eest toimuvad
2018. aastal.
• 2017. aasta lõpus läbiviidud riigihanke tulemusel sõlmitud Adra tee ja Partsi tee
ümberehitustööde töövõtulepingute maksumuseks koos projekteerimisega on 69 tuhat eurot,
väljamakseid 2017. a ei tehtud.
• Himmaste külas Orajõe ülese silla ehitustööde leidmiseks viidi 2017. aastal läbi riigihange,
mille tulemusel kujunes ehitustööde maksumuseks 181 tuhat eurot. Ehitustööd lõpetatakse
2018. aastal, väljamakseid 2017. a ei tehtud.
Eesmärk 2
Teenustele ja töökohtadele ligipääsu võimaldamine
Peamised tegevused:
• Põlva linna tänavate ja valla teede katendite kulumiskindluse suurendamiseks teostati
ülepindamistöid 19 900 m2. Pinnati Miiaste -Adiste tee (osaliselt), Oru tn, F. Tuglase tn, J.
Hurda tn, Kalda tn, metsa tn, Mäe tn, Nurme tn, Põllu tn, Põllu põik, Kesa tn. Pindamistööde
maksumus oli 53 tuhat eurot.
• Põlva valla teede ja tänavate suvise ja talvise hoolduse tagamiseks perioodil 15.november
2017 - 31.oktoober 2019 on läbi viidud riigihange ja sõlmitud hooldusleping summas 498
tuhat eurot.
Eesmärk 3
Erinevate liikumisviiside arendamine ja omavaheline ühendamine
Peamised tegevused:
• Ühistranspordi ja kergliiklusteede võrkude väljaarendamine
• J. Käisi tn projekteerimine ja ümberehitamine (tänava aluste ehitus, asfaltbetoonkatte ehitus,
jalgteede juurde- ja ümberehitamine, sademevee kanalisatsiooni ehitamine, ristmike ja maha
sõitude ümberehitamine, tähistatud ülekäiguradade valgustamine ja haljastustööd) summas
494 tuhat eurot. Haljastus-, teemärgistus- ja heakorratööde lõpetamine toimub 2018. a
kevadel. 2017. a maksti välja 392 tuhat eurot.
• Põlva linnas rajati jalgteid Nurme tänavale (80 m), Fr. Tuglase tn jalgtee ehitus koos
sademevee ärajuhtimise lahendusega (90 m) ja tänavaosa rekonstrueerimine (80 m) koos
täiendavate parkimisekohtade loomisega Põlva ranna kasutajatele. Uus tänava sõidutee äärde
rajati jalgtee pikkusega 115 m. Nimetatud tööde maksumuseks kujunes 106 tuhat eurot, 2017.
a maksti välja 67 tuhat eurot.
• 2017. aastal lõpetati 2016.aastal alustatud ehitustööd:
- Võru tn ümberehitustööd ja sademeveekanalisatsiooni ehitamine, väljamaksed töövõtjale 242
tuhat eurot;
- Põlva raudteejaama platsi ja Jaama 04 tänava sõidutee kergliiklustee ümberehitustööd,
väljamaksed töövõtjale 35 tuhat eurot.
Eesmärk 4
Ühistranspordi ja kergliiklusteede võrkude väljaarendamine
Peamised tegevused:
• 2017. aastal alustati Rosma-Peri jalgratta- ja jalgtee projekteerimistöödega. Tööde
maksumuseks kujunes 36 tuhat eurot, millest väljamakseid 2017. a tehti 19 tuhat eurot.

Ühistransport
Eesmärk 1
Ühistranspordi arendamine ja kättesaadavuse tagamine kõigile sihtgruppidele
Peamised tegevused:

10

Põlva Vallavalitsus
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 2017

•

2017. a korraldas maakondlikku bussiliiklust Põlva Maavalitsus, alates 1. jaanuaris 2018
Mittetulundusühing Kagu Ühistranspordikeskus. Jätkuvalt on käigus valla koolibuss.

Veevarustus ja kanalisatsioon
Eesmärk 1
Hajaasustuse piirkondades kvaliteetse joogivee kättesaadavuse ja puhta keskkonna tagamine
Peamised tegevused:
• Põlva vald jätkab osalemist EAS-i hajaasustuse programmis, mille raames toetatakse vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamist hajaasustusega piirkondade majapidamistes.

Vaba aeg
Valla kultuuriasutuste ja -objektide ümberehitamine, korrastamine ja tehnilise baasi
kaasajastamine
•

Teostati Põlva Keskraamatukogu hoone fassaadi ja katuse soojustamine ning ümberehitustööd
summas 302 tuhat eurot.

•

Põlva linna staadioni ehitustöödega alustati 2017. aastal, kuid väljamakseid ei tehtud.

•

Põlva Lasketurismikeskuse (Metsa tn 7, Põlva linn) ümberehituse projekteerimistööd 101 tuhat
eurot, väljamakseid tehti 2017.a 45 tuhat eurot.

•

Põlva linna keskväljaku ja kontaktala ehitustöödega alustati 2017. aasta sügisel ning lõpetatakse
2018. a. Väljamakseid teostati 885 tuhat eurot.

Haldus
Eesmärk 1
Põlva valla valitsemisteenus on kiire, kvaliteetne ning kättesaadav
Tegevused:
1. Vallavalitsuse teenistujate oskuste ja teadmiste tõstmine läbi erialaste täiendkoolituste - jooksvalt
toimub vallavalitsuse teenistujate oskuste ja teadmiste tõstmine läbi erialaste täiendkoolituste ning
teadlikkuse tõstmine.
2. Valla kodulehe arendamine ja järjepidev kaasajastamine – jooksvalt toimub valla kodulehe
arendamine ja info kajastamine (sh valla Facebook konto) ning valla infolehe avaldamise jätkamine.
3. Ühinenud territooriumil haldussuutlikkuse kvaliteedi tõstmine ning hallatavate asutuste integreeritud
ja efektiivne töö – jooksvalt korraldatakse siseinfopäevi ja koolitusi.
Eesmärk 2
Jätkusuutlik valla areng, järjepidev planeerimine
Tegevused:
1. Külades arengukavade koostamise nõustamine ja toetamine – valla arendusspetsialistid toetavad
jooksvalt külade arengukavade koostamist ning uuendamist, sealhulgas osalemine külade
üldkoosolekul. Jooksvalt toimub erinevate kolmanda sektori projektide koostamise ja elluviimise
nõustamine.
2. Valla uue üldplaneeringu koostamine, koostamisel vt Vallaplaneering.
3. Peale läbirääkimisi allkirjastati 21.12.2016. aastal Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste
valdade ühinemisleping. Ühinemisläbirääkimisi ja menetlust korraldas Põlva vald, selleks taotleti projekti
vahendeid Euroopa Liidu Sotsiaalfondist (ESF) meetme tegevuse "Kohalik ja regionaalne
arendusvõimekus" projekti nr EU49802 "Põlva vallaga ühinevate valdadega uue omavalitsusüksuse
moodustamine" raames. Projekti läbiviimise aeg oli 1.03.2016 – 31.12.2017. a.
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-
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Kuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste
üldõigusjärglane.
Eesmärk 3
Laiapõhjaline kogukonna kaasatus, info kättesaadavus ja teadlikkuse tõstmine
Tegevused:
1. MTÜde, klubide ja seltside jätkuv toetamine ja kaasamine valla arengu edendamisel – 2017. a Põlva
valla külade arengutoetuse korra alusel eraldati külaseltsidele 16 tuhat eurot. (Seltsingute ja klubide
toetused vt Spordi- ja kultuurivaldkond)
2. Külavanematele ja küla aktiivile koolituste organiseerimine – 2017. a korraldati õppereise ja koolitusi
4 tuhande euro eest.
3. Interaktiivse infotahvli soetamine ja paigaldamine avalikku keskkonda − 2017. aastal jäi teostamata
sobiva toote ja asukoha mitteleidmise tõttu.
4. Aktiivsete valla kolmanda sektori tegijate tunnustamine - valla täht- ja aastapäevadel peetakse meeles
ja tunnustatakse kõiki ettevõtlike ja aktiivseid kogukonnaliikmeid, haridus- ja kultuuritegelasi jne
Eesmärk 4
Väljatöötatud konkreetsed siseriiklikud ja välispoliitilised suunad
Tegevused:
1. Põlva valla koostöö tugevdamine maakondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil −
Naaberriikidega (Läti, Leedu, Venemaa, Soome jt) ja üle Eesti kohalike omavalitsustega koostöö
arendamine ühistegevuste korraldamiseks ja läbiviimiseks.
2. Euroopa maapiirkondade Hartal osalemine.

Ettevõtlus
Eesmärk 1
Ettevõtluskeskkonna arendamine ja ettevõtlusaktiivsuse suurendamine
Tegevused:
1. Põlva linna keskväljaku ja kontaktala väljaarendamine, ettevõtluse soodustamiseks läbi äri- ja
elukeskkonna integreerimise – Keskväljaku ehitustööd mahus 908 tuhat eurot. Keskväljaku valmimine
juuni 2018.
Eesmärk 2
Ettevõtluse edendamiseks koostöö ja infolevi parandamine
Tegevused:
1. Ettevõttete ja aktiivsete ettevõtjate tunnustamine - valla täht- ja aastapäevadel peetakse meeles ja
tunnustatakse kõiki ettevõtlike ja aktiivseid ettevõtjaid.
Eesmärk 4
Tööjõu arendamine, aktiivsete tööturumeetmete rakendamine ja tööhõive kasv
Peamised tegevused: Vt Sotsiaalvaldkond
Eesmärk 5
Juurdepääsu parandamine töökohtadele ja teenustele, piirkonna kui töö- ja elupaiga
konkurentsivõime tõstmine
Tegevused:
1. 2016. aastal alustati KIKi vahendusel Euroopa Liit Ühtekuuluvusfondi toetusel projekti nr SOFS
2014-2020.10.02.001.01.15-0045 „Põlva raudteejaama piirkonna ühenduste parendamine“ raames
Põlva raudteejaama platsi ja lähiümbruse ning Jaama 04 tänava sõidutee kergliiklustee ümberehitustööd.
Põhitööde teostamine toimus 2016. aastal. 2017.a teostati töid 35 tuhande euro eest ja objekt lõpetati.
Eesmärk 6
Maa-elu eripalgelisuse säilitamine ja põllumajanduse konkurentsivõime suurendamine
Tegevused:
1. Põlva valla külades taristu (sh teed) jooksev hooldus ja uuendamine (vt Teed ja tänavad)
Eesmärk 7
Keskkonnasõbralike lahenduste ja kohalike ressursside kasutuselevõtu toetamine
Tegevused:
1. Himmaste külas liivamaardla kasutuselevõtu menetluses osalemine.
2. Põlva paisjärve kalatrepi rajamise vajaduse väljaselgitamine ja menetluses osalemine.
3. Saesaares Ahja jõe paisu likvideerimise vajaduse menetlemine.
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Turism
Eesmärk 1
Turismi infrastruktuuri arendamine, aktiivse puhkuse turismitoodete mitmekesistamine ja nende
kvaliteedi tõstmine
Tegevused:
1. Põlva raudteejaama ja bussijaama ligipääsu parendamine ja ühendamine teede- ja tänavate (sh Jaama
04 tänava kergtee ümberehitus) – põhitööde teostamine 2016. aastal, lõpetamine 2017 aastal.
2. Põlva linna keskuse ja lähiala külastuskeskuseks väljaarendamine koos ettevõtlus - ja ärikeskkonna
arendamisega keskväljakul –2017 aastal tehti ehitustöid 908 tuhande euro eest, objekt valmib 2018 aasta
juunis.
5. Orajõe, Mammaste ja Kiidjärve külade suusaradade ühendamiseks suusasilla rajamise ehitus –
suusilda ei rajatud.
6. Iga-aastase suurürituse läbiviimine – Harmoonika, Põlva Päevad, Intsikurmu Muusikafestivali
korraldamise toetamine jt üritused, vt lisainfo Kultuurivaldkond.
Eesmärgid 2-4
2. Põlva kui turismi sihtkoha integreeritud turunduse arendamine
3. Visuaalse atraktiivsuse tõstmine ning kaubamärgi väljatöötamine
4. Turismisektori konkurentsivõime suurendamine
Tegevused:
1. Turismialase teabe kaasajastamine, koondamine ja esitamine trükistes, internetis, sündmuste ja
ürituste turundusele kaasaaitamine – koostöös Põlva Maavalitsuse, Põlvamaa Arenduskeskuse ja
Põlvamaa Omavalitsuste Liiduga.
2. Turismiobjektide ja -infrastruktuuri kaasajastamine, hooldus ja remont, sh Põlva rand, Intsikurmu,
Põlva raudteejaama platsi ja kergtee rajamine, Põlva-Himmaste-Eoste kergtee rajamine.

Haridus
Põlva vallas tegutseb 8 munitsipaalharidusasutust sh kolm koolieelset lasteasutust, üks lasteaedpõhikool, üks põhikool ja kolm huvikooli. Laste ja õpilaste ning õpetajate arvud 2017/2018 õppeaastal
(seisuga 10.09.2017) on toodud allolevas tabelis:
Lapsed/õpilased
Põlva Lasteaed Lepatriinu
Põlva Lasteaed Mesimumm
Põlva Lasteaed Pihlapuu
Põlva Roosi Kool
lasteaed
Põlva Roosi Kool
põhikool
Põlva Kool
Põlva Muusikakool
Põlva Kunstikool
Põlva Spordikool

Õpetajad

136
118
171

20
16
22

5

2

17

7

908
122
98
347

93
22
5
15

Põlva valla territooriumil tegutseb üks erakool – Johannese Lasteaed ja Kool Rosmal (89 õpilast ja 25
last) ja üks riigikool – Põlva Gümnaasium (219 õpilast).
Eesmärk 1
Ühtselt toimiva Põlva valla haridusruumi loomine
Põlva valla arengukavas 2015-2029 on sõnastatud haridusvaldkonna visioon - Põlva vallas on haridus
kõigile kättesaadav, kvaliteetne ning õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav. Haridusasutuste võrgustik
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on optimaalne ja kaasaegne. Põlva valla haridusasutused vastavad kõigile nõuetele ja vajadusele ning
on tõmbekeskuseks teiste omavalitsuste õpilastele.
2016. aastal Põlva vallas toimunud haridusasutuste ümberkorraldamise tulemusena moodustatud uuele
põhikoolile – Põlva Koolile ja iseseisvale Pihlapuu lasteaiale, oli 2017. aasta esimene terviklik
eelarveaasta. Neli kuud asenduspinnal tegutsenud Põlva Gümnaasium alustas 2017. aasta jaanuaris
õppetegevust oma uues õppehoones Piiri tänaval.
Põlva valla haridusasutuse koostöö on Põlva vallavalitsuse poolt süsteemselt juhitud. Haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja eestvedamisel toimusid regulaarselt haridusasutuste juhtide töökoosolekud,
kus arutati hariduskorralduslikke küsimusi ja arutleti nii valla kui ka riigi tasandil oluliste
haridusvaldkonna teemade üle – haridusasutuste veebilehed ja nendel kajastuva info aktuaalsus,
koolitustel osalemine, puhkuste planeerimine, hoolekogude moodustamine ja töökorraldus ning sisuline
tegevus, sisehindamise seosed arengukava koostamisega, lasteaiakohad ja sellega seotud
dokumendivormid, õppetasud huvikoolides, info õppereisidelt, haridusasutuste juhtide kuulumine
üleriigilistesse ühingutesse, õpetajate tunnustamine, info valdade ühinemisega seotud tegevustest,
EHIS-e korrektne täitmine, uussisserändajate peredest laste õppetegevuste korraldamine, noorte
töömalevate korraldamine vallas, muudatused haridusvaldkonna seadusandluses, huvitegevuse ja
huvihariduse toetamise võimalused, HTM lepingud ja aruandlus, hangete nõuetekohane korraldamine,
koostöövõimalused uue riigigümnaasiumiga - Põlva Gümnaasiumiga.
Haridusasutuste juhtide igakuiste töökoosolekute eesmärkideks olid:
1. süsteemse infovahetuse tagamine
2. kõikide juhtide kaasamine kohalike omavalitsuste ühinemisega seotud tegevustesse ja
ühinemislepingu ettevalmistamisse
3. koostöö Põlva vallavalitsuse ja vallavolikogu õigusaktide koostamisel
4. juhtide koolitamine, et tagada nende õiguspärane ja eesmärgistatud tegevus haridusasutuse juhtimisel
5. koostöö laste ja noorte kultuuriaasta tegevuste korraldamisel vallas
6. koostöö huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamise kavandamisel ja rakendamisel
Eesmärk 2
Üldhariduskoolivõrgu korrastamise lõpule viimine, koolide ümberkorraldamine optimaalseks
võrgustikuks
Põlva Vallavolikogu 13.01.2016 istungil võeti vastu otsus „Põlva valla haridusasutuste
ümberkorraldamine“. Otsuse kohaselt moodustati Põlva vallas üks uus põhikool - Põlva Kool. 14. juunil
2016. aastal allkirjastas haridus- ja teadusminister käskkirja, millega kinnitas koolitusloa väljaandmist
Põlva Koolile. Põlva Kool alustas tegevust 1. juulist 2016. Iseseisva haridusasutusena jätkas tegutsemist
lasteaed-põhikoolina Põlva Roosi kool, milles on loodud tingimused õppe- ja kasvatustegevuse
korraldamiseks haridusliku erivajadusega lastele ja õpilastele.
Põlva vald on esitanud projektitaotluse Põlva Kooli Kesk 25 õppehoone ümberehitamise kohta meetme
„Koolivõrgu korrastamine“ alategevus „Põhivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020“ esimesse vooru.
Vabariigi Valitsus kinnitas perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete investeeringute kava
02.03.2017. Põlva valla projekt saab toetust 2 023 tuhat eurot eurot.
Põlva vald on esitanud projektitaotluse Põlva Kooli Lina 21 õppehoone lammutamise kohta meetme
„Koolivõrgu korrastamine“ alategevus „Põhivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020“ teise vooru.
Vabariigi Valitsuse otsus toetuse andmise või mitteandmise kohta tehakse 2018. aasta kevadel.
Eesmärk 3
Hariduslike erivajadustega õpilaste klasside loomine vastavalt vajadusele
Haridusliku erivajadusega õpilastele (edaspidi HEV õpilased) ea- ja võimetekohaste õpitingimuste
tagamiseks tegutseb Põlva vallas Roosi Kool, kus õpitakse põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava
alusel lihtsustatud ja toimetuleku ning hooldusõppe tasemel. Samuti õpivad HEV õpilaed ka Põlva valla
tavaüldhariduskoolis, Põlva Koolis, kaasava hariduse põhimõtteid järgides.
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Põlva Koolis – oli 2017. aastal moodustatud HEV õpilaste õpetamiseks 5 väikeklassi, 4 õpiraskustega
õpilaste klassi, 2 tundeelu- ja käitumishäiretega õpilaste klass, 1 lihtsustatud õppel olevate õpilaste klass.
2017. aastal jätkusid Põlva valla ning Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) läbirääkimised riigi poolt
rahastatavate õppekohtade loomiseks Põlva Roosi Koolis. Uued suundumused riiklikus
hariduspoliitikas, millest avalikkust oli teavitatud, näitasid tendentsi, et kogu hariduslike erivajadustega
laste õpetamisega seonduv temaatika ja ressursid, sealhulgas ka HEV-koolide pidamine, planeeritakse
anda lähiaastatel kohaliku omavalitsuse ülesandeks.
2017. aasta lõpuks sai selgeks, et riigi poolt kavandatavate põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
muudatuse ja rahastamispõhimõtete muutmise tulemusena riik loobub järk-järgult riigikoolide
pidamisest haridusliku erivajadusega õpilastele.
Eesmärk 4
Koolivõrgu korrastamine ja hoonete ümberehitamine vastavalt kehtivatele ehitus- ja
tervisekaitsenõuetele ning riiklikule õppekavale
2017. aastal teostati haridusasutuste õppehoonetes suuremahulisi ümberehitustöid Põlva Spordikoolis ja
Põlva Lasteaias Mesimumm. Toimus Uus tn 3 spordikeskuse fassaadi soojustamine, katuse
soojustamine, akende vahetus ja kõnnitee rekonstrueerimine.
Lasteaias teostati kogu veetorustikupuhastamine ja läbipesu.
Õppehoonetega seotud suurem ehitustegevus on plaanis 2018-2019. aastal, kui seoses haridusasutuste
ümberkorraldamisega on Põlva vallale eraldatud vahendid põhikoolivõrgu korrastamise meetmest Kesk
25 õppehoone rekonstrueerimiseks ning vald on esitanud toetuse taotluse ka Lina 21 õppehoone
lammutamiseks.
Füüsilise õpi- ja töökeskkonna parendamiseks teostati Põlva valla haridusasutustes 2017. aastal
järgmised ümberehitamised ja uuendamised õppehoonetes, mängu- ja spordiväljakutel ning õuealadel:
1. Lasteaed Lepatriinu – logopeedi ruumi ja koosolekute ruumi uus mööbel, muusikatuppa alt-ksülofon,
külmkapp kööki, B-maja rühmadesse uued madratsid, ühe rühma mürasummutav sein, õpetajatele
ergonoomilised toolid, õuealale lehtla, kiikede, karussellide ja liumägede alla kummimatid.
2. Lasteaed Mesimumm – multifunktsionaalne laserprinter, muusikasaali kõlarid, välihelindus, suur
ekraan, ergonoomilised vahendid personalile.
3. Lasteaed Pihlapuu – rulood Sipsiku rühma, asutuse logoga disainitud porivaip, lisavalgustus
jalgvärava juurde, uus puidust majajuht, sõimerühma väljakule uus kiik, õuealale istutati pihlakas,
helikeskus muusikategevuste läbiviimiseks, õpetaja lauaarvuti Kakukese rühma.
4. Põlva Kool – HITSA digitaristu toetusmeetme vahenditega uued tööarvutid kõikidele õpetajatele
5. Roosi Kool – üks uus tahvel
6. Kunstikool – kaks uut lauaarvutit koos graafikaprogrammiga, keraamika tööriistad, trepigalerii
tegevuseks vajalikud vahendid
7. Spordikool – ujula põhjakoristusrobot, Uus 3 põranda täishooldus ja ning uute korvirõngaste
paigaldamine ja laudade reguleerimine, maadluskukud, GRPro külmkompressiooniseade, statiiv ja
vaatetoru laskesportlastele.
Eesmärk 5
Uuendusliku õppevara arendamine ja kasutusele võtmine
2017. aastal hangiti uusi õppe- ja mänguvahendeid ning rakendati uusi õppemetoodikaid järgmiselt:
1. Lasteaed Lepatriinu – õppevahendid ja mänguasjad ning laste- ja metoodiline kirjandus tellitud
vastavalt vajadusele ja eelarve võimalustele firmadelt Miljon Miksi OÜ, RoboMiku OÜ, Lendliis
OÜ, Tragi grupp OÜ, Vivocard OÜ, Magnos TÜ, Puitlelu OÜ, Kaare Lelula, Aasageko OÜ,
Nuputaja OÜ, Charlot OÜ, TEA Kirjastus.
Lasteaia seitsmes rühmas kasutatakse „Kiusamisest vabaks“ metoodikat. Kõikidesse rühmadesse (8)
ning muusika-, liikumisõpetajale ja logopeedile ostetud uued arvutid lisatarvikutega.
Õuesõppe tegvuste mitmekesistamiseks märgistati õuealal puude õpperada, kus igal puul on oma
nimesilt, sõber rühm ning õppemapp.
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Kasutusele võeti ProgeTiigri programmi projekti vahenditega saadud Bee-Bot Programmeeritav ja
taaslaetav Mesimumm – põrandarobot.
Kõik aiarühmad on varustatud erinevate teemalegodega (Education), keele õppimise ja kõne
arendamise õppevahenditega, konstrueerimise ja õppe-tundide juhendmaterjalidega. Õpetajatele
toimus teemakohane 2017. aasta kevadel.
2. Lasteaed Mesimumm – Kaks Lego Education WeDo põhikomplekti, Bee-Bot mesimummid ja
laadimisalus, Bee-Bot ja Blue-Bot järelkärud, Mesimummu läbipaistvad matid, mängualused,
Muusikaõpetajale, saali ning rühmale sülearvutite hankimine; mobiiltelefonid rühmadesse. Kümnele
lapsele valmistatud rahvariided vanemate abiga osalemiseks Põlvamaa laulu- ja tantsupeol.
3. Lasteaed Pihlapuu – WeDo legoroboti komplektid 10 tk, kolm tahvelarvutit robootika õppetegevuste
toetamiseks, asutuse uus logo ja sümboolika, kodustele lastele mängukooli korraldamine, LP-mudeli
rakendamine õpetajate töös.
4. Põlva Kool – e-õpikute hankimine.
5. Roosi Kool – laste käelist tegevust, kõnet ning liikumist arendavaid abi- ja õppevahendid vastavalt
eelarve võimalustele.
6. Kunstikool – uued graafikaprogrammid, uued kipsdetailid.
7. Muusikakool – tšello, lõõtspill, kaks duurkannelt, trompet, klarnet, klaverite häälestamine.
8. Spordikool – uued võrkpalliantennid, kummilindid, uued ja kvaliteetsed topispallid, vigastustest
taastumise kiirendamiseks uudne külmkompressiooniseade.
Eesmärk 6
Koostöö HTMiga eraldiseisva riigigümnaasiumi loomiseks ja käivitamiseks 1. septembrist 2016.
09.11.2015 allkirjastati Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Põlva valla vaheline kokkulepe, mille
alusel Haridus- ja Teadusministeerium asutab Põlvas riigigümnaasiumi, mis alustab õppetegevust
01.09.2016.
Õppetöö Põlva Gümnaasiumis algas 1. septembril 2016. Õppetöö toimus nelja kuu jooksul
asenduspinnal, Põlva valla munitsipaalkooli õppehoones aadressil Lina 21
Riigigümnaasiumi õppehoone valmis detsembris 2016. Õppetööd alustati uues õppehoones jaanuaris
2017.
Eesmärk 7
Multifunktsionaalse õpilaskodu loomine
Õpilaskodu ei ehitata.
Eesmärk 8
Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine
Haridusasutuse juhi kompetentside hulka kulub asutuse töötajate, eelkõige õpetajate professionaalse
arengu toetamine. Selleks kavandatakse võimalused enesearendamiseks ja täienduskoolitustel
osalemiseks tulenevalt haridusasutuse õppeaasta eesmärkidest ning arenguvestluste käigus sõnastatud
töötajate individuaalsetest arenguvajadustest. Koolitusvormidena kasutati sisekoolitusi kogu
personalile, õppereise, metoodikaseminare ja osalemist erinevate koolitusfirmade poolt pakutavatel
koolituspäevadel. Võimaluse enesearendamiseks õpetajatele pakkus ka praktikantide juhendamine ning
osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides. Haridusasutused taotlesid lisavahendeid erinevatest
programmidest ja erinevatelt institutsioonidelt – Innove, Erasmus+, Eesti EL eesistumise projekt.
2017. aastal osalesid haridusasutuste töötajad koolitustel järgmistel teemadel:
1. Lasteaed Lepatriinu
Koolitus personalile “Positiivsuse psühholoogia“, direktori õpingud Taru Ülikooli magistrantuuris,
maakondliku alushariduse konverentsi „Olen sõber oma keha, vaimu ja hingega“ korraldamine.
Toimusid sisekoolitused ja õpitoad teemadel:
• Õpitoad „Kogen ja Jagan”
• Autistliku lapse mõistmine ja toetamine
• Naer ja nutt on kaksikvennad
• Uusi tuuli toitumises
• Õpetajate tehnoloogilise kirjaoskuse ja digipädevuse tõstmine
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•

Ühtne arvutiprogramm, arvutiprogrammide kasutamine igapäevatöös

2. Lasteaed Mesimumm
Tasakaalustatud menüü koostamise koolitusel osalesid kokk ja tervishoiutöötaja, töökeskkonnavolinik
läbis töökeskkonnaalase e-täiendõppe; mäng on väikese inimese töö - eesti keele õppeseminar;
uuenenud õpikäsitus - kellele, miks ja kuidas?; käitumisprobleemidest ja sekkumise võimalustest
koolieelses eas.
Liikumisõpetaja osales haridusteaduste instituudis täiendusprogrammil „Liikumisõpetus koolieelses
lasteasutuses“
Võru Instituudi igakuulistel koolituspäevadel osales järjepidevalt neli õpetajat.
3. Lasteaed Pihlapuu
Lasteaias tegutses kaks LP pilootrühma. Augustis 2017 osales neli õpetajat ja õppealajuhataja LP
rühmajuhtide koolitusel. Alates septembrist tegutseb asutuses neli LP gruppi, mis on õpetajatelt saanud
positiivse tagasiside arenguliste erivajadustega lastega toimetuleku toetamisel. Innove vahenditest
rahastati projekt „Kaemi, mis Saaremaa latsiaidun tetäs“ Toimus õpiüritus Saaremaal augustis 2017
Sisekoolitused töötajatele teemadel: suhtlemine, meedia ja kajakambrid; VEPA metoodika
rakendamine; laste liikumisaktiivsus ja liikumise seosed õpi- ning kooliedukusega; kogukonna
kaasamise võimalused.
Toimusid igakuiselt õppepäevad õpetaja abidele ja abipersonalile, kus oma lasteaia õpetajad viisid läbi
lapse arengut ja käitumist toetavaid teemaloenguid.
2017. aastal on sõlmitud 11 praktika juhendamise lepingut Tartu Ülikooliga ja Tartu Tervishoiu
Kõrgkooliga. Asutuse huvi on oma töötajate professionaalse arengu toetamine
4. Põlva Kool
Toimusid õpetajate koolitused ja kogu personali koolitused. Sisekoolituste temaatika:
1) kooli õppekava ja ainekavade koostamine;
2) kooli arengukava koostamisega seotud nõupidamised ja rühmatööd;
3) koolitus „Belbini koostöökoolituse meeskonnakoolitus“;
4) õpetaja ainest lähtuvad koolitused ja klassijuhataja koolitused;
5) koolijuhtide erinevad valla ja maakonna poolt organiseeritud ümarlauad, koosolekud ja koolitused;
6) aineõpetajate ja klassijuhatajate nõustamised tugispetsialistide poolt;
7) erinevate klasside aineõpetajate ümarlauad;
8) Erasmus+ projekti raames õpetajate õpiränded.
5. Roosi Kool –
Toimusid õpiüritused koostöös Viljandi Jaagu Kooli lastevanematega ning lahtiste uste päev Tartu
Maarja Koolile. Üks õpetaja läbis Haridusteaduste Instituudis täiendusõppeprogrammi „Kõnetu
väikelaps – kuidas aitan?”, direktor osales koolitustel „Ettevalmistumine haldus-, riiklikuks ja
temaatiliseks järelevalveks õppe- ja kasvatustegevuse ja dokumentatsiooni korrastamisel koolis” ning
„Tööõigus praktikas, uued kohtulahendid ja TäKS” ning läbis täiendusõppeprogrammi
„Personalijuhtimine haridusasutuses”. Üks õpetaja omandab kõrgharidust Tartu Ülikoolis
eripedagoogika erialal. Toimuvad Erasmus+ projektide koolitused koostöös partnerriikidega.
6. Kunstikool –
Õpetajad osalesid augustis kunstikoolide õpetajate suvekoolis Moostes ning Kunstikoolide Liidu
täiendõppekursustel Tartus ja Tallinnas ning suvekursusel Eesti Rahva Muuseumis.
Üks õpetaja õpib dekoraator-disaineri täiendõppes Tartu Kunstikoolis.
7. Muusikakool –
Koolitusteemad ja õpiüritused:
• Klaveri suvekool Võrus
• Klaveri sügiskool Tartus
• Eduka eneseväljenduse alused
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Muusikakool ja toetav kogukond meie ümber
Erivajadustega laps muusikakoolis
Põhinippidest, mis aitavad rahutu lapsega koos olla
Johan Randvere meistriklass

8. Spordikool –
Erialased täienduskoolitused ja koolitused treeneri kutsetaseme tõstmise eesmärgil
Eesmärk 9
Elukestva õppe põhimõtete rakendamine
Elukestva õppe strateegia 2020 üldeesmärgi kohaselt on loodud kõigile eesti inimestele nende
vajadustele ning võimetele vastavad õpivõimalused, et tagada neile isiksusena väärika eneseteostuse
võimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus.
Haridusasutuste tulemusliku tegevuse üheks valdkonnaks on koostöö lapsevanematega. Põlva valla
haridusasutused kaasavad lapsevanemaid erinevate ürituste korraldamisse ning viivad läbi neile
mõeldud koolitusi aktuaalsetel haridusteemadel.
2017. aastal oli lapsevanematel võimalus osaleda lasteaedades ja koolides erinevatel loengutel,
infotundides ja üritustel:
• lasteaedades koosolekud, avatud uste päevad, perepäevad, töötoad/õpitoad, avatud tunnid ja/või
tegevused
• HTM ja Innove koostöös riiklikus rahuloluküsitluste projektis osalemine
• MTÜ EMILI ELU koolitused lapsevanematele, ATH tugirühma kokkusaamised
• esimesse klassi astuvate laste vanematele koolitus
• lapsevanemate gruppide ümarlauad
• koolitused vanematele - „Rüblik ja ekraanimeedia, sotsiaalmeedia kajakambrid“, „Lapse uni“
• tervisespordiüritused koostöös vanematega
• Laste Vabariik Põlvas 7. septembril 2017
Valdkonna tähtsamad eesmärgid, arengusuunad ja tegevused lähitulevikus
1. Põlva Kooli õpi- ja töökeskkonna kaasajastamine.
2. Haridusasutuste õuealade, mängu- ja spordiväljakute ning haljastuse uuendamine.
3. Õppevahendite eesmärgistatud uuendamine ja õppekavadega vastavusse viimine.
4. Haridusasutuste digitaristu uuendamine ja täiendamine.
5. Uute õppemetoodikate rakendamine, uue õpikäsituse põhimõtete ning kaasava hariduse põhimõtete
rakendamine.
6. Õpetajate professionaalse arengu eesmärgistatud toetamine.
7. Koostöö arendamine lasteaedade ja koolide vahel, ühisprojektide läbiviimine.
8. Koostöö suunamine 2017. aasta sügisel moodustatud uue Põlva valla haridusasutustes.
9. Tugiteenuste arendamise toetamine ja kättesaadavuse tagamine haridusasutustes.
10. Haridusasutuste aktiivne osalemine erinevates üleriigilistes ja rahvusvahelistes programmides ja
projektides.
11. Haridusasutuste koostöös lapsevanematele järjepideva enesetäiendamise ja koolituste pakkumine.
12. Huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste mitmekesistamine.

Kultuur
Põlva valla kultuurielu iseloomustab rahvus- ja harrastuskultuuri suur osatähtsus ning mitmekesine
kultuuriasutuste võrgustik. Põlva valla kultuuriasutused ja rajatised on Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus,
Kiuma Rahvamaja, Põlva Keskraamatukogu koos viie haruraamatukoguga/külakeskusega,
muusikakool, kunstikool ning Intsikurmu laululava. Nendes asutustes pakutakse kultuuriteenuseid ka
teiste piirkondade inimestele.
Eesmärk 1
Kultuuritegevuse aktiviseerimine, erinevate kultuurivaldkondade vaheline koostöö
suurendamine ja omaalgatuste toetamine.
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2017. aasta tegevused:
Tagatud tegevustoetused kollektiividele ja ühingutele igapäeva kultuuritegevuse jaoks.
Toetust eraldati 25le kultuuri- ja noorteühingule, nendest neli on noorteühingut, millest üks laulu ja
kolm tantsu ühingut ja 21 kultuuriühingut, millest viis laulu, üks pilli, viis tantsu, seitse käsitöö, kaks
teatri ja üks Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts.
Kultuuri- ja noorteühingute tegevustoetuse summa 2017. aastal oli 21 tuhat eurot
Kultuuriühingud saavad kasutada Kultuuri- ja Huvikeskuse ruume oma tegevuseks tasuta, põhimõttel
2 x 2 tundi nädalas, 2017. aastal kasutas seda võimalust 12 kultuuri- ja noorteühingut.
Põlva valla kodulehel on olemas sündmuste kalender, kus on kajastatud kõik aastaringselt toimuvad
kultuuri- ja spordisündmused. Infot on jagatud ka ajalehes Põlva Teataja, Põlvamaa portaalis,
facebookis ja maakonnalehes Koit.
Kultuuripreemiat ja „Aasta tegija“ tunnustust antakse vabariigi aastapäeval vallavanema vastuvõtul.
Vastuvõtul tunnustatakse ka kõikide teiste valdkondade tublimaid. 2017. aastal oli kultuuripreemia 1
tuhat eurot. Vallavanema vastuvõtukulu oli 5 tuhat eurot.
Säilitatakse ja hoitakse pikaajalisi traditsioone, tehakse koostööd Jakob Hurda nimelise Põlva
Rahvahariduse Seltsiga, mille peamine tegevus on Põlvaga seotud kultuuri- ja ajalooliste isikute
tegevuste jäädvustamine ja tutvustamine teistele. Jakob Hurda nim RH Selts annab välja igal aastal
rahvakultuuri auhinda ja seltsil täitus 21 tegevusaastat.
Eesmärk 2
Rahvaraamatukogude arendamine kogukonnakeskusteks
Põlva vallas asub Põlva Keskraamatukogu koos haruraamatukogudega viies külas, s o Himmastes,
Kiumas, Peril, Taevaskojas ja Vanakülas. Tegevus toimib kõikides aktiivsemates külades
külavanemate eestvedamisel ja koostöös raamatukogutöötajatega, avatud olid mitmed näitused,
korraldati kohtumisi kirjanikega.
Toetatud on omaalgatuslikku kultuurisündmuste korraldamist valla kultuuri-, spordi-, hariduse- ja
noorsootööprojektide kaudu kaks korda aastas. I p. a. 39 projekti ja II poolaastal 26 projekti.2017.
aastal oli toetussumma 27 tuhat eurot.
Eesmärk 3
Vaimse ja materiaalse kultuuripärandi mitmekesisuse säilitamine
Maine ja olulisemate sündmuste korraldamine valla toetusel koostöös teiste ühingute või allasutustega.
2017. aasta algas taas Põlvale Avatud Lõõtsade üritusega. Põlva kannab väärikalt lõõtsapealinna tiitlit,
esinetakse aasta jooksul mitmes erinevas paigas üle Eesti. Sügisel toimus jätkuvalt koostöös Tallinna
Televisiooniga Rahvalõõtsa võistlussari, mis kulmineerus lõõtsa-aasta juba teise aastapäeva
tähistamisega. Suuremad sündmused Põlva vallas 2017. aastal olid:, Põlva Päevad, Rahvusvaheline
lõõtspillipidu Harmoonika, Intsikurmu Festival 2017, Vaba Rahva Laul Intsikurmus, jaanituleüritused
erinevates külades, lastemuusikal „Kapiukse kollid“ Lutsu külas.
Üritusi korraldatakse koostöös allasutuste, kultuuriühingute ja seltsingutega Põlva Kultuuri- ja
Huvikeskuses, Muusikakoolis, Kunstikoolis, Põlva Päevakeskuses, Intsikurmu laululaval ja
aktiivsemates külades. 2017. aastal pälvis Himmaste küla noortesõbralikuma küla tiitli.
Muusika-, rahvatantsu- ja rahvalaulualase ning muu huvitegevuse edendamine ja toetamine.
2017. aastal suurimad sündmused olid: Lõõtspillipidu Harmoonika ja Intsikurmu Muusikafestival.
Lastele toimus Põlva valla koolide VII folkloorifestival, lastemuusikal „Kapiukse kollid“
Põlva valla tali- ja suvemängude toetus 2017. aastal oli 4 tuhat eurot.
Eesmärk 4
Valla kultuuriasutuste ja -objektide ümberehitamine, korrastamine ja tehnilise baasi
kaasajastamine
Kultuuri- ja Huvikeskuses ehitati kaasaegsemaks fuajee ja uuendati valgustust.
Eesmärk 5
Külade elukeskkonna arendamise ja koostöö toetamine Kogukonna eestvedamisel on ümber
ehitatud külakeskused, rajatud on külaplatsid koos mängu- ja vabaaja veetmise väljakutega.2017.
aastal valmis Himmaste külas laululava ja võrkpalliplats. 2017. aastal oli külade arengutoetus
investeeringuteks 5 tuhat eurot. Aarna Seltsituba, Kiuma Rahvamaja ja Kähri Seltsituba toetati
lepingute alusel kommunaalkulude katmisel aastas 3tuhande euroga.
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Sport
Põlva vallas on mitmekesine spordibaaside võrk: neli suurt spordihoonet, viis erineva suurusega
staadionit, seitse spordiväljakut ja kaheksa väikelaste mänguväljakut.
Külades asuvad koostöös kolmanda sektoriga korrastatud ning rajatud mitmed avalikud spordiplatsid
ja mänguväljakud: neli korvpalliväljakut, kuus võrkpalliplatsi, kaks jalgpalliväljakut, üks rattapark ja
rulapark ning tenniseväljak. Orajõe külas asub Mammaste Tervisespordikeskus (Mammaste TSK)
koos liikumisaladega.
Väljaarendatud liikumis- ja suusarajad asuvad Intsikurmus, Mammastes, Orajõel ja Taevaskojas.
Rajatud on kergliiklusteed linna territooriumil, ümber Põlva paisjärve ja Mammaste ning vähesel
määral ka Orajõe, Himmaste ja Rosma külades. 2017. aastal ehitati lõplikult välja ja paigaldati pingid
Põlva-Himmaste-Eoste kergliiklusteele.
Eesmärk 1
Tingimuste loomine spordiga tegelemiseks nii harrastus- kui ka professionaalsel tasemel
2017. aasta tegevused:
Spordile eraldatud vahendeid kasutatakse otstarbekalt. Toimib andekate noorsportlaste ja
täiskasvanute tippspordi toetamise süsteem. 2017. aastal toetati andekaid noorsportlasi ja täiskasvanud
sportlasi 5 tuhande euroga. Andekaid noorsportlasi oli 10 , täiskasvanute toetust said 2 sportlast.
Noortespordi toetust saavad neli eraõiguslikku spordiklubi, mille treeningnimekirjas kokku on
174 last/noort vanuses 6-19. 2017-aastal oli 6-7 aastased, kes ei käi koolis 29, 7-13 aastaseid
klubisportlasi 106 ja 14 – 19-aastaseid 39.
Noortespordi toetus 2017. aastal oli 26 tuhat eurot, mis oli 10 tuhat eurot suurem kui 2016. aastal.
Käsipalli Eesti meistriliigas ja Balti liigas osalevat Põlva Serviti meeskonda toetati 25 tuhande euroga
ja jalgpalli meistriliigas osalenud jalgpalliklubi „Lootos“ naiskonda 2 tuhande euroga.
Põlva vald on esindatud vabariiklikel omavalitsuste võistlustel nii tali- kui ka suvemängudel.
2017. aasta oli erakordselt edukas, talimängudel saavutati I koht ja Eestimaa suvemängudel 10 000
elanikuga linnade seas saavutati II koht.
2017. aastal toetati harrastussportlaste osalemist linnade ja valdade talimängudel 3 tuhande euroga.
Spordialase info kättesaadavus on paranenud. Infot levitatakse Põlva valla kodulehel, Põlva
Spordikooli kodulehel ja Põlva Valla Teatajas, Põlvamaa portaalis, facebookis ja suursündmuste info
on ka kättesaadav infotahvlitel linnas ja vallas.
Spordi populariseerimise ja mainet kujundavate spordivõistluste korraldamine, sealhulgas
rahvusvahelisi tiitlivõistlusi ja rahvusvahelise tasemega spordiürituste korraldamine.
2017. aastal eraldati spordivõistluste korraldamiseks läbi projekti toetuste 9 tuhat eurot.
Liikumisharrastuse ja tervislike eluviiside propageerimine ja väärtustamine elanikkonna seas.
Põlva valla elanikele suve –ja talimängude, võrkpallivõistluste korraldamine.
2017. aastal oli kogusumma 6 tuhat eurot.
Algatati uus liikumissari- rulluisusari „Usin uisutaja“ ja uus liikumisüritus detsembrikuus
„Päkapikujooks“
2017. aastal Südamekõnd, Helkurkõnd, Päkapikujooks ja liikumissarjade korraldamine kokku 3 tuhat
eurot.
Eesmärk 2
Liikumisharrastust edendavate tegevuste ja projektide elluviimine, investeeringud
spordirajatiste ja liikumispaikade ehitamisse ja olemasolevate kaasajastamisse. Koostöös
maavalitsusega ujumise algõpetuse korraldamine, igal aastal I kooliastmes täismahus ujumise algõppe
24-tunnise kursuse läbiviimine.
2017. aastal eraldati kohustusliku ujumise algõpetuseks 2 tuhat euro.
Avalike suusa-, ratta- ja jooksuradade ning terviseparkide tingimuste parandamine, vajadusel
laiendamine ja uute rajamine.
2017. aastal Intsikurmu terviseradade hooldus oli üks tuhat eurot
2017. aasta eraldati 19 tuhat eurot Mammaste Tervisespordikeskuses suusaradade hoolduseks ja
kunstlume tegemiseks.

20

Põlva Vallavalitsus
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 2017

Tervislike eluviiside väärtustamine elanikkonna seas, avalike tervisespordi objektide ja rajatiste
kasutusvõimalustest teavitamine ja tutvustamine läbi erinevate tegevuste/ürituste
Laste mänguväljakute ja palliplatside jooksev hooldus ja koostöös elanikkonnaga uute loomine
piirkondadesse, kus mänguväljakud puuduvad.
Põlva paisjärve ranna väljaarendamise jätkamine, sh ranna taristu ja spordiplatsi-mänguväljaku
arendamine.
Talvisel perioodil ajutiste uisuväljakute rajamise toetamine.
Kultuuri- ja spordivaldkonna koostöö jätkamine ning arendamine tervislike linnade võrgustikus,
sõpruslinnade- ja valdadega ning muude riiklike organisatsioonidega
2017. aastal 3 tuhat eurot tervisedenduslike tegevuste korraldamiseks ja koostöö arendamiseks.
Kultuuri- ja sporditöö teenuste delegeerimine kolmandale sektorile (MTÜdele, SAdele jt)
Avalikel liikumisaladel matka-, suusa- ja terviseradade järjepidev korrastamine, uuendamine ja
laiendamine koostöös spordiklubidega.
Koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega, spordiklubidega, muude organisatsioonidega
liikumisradade võrgustiku väljaarendamine ja laiendamine, eelkõige Taevaskoja-Kiidjärve suunal.

Noorsootöö
Eesmärk 1
Noorte kaasamine valla arenguprotsessidesse, nende võimete ja oskuste arendamine
Noortealgatuste toetamine, projektialane nõustamine - Nopi üles projektivoorus osalemine (Pihlaka tn
multiväljak)
Tõrjutud noorte aktiivsem sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine - tihe koostöö KOV
sotsiaalosakonnaga, riskis olevate noorte sihtsuunitlusega kaasamine noortekeskuse tegevustesse.
Noorte tõrjutusriskisvähendamise ja tööhõivelisuse parandamise toetamine - Noorte Tugila programmi
rakendamine, tihe koostöö KOV sotsiaalosakonna, Rajaleidja keskuse, Töötukassaga
Noorsootöö planeerimine noorte sotsiaalsete ja koostööoskuste arendamiseks - tihe koostöö Põlva
kooliga, TORE ja HEA ringiga
Eesmärk 2
Põlva valla noorsootöö teenuste arendamine ja mitmekesistamine
Tervislike eluviiside propageerimine - ANK meeskonna osalemine liikumisüritustel ja -sarjadel
(kõnnikolmapäevad, südamekõnd, helkurkõnd, Usin Jooksja, Usin Uisutaja, Teeme ära; lisaks KOV
koostöögrupi adrenaliiniklubi tegevused, disc golf, seikluskasvatus jne); kokandusring keskendub
retseptide tervislikumaks muutmisele, juhendab sertifitseeritud toitumisnõustaja
Tehnika ja seadmete uuendamine - meediatehnika uuendamine, täiendavate sülearvutite hankimine
Pihlaka tn multiväljaku kunstmurukatte uuendamine, väljaku üldilme parendustööd
Mobiilse noorsootööteenuse pakkumine Tugila projekti raames, aktiivne osalemine (koos vabatahtlike
noortega) kogukonnaüritustel: Usin Uisutaja, Põlva Päevad, lastekaitsepäev, Põlva Kooli perepäev,
Laste Vabariik, Harmoonika jne
Eesmärk 3
Noorte omaalgatuse ja ettevõtlikkuse edendamise toetamine
Noorte omaalgatuse ja ettevõtlikkuse edendamise toetamine - Noorte TV käivitamine, Nopi Üles
projektivoorus osalemine, ANK projektikonkursil osalemine
Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmiseks on käivitatud töötubadesari Disain igapäevaelus, mis
keskendub disainivaldkonna praktilistele, teoreetilistele ja persoonipõhistele sidusvaldkondadele.
Eesmärk 4
Põlva vallas turvalist ja loovat suhtlemist pakkuva keskkonna soodustamine
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noorteuuringute läbiviimine. 2017.aastal toimus Tervise Arengu Instituudi
alkoholitarbimise projekti järeluuring, mille tulemused avaldatakse 2018.aastal.

poolt

noorte

Eesmärk 5
Konkurentsivõimelise ja tööturu vajadustele vastava hariduse tagamine
Noortele suunatud haridus- ja töömessidel osalemine (koos noortega)
Noorte töömaleva korraldamine (sh esmane töökogemus, dokumentatsioon, tööeluloengud)
Noortekeskus rakendab Noorte Tugila programmi, nõustades ja jõustades eelkõige neid noori, kes on
formaalharidussüsteemis või tööturult eemale jäänud, tagamaks nende naasmine; kuid ühtlasi
panustatakse aktiivselt ka ennetustööle läbi tiheda koostöö Põlva Kooli ja KOV sotsiaalosakonnaga.
Teostamata tegevused ja põhjendused
1. Osalemine rahvusvahelistes projektides. Põlva Avatud Noortekeskus ei ole osalenud
rahvusvahelises noortevahetusprogrammis, kuid haridusasutuste kaudu on noortel 2017. aastal
olnud võimalus sellest osa saada. Täpsem kirjeldus haridusvaldkonna ülevaates.
2. Noortekomisjoni või -volikogu moodustamine. Noorte kaasamine valla elu edendamisel ja
koolitamine, sealhulgas noortevolikogu käivitamine.
3. Noorteklubide loomine ja toetamine, aktiivne koostöö valla erinevate sihtgruppide klubide ja
asutustega ühiste ürituste/tegevuste läbiviimisel
Valdkonna tähtsamad eesmärgid, arengusuunad ja tegevused lähitulevikus
Noorsootöötaja ameti väärtustamine ja noorsootöö teenuste kvaliteedi tõstmine. Peale haldusreformi
noorsootööasutuste võrgustiku koostöö tõhustamine.

Sotsiaalvaldkond
Sotsiaalvaldkonna juhtimine ja arendamine
Eesmärgid
1. Sotsiaalvaldkonna juhtimine ja arendamine kaasaegsel ning professionaalsel tasemel
2. Kõigile valla elanikele sotsiaalse kaitse tagamine
Teostatud tegevused
1. Sotsiaalvaldkonna teabe kättesaadavuse võimaluste parandamine ja laiendamine sotsiaalvaldkonna info on avaldatud valla kodulehel, Facebookis, valla ajalehes, info on
jagatud allasutustele levitamiseks. Infot uuendatakse operatiivselt;
2. Iseseisvat toimetulekut ja seda soodustavat elukeskkonda toetav hoolekandesüsteem,
sotsiaalkontseptsiooni järgimine – vallas toimib iseseisvat toimetulekut toetav
hoolekandesüsteem – hooldaja määramine, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus,
koduhooldusteenus, kogukondlikud teenuse ja -toetamine;
3. Sotsiaalteenuste arendamine ja nende võimaldamine erinevate sektorite omavahelises
koostöös – koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Töötukassa ja teiste ametkondadega on võimalus
piirkonnas laialdasemalt ja suuremas mahus pakkuda tugiisikuteenust, võlanõustamisteenust,
isikliku abistaja teenust, psühholoogilise nõustamise teenust, perelepitusteenust ja teisi
vallakodanikele vajalikke teenuseid. Koostöös erasektoriga osutatakse Põlva vallas
sotsiaaltranspordi teenust;
4. Sotsiaalvaldkonna jätkuv arendamine – laienenud on teenuste valik, paranenud on teenuste
kättesaadavus, vallakodanikele on tagatud sotsiaalne kaitse vastavalt nende vajadustele;
5. Vabatahtlike tugiisikute kaasamine – suure panuse vabatahtliku tegevuse arengusse on andnud
külakogukonnad, läbi mille on abi ning toetust saanud järjest rohkem abivajajaid
6. Põlva valla eelarvest sihtsuunitlusega sotsiaaltoetuste maksmise jätkamine – toetusi on makstud
suuremas mahus kui aastal 2016.
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Teostamata tegevused
1. Sotsiaalteenuste arengukava väljatöötamine – sotsiaalvaldkonna, s.h sotsiaalteenuste
arengukava töötatakse välja peale valdade ühinemist, s.o aastal 2018;
2. Päevakeskusesse sotsiaaltöötaja ametikoha loomine – struktuurimuudatused viiakse läbi
ühinemisjärgselt aastal 2018;
3. Vabatahtlike tugiisikute koolitamine – koolitusi ei toimunud, kuna 2017.aastal puudus selleks
vajadus. Vabatahtlike tugiisikute koolitused toimuvad 2018.aastal vabatahtlike kaasamise
projekti raames.
Sotsiaalne turvalisus ja tööhõive
Eesmärgid
1.Kõikidele abivajajatele kvaliteetsete sotsiaalteenuste kättesaadavuse kindlustamine
2. Inimeste aktiveerimine ja suunamine, tööturult kõrvale jäänute hõivesse tagasitoomine ning
tööjõu kvalifikatsiooni ja konkurentsivõime tõstmine
3. Hoolekandeteenuste ja sotsiaaltoetuste vajaduspõhise kättesaadavuse tagamine
4. Hoolekandeteenuste kvaliteedi ja klientide parema teadlikkuse tagamine
5. Hoolekandeteenuste jätkusuutlikkuse ja efektiivsuse tagamine ning sotsiaalse sidususe
suurendamine
6. Sotsiaalteenuseid saanud erivajadustega-, hoolduskoormusega- ja toimetulekuraskustega
inimeste tööturul osalemise suurendamine
Teostatud tegevused
1. Põlva valla ja Põlva linna sotsiaalvaldkonna arengukontseptsiooni rakendamine – sotsiaaltöös
lähtutakse kontseptsiooni põhimõtetest;
2. Sotsiaaltöötaja vastuvõtuteenuse osutamine külades – sotsiaaltöötaja vastuvõtud külades
toimuvad, kodanikud on teenindatud;
3. Sotsiaalteenuste arendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine – sotsiaalteenused on
kättesaadavad kõikidele kodanikele, kodanik suunatakse sobiva teenuseosutaja juurde,
vajadusel rahastatakse teenust valla eelarvest;
4. Puuetega inimestele ning pikaajalistele töötutele välja arendada tööturule sisenemist ja
töötamist toetavaid hoolekandeteenuseid – teenuseid osutatakse erinevate ametkondade
koostöös, nt Töötukassa, Puuetega Inimeste Koda. Võimalus arendada tööturule sisenemist- ja
töötamist toetavaid teenuseid projektipõhiselt;
5. Töötute sotsiaalne rehabilitatsioon koostöös Töötukassaga – koostöö Töötukassaga väga hea;
6. Eakate hooldusteenuse kättesaadavuse parandamine – vallavalitsus määrab taotluse alusel
isikule hooldaja, maksab hooldajatoetust, vajadusel abistab hoolekandeasutuse koha leidmisel
ning teenuse kulude katmisel, sotsiaalnõustamine;
7. Sotsiaal- ja munitsipaalkorterite ümberehitamine ning uute soetamine – tulenevalt vajadusest
väiksemate eluruumide järele, on ümber ehitatud kaks korterit sotsiaalmajas aadressil Jaama tn
69;
8. Sotsiaalhooldusteenuste laiendamine (pesu pesemine, enesehügieen jne) – dušši ja
pesupesemise võimalus on päevakeskuses ja perekeskuses;
9. Teenuste delegeerimine kolmandale sektorile - sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks on
sõlmitud leping hanke võitjaga;
10. Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine, tugi- ja järelteenuste pakkumine –
asendushooldusteenuse osutajatega tehakse tihedat koostööd, toimuvad teenusel viibivate laste
külastused ning vajaliku dokumentatsiooni vormistamine vastavalt seadusele, rahastatakse
teenusel viibivatele ja teenusel lahkuvatele lastele vajalikke toetavaid sotsiaal- või
raviteenuseid;
11. Abivajajatele vajaduspõhiste hoolekandeteenuste osutamine – isik suunatakse teenusele
vastava taotluse esitamisel;
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12. Hooldekodu abivahendite uuendamine ja täiendamine (ratastoolid, funktsionaalvoodid,
vaegnägijate ja -kuuljate kaasaegsed abivahendid jm) – vajalikud abivahendid on hooldekodus
olemas ning need on töökorras ja kaasaegsed. Uuendamine toimub vastavalt vajadusele;
13. Hooldekodu automaatse tuleohutussignalisatsiooni- ja valvesüsteemi nõuetele vastavaks
viimine – vastavad nõuetele;
14. Hooldekodu ventilatsiooni- ja küttesüsteemi ümberehitamine koos kaasnevate elektritöödega
15. MTÜ Põlvamaa Puuetega Inimeste Kojaga koostöö jätkamine ning uute teenuste
väljaarendamine – Põlvamaa PIK on koostööpartneriks SKAle ja Põlva vallale puuetega
lastele tugiisikuteenuse osutamisel, koostöö kojaga väga hea ning pidev;
16. Koostöö arendamine Põlvamaa sotsiaalhoolekande asutustega – koostöö toimib
17. Tugiisikute ja hooldusperede leidmine, koolitamine ning tööle rakendamine – vallas osutava
tööealistele isikutele tugiisikuteenust neli inimest, lastele osutatakse tugiisikuteenust koostöös
SKA ja Põlvamaa PIKiga, hooldusperesid koolitab Tervise Arengu Instituut;
18. Preventiivse töö tõhustamine, efektiivsem töö riskirühmadega
19. Tööhõivet soodustavate tugiteenuste võimaldamine
20. Sotsiaal- ja munitsipaaleluruumi teenuse osutamise laiendamine ning teenuse kvaliteedi
parendamine – sotsiaaleluruumid on lähtuvalt vajadusest ümber ehitatud väiksemateks
eluruumideks, et teenust saaks pakkuda suuremale arvule abivajajatele, Kõik eluruumid on
üürnikega hõivatud, teostatakse jooksvat remonti;
21. Koduhooldusteenuste võimaluste laiendamine eakatele – teenust osutatakse vastavalt isiku
vajadustele;
22. Hoolekandetöötajate koolitamine – toimub jooksvalt;
23. Võrdsete võimaluste loomine puuetega inimestele läbi erinevate sotsiaalteenuste, sealhulgas
isiklik abistaja, tugiisik, igapäevaelu toetamise teenus – teenused on kättesaadavad. Koostöö
Põlvamaa PIK, SKA, MTÜ, vald;
24. Ligipääsetavuse võimaldamine nii uutesse kui ümberehitatavatesse avaliku kasutusega
hoonetesse – uued hooned on rajatud nii, et sinna pääseb ka liikumispuudega või ratastoolis
olev isik;
25. Puuetega inimeste organisatsioonide tegevuste toetamine projektide kaasabil – rahalist toetust
makstakse vastavalt taotlusele ning sõlmitud lepingule;
26. Puuetega inimestele töövõimaluste leidmine koostöös Töötukassaga – koostöö on hea;
27. Tegevuspiiranguga inimeste kodude kohandamine nende vajadustele vastavaks – toimub
vastavalt vajadusele ning esitatud taotlusele ja hinnapakkumistele;
28. Kvaliteetsete teenuskohtade loomine – alates 01.01.2018
29. Puuetega noorte (kuni 26 a.) õppimisvõimaluste toetamine – valla eelarvest makstakse
õppetoetust, vajadusel transporditoetust;
30. Passiivsete ja tõrjutute sihtgruppide kaasamine ja toetamine läbi erinevate meetmete – koostöö
kolmanda sektoriga, Töötukassa ja SKAga;
31. Riskirühmade töövõime ja töövalmiduse toetamine - sotsiaalne ja tööalane rehabiliteerimine –
koostöö Töötukassa ja SKAga;
32. Riigiasutuste, ettevõtjate ja kolmanda sektoriga koostöö tugevdamine.
Teostamata tegevused
1. Uute sotsiaal- ja munitsipaalkorterite soetamine – 2017.a ei soetatud ühtegi uut sotsiaalkorterit;
2. Sotsiaal- ja hooldekeskuse projekteerimine ja ehitamine – hooldekekskuse projekteerimine
seoses ühinemisprotsessiga edasi lükatud vajaduste ning võimaluste selgumiseni;
3. Avahooldusteenuste arendamine, sealhulgas koduhooldus, koduõendus, vanurite ja puuetega
inimeste päevahoiu teenused jt – teenuse osutamine jätkus samas mahus nagu eelmisel aastal,
päevahoiuteenuse loomiseks/arendamiseks avaneb 2018.aaasta kevadel ESF taotlusvoor,
koduhooldusteenus arendatakse välja 2018.aasta alguses selliselt, et kõik valla piirkonnad
oleksid teenusega kaetud;
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4. Hoolduse kontrollsüsteemi väljatöötamine ja tööle rakendamine
5. Kaasaegsete teraapiate rakendamine hooldekodus ning vastavate ruumide kohandamine ja
töötajate koolitamine – hooldekodu kasutuses olevates ruumides puudub võimalus vajalike
ruumide kohandamiseks;
6. Põlva Valla Hooldekodus ruumide kohandamine psüühiliste erivajadustega vanurite
hoolduseks – hooldekodu ruumid ja asukoht ei võimalda psüühiliste erivajadustega isikute
hooldamiseks vajalike kohanduste tegemist;
7. Hooldekodu ruumide ümberehitamine – on teostatud väiksemaid ümberehitusi, kõiki vajalikke
ümberehitusi praegustes ruumide võimalik teha ei ole;
8. Hooldekodu kliimaseadme väljaehitamine;
9. Päevakeskuse baasil toetavate teenuste laiendamine (seotud struktuuri muudatusega) –
struktuurimuudatus viiakse läbi 2018.aastal;
10. Koduhooldustöötajate arvu suurendamine vastavalt vajadusele – koduhooldustöötajate arv
suureneb 2018.aastal struktuurimuudatustega;
11. Pikaajaliste töötute sotsiaalse rehabilitatsiooni tingimuste ja korra loomine ning rakendamine
– sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust osutab SKA koostöös Töötukassaga;
12. Uuringute läbiviimine (riskirühmade koolitus- ja nõustamisvajaduste kindlakstegemiseks) –
viiakse läbi peale ühinemist, projektide raames;
13. Kohalike ja piirkondlike tööhõivealgatuste ning alternatiivsete töövõimaluste toetamine läbi
aktiviseerimiskeskuste, sotsiaalsete ettevõtete ja muude alternatiivide loomisega;

Lastekaitse
Eesmärgid
1. Tervisliku ja turvalise arengu tagamine kõikidele lastele ja noortele
2. Noorte õppesse tagasitoomine, tõrjutuse ennetamine ja tööturule suundumise toetamine
Valdkonna tähtsamad eesmärgid, arengusuunad ja tegevused lähitulevikus- analoogselt eelmise aastaga.
Teostatud tegevused
1. Lastekaitse võrgustikutöö toetamine ja laiendamine (koolikohustuskomisjon) –
koolikohustuskomisjoni istungid toimuvad regulaarselt, toimuvad koostöövõrgustiku
kohtumised
2. Laste hoolekannet ennetavate teenuste väljatöötaminetegevused ja üritused lasteasutustes,
valla korraldatavad üritused, toimunud on koolitusi
3. Sotsiaaltoetuste kaudu lastega perede toetamine (koolitoetus, toidutoetus) – valla eelarvest
makstakse sissetulekust sõltuvaid toetusi vajaduspõhiselt (huvihariduse toetamine, koolitoetus,
ühekordne toetus, lasteaia lõunatoidu soodustus) ning sissetulekust mittesõltuvaid toetusi
(sünnitoetus, toidutoetus nii lasteaias kui koolis)
4. Koostöö tõhustamine toimetulekuraskustes lastega peredega, et parandada nende
arenguvõimalusi ning seeläbi soodustada nende tõrjutuse vähenemist ja kaasatuse suurenemist
– erinevad toetused, abid (riide- ja toiduabi, apteekidest hügieeni ja ravipakid jne),
kodukülastused vajadusel, nõustamised, suhtlemine lasteasutustega
5. Pere tugiisikuteenuse võimaldamine – vajadusel on peredele määratud tugiisikud, teenust
rahastatakse valla eelarvest; suuremate probleemidega pered on suunatud SKA projekti kaudu
teenusele
6. Perekeskuse tegevuse jätkamine – tegevused on jätkunud
7. Koolikohustuste täitmise tõhusama järelevalve teostamine – koolikohustuskomisjoni istungid
toimuvad regulaarselt, toimub koostöö koolide sotsiaalpedagoogidega, politseiga, Rajaleidja
keskusega
8. Noorte õppesse tagasitoomine, tööturule suundumise toetamine – Põlva vald osaleb noorte
tööturule toomise ja õppesse tagasi toomis projektides partnerina
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Teostamata tegevused
1. Preventiivse töö tõhustamine, efektiivsem ja järjepidev töö riskirühmadega – preventiivne töö
vähene inimressursi puudumise tõttu
2. Tugiperede võrgustiku loomine – võrgustiku loomise ja infopanga koostamisega tegeleb SKA
lastekaitseüksus
3. Laste ja perede turvatoa rajamine koostöös naaberomavalitsustega (laste ja emade turvatoa
teenus praegu AS Põlva Haigla baasil ja perekeskuses) – teenust osutatakse jätkuvalt AS Põlva
Haigla ja perekeskuse baasil, Põlvas on ka Naiste Varjupaik

Rahvatervis
Eesmärgid
1. Tervist toetava ja väärtustava elu-, töö- ja õpikeskkonna tagamine
2. Elanikkonnale tervislike valikute ja eluviiside soodustamine ning kättesaadavuse
parandamine
3. Kõikidele abivajajatele kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavuse kindlustamine
Teostatud tegevused
1. Tervisedenduse riiklikest ja maakondlikest programmidest ning projektidest aktiivne osavõtt
koostöös maavalitsuse ja naaberomavalitsustega ning ettevõtjate ja kolmanda sektoriga –
projektidest ja programmidest on raha ürituste korraldamiseks saadud
2. Elanikkonna tervislike eluviiside soodustamiseks teenuste, vahendite, info ja teadmiste
kättesaadavuse parandamine paikkondlikul tasandil – vald osales pilootprojektis, mis oli
suunatud noorte alkoholi kättesaadavuse vähendamisele
3. Ühistranspordi suurendamine ja sõidugraafikute kohandamine vastavalt elanikkonna
vajadustele – sõidugraafikud lähtuvad reisijate vajadustest ja transpordi korraldaja
võimalustest
4. Keskkonnast tingitud terviseriskide vähendamine
5. Tervisedenduse komisjoni töö jätkamine
6. Tervisedenduse tegevuskava täiendamine ja elluviimise toetamine
7. Tervisedenduslike loengute, õppepäevade, infopäevade vahendamine ja korraldamine
(eakatele, puuetega inimestele, noortele, lastele, lapsevanematele jt) – koostöös TAI, SA
Terve Eesti, meditsiinitöötajatega
8. Alkoholi sõltuvuse ennetamine, varane avastamine, ravi ning tugisüsteemide väljaarendamise
toetamine – teavitused valla lehes, meedias, tasuta alkoholiravi võimalus Võru Haiglas
9. Nõustamisteenuste arendamine ja osutamine – nõustamisteenuseid osutatakse Põlva Haiglas
10. Preventiivse töö tõhustamine, efektiivsem töö riskirühmadega – teavitused, koolitused,
infopäevad
11. Tervist edendavate asutuste tegevuse jätkumise toetamine, sealhulgas haigla, koolid, lasteaiad
jt
12. Perearstide, hambaarstide, eriarstiabi ja kiirabiteenuse kättesaadavuse jätkuv tagamine Põlva
vallas – teenuseid osutab Põlva Haigla, eriarstiabi enamasti Tartus
13. AS Põlva Haigla tegevuse toetamine üldhaiglana ja osutatavate teenuste valiku tagamine –
haigla nõukogu
14. Õendushooldusteenuse osutamine ja geriaatrilise teenuse arendamine AS Põlva Haiglas
15. Perekeskuse tegevuse jätkamise toetamine – toetust makstakse vastavalt esitatud taotlustele
16. Noorte suurem kaasamine ja suunamine kasutama tasuta kättesaadavaid terviseradasid,
külaplatse ning spordi- ja vabaaja veetmise väljakuid – regulaarsed spordiüritused,
spordirajatised ja külaplatsid on hooldatud, korras ning kasutuses
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17. Mänguväljakute rajamine, ümberehitamine ja laiendamine kogu valla territooriumil –
mänguväljakud on uuendatud, võimalusel rajatud uusi väljakuid ja atraktsioone
18. Külakeskustes ja kultuurikeskuses suurema valikuga huviringide tagamine ning noorte
aktiivsem kaasamine – üritused toimuvad regulaarselt, kaasatud on igas vanuses elanikkond
19. Põlva Avatud Noortekeskuse tegevuste ja sihtrühma laiendamine koostöös noorsootöötajatega
20. Õpilasmaleva jätkuv rakendamine noorte praktiliseks töökasvatuseks – õpilasmaleva rühmad
töötavad igal suvel
Teostamata tegevused
1. Koolides ja lasteasutustes tervishoiutöötaja olemasolu tagamine – kõikides lasteasutustes ei
ole tervishoiutöötajat

Ülevaade valitseva ja olulise mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja
mittetulundusühingute kohta
AS Põlva Haigla on asutatud Põlva linna volikogu poolt 24.05.1995
Aktsiate ainuomanikuks on Põlva Vallavalitsus
Põhitegevusaladeks on:
* haiguste ja vigastuste diagnoosimine ja ravi;
* haiguste ennetamine;
* muud tervishoiuteenused vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tingimustele ja litsentsidele;
* tervishoiualase koostöö korraldamine kohalike omavalitsuste, Eesti Vabariigi ja välisriikidega;
* ambulatoorse ja statsionaarse rehabilitatsiooniteenuse osutamine.
Olulised sündmused ja investeeringud majandusaastal
• Haigla töö toimus senisest pingelisema eelarvega, mille peamiseks põhjuseks oli
meditsiinitöötajate palgakokkulepete alusel kindlustada meditsiinitöötajate palgatõus 2017.a.
• Haigekassa poolt sõlmitud lepingu maht ei katnud ära kogu tehtud tööd ja ülelepingulise töö maht
esitati koefitsiendiga.
• Jätkus võrgustumisprotsess Tartu Ülikooli Kliinikumiga, mille eest laekus 1 miljon eurot
• Koostöös Civitta Eesti AS-ga valmis haigla funktsionaalse arengukava I etapp, mis sai
Sotsiaalministeeriumi heakskiidu.
• Alustati hoone kütte- ja valgustussüsteemi renoveerimisega.
• Aasta esimesel poolel toimus tervisekeskuse projekteerimine ja novembris algas hoone ehitus.
Tervisekeskusse on planeeritud töökohad üheksale perearstile.
• Koostöös OÜ Hansa Medicaliga rakendati töösse uue röntgenseade ja kompuutertomograaf.
• Uuendati taastusraviosakonnale ja Rehabilitatsioonikeskusele omistatud EQUASS ( Euroopa
sotsiaalteenuste kvaliteedimärk) sertifikaati.
• Lõppes projekt „Lõuna-Eesti laste ja noorukite Vaimse Tervise Keskuse loomine“.
• Kokku investeeriti põhivarasse 388 tuhat eurot.
Lähiaastatel planeeritavad investeeringud
• Tervisekeskuse valmimine 2018. a. lõpus, maksumusega ligikaudu 2,1 miljonit eurot,
omaosalus 850 tuhat eurot.
• Meditsiiniseadmete osas on planeeritud biokeemia analüsaatori ostmine.
• Jätkub kütte- ja valgustussüsteemi renoveerimine.
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•
•
•
•

Majas puuduoleva ventilatsiooni väljaehitamine.
Energiaauditi ja energiatarbimise säästuprojekti koostamine.
Säästuprojekti järgi rekonstrueerimise teostamine.
AS Põlva Haigla funktsionaalse arengukava II etapi koostamine.

AS Põlva Vesi on asutatud Põlva linna volikogu poolt 14.12.1995
Põhitegevusaladeks on:
* klientide varustamine kehtestatud normatiividele vastava kvaliteediga joogiveega;
* klientide heitvee ära juhtimine ja puhastamine;
* sademe-, pinna- ja drenaaživee ära juhtimine ja puhastamine.
AS Põlva Vesi osutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust 31.12.2017 seisuga Põlva vallas
Himmaste, Mammaste, Orajõe, Rosma, Peri ja Andre külas, Põlva linnas, Ahja vallas ning
Laheda vallas Tilsi külas.
Räpina vallas omab vee- ja kanalisatsiooni infrastruktuuri, mida renditakse välja Räpina
Vallavalitsusele kuuluvale ettevõttele AS Revekor.
Kuni Aktsionäride Lepingu sõlmimiseni oli Põlva Linnavalitsus 100 % aktsiate omanik.
Vastavalt 28. Juunil 2004 sõlmitud Aktsionäride Lepingule laienes AS Põlva Vesi omanike arv
nelja omanikuni ( Põlva Linnavalitsus, Põlva Vallavalitsus, Räpina Vallavalitsus ja Ahja
Vallavalitsus).
15.07.2016 sõlmiti Aktsionäride lepingu lisa, millega kaasati omanikeringi Laheda
Vallavalitsus. 2017. aastal emiteeriti 8 uut aktsiat, mille omanikuks sai Laheda Vallavalitsus.
31.12.2017 seisuga jagunes AS Põlva Vesi aktsiakapital alljärgnevalt:
Aktsiate arv (%)
Põlva
Räpina
Vallavalitsus
Vallavalitsus
75,46
18,75

Ahja
Vallavalitsus
3,38

Laheda
Vallavalitsus
2,41

Aktsiakapital

Põlva Vallavalitsus
Räpina Vallavalitsus
Ahja Vallavalitsus
Laheda Vallavalitsus
Kokku

Aktsiate arv
(tk)
1 159
288
52
37
1 536

Aktsiate
nimiväärtus
64
64
64
64

Aktsiakapital
Kokku
74
18
4
2
98

2017. aasta tegevused ja majandustulemused
Teenuslepingud
2017. aastal sõlmiti 8 uut teenuslepingut: 5 lepingut ainult reovee ära juhtimise ja puhastamise teenuse
osas ning 3 lepingut nii vee- kui ka kanalisatsiooniteenuse osas..
Teenuste hinnad
Aruandeaastal kehtisid AS Põlva Vesi teeninduspiirkonnas Konkurentsiameti otsusega 9.1-3/14-020
kinnitatud hinnad (eurot/m3, käibemaksuta):
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Põlva linn ja vald

Ahja vald

vesi eraisik
reovee ära juhtimine eraisik
reovee puhastamine eraisik
KOKKU

0,74
0,54
0,95
2,23

vesi asutus

1,00

reovee ära juhtimine asutus

0,69

reovee puhastamine asutus

0,95

KOKKU
sademevee ära juhtimine eraisik
sademevee ära juhtimine asutus
sademevee puhastamine

2,64
0,11
0,27
0,30

vesi
reovee ära juhtimine
reovee puhastamine
KOKKU

0,81
0,58
0,95
2,34

Laheda vald
vesi

0,81

Teenuse mahud ja müügitulud
Ettevõtte viimase kolme aasta müügimahud teenuste lõikes on olnud järgmised:
Müügimaht (m3)
vesi
reovee ära juhtimine
reovee puhastamine
sademevee ära juhtimine
sademevee puhastamine

2015
242 085
223 925
479 014
28 593
27 470

2016
246 897
226 574
501 949
27 871
32 659

2017 muutus %
252 314
2,2%
226 165
-0,2%
531 033
5,8%
30 120
8,1%
32 580
-0,2%

Ettevõtte viimase kolme aasta müügitulud teenuse lõikes:
Müügitulu (tuhandetes
eurodes)
vesi
reovee ära juhtimine
reovee puhastamine
sademevee ära juhtimine
sademevee puhastamine
muud teenused
KOKKU:

2015
192
119
466
8
8
9
802

2016
201
131
476
7
10
16
841

2017
205
130
515
8
10
24
892

Ettevõtte majandustegevus oli 2017. aastal stabiilne ja tulemuslik.
Võrrelduna 2016. aastaga on müügitulu kasv 2017. aastal kokku olnud 6%, mis tuleneb peamiselt reovee
puhastamise mahtude, aga ka muude teenustööde (eelkõige survepesuteenused) mahu kasvust.
Investeeringud
2017. aastal investeeris AS Põlva Vesi põhivaradesse omavahenditest 93 tuhat eurot, sealhulgas:
- ehitistesse 73 tuhat eurot:
* Ahja Allika tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus summas 7 tuhat eurot;
* Põlvas Käisi tn 5 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus summas 15 tuhat eurot;
* Põlvas Tuglase tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus summas 51 tuhat eurot;
- masinatesse-seadmetesse 5 tuhat eurot
- transpordivahenditesse 15 tuhat eurot
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2016. aastal esitati SA-le KIK taotlus „Põlva linna reoveepuhasti rekonstrueerimine“
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks. Projektile on laekunud 19.10.2016 taotluse rahuldamise otsus
nr 1-25/179. Projekti kogumaksumus on 4 520 tuhat eurot. 2017. aastal korraldati ja viid läbi hanked
ning alustati projekteerimistöödega, mille tulemus valmib 2018. aasta maiks.
2017. aastal esitati rahastustaotlus ka Keskkonnaprogrammi Laheda valla ÜVK infrastruktuuri
rekonstrueerimiseks-ehitamiseks, projekt sai positiivse taotluse rahuldamise otsuse 11.07.2017 nr 32_3/6819-4/2017. Taotluse rahuldamise otsuse järgselt korraldati ja viidi läbi hanked ning alustati
projekteerimistöödega. Projekti lõpptähtaeg on 31.12.2018.
Tegutsemissuunad 2018. aastal
2018. aastal on ettevõtte prioriteetideks:
- Põlva reoveepuhasti rekonstrueerimine (projekteerimis-ehitustööd);
- Laheda valla ÜVK infrastruktuuri projekt (taotlus Keskkonnaprogrammi);
Lisaks käimasolevatele projektidele, on järgmiseks majandusaastaks oodata haldusreformist tulenevalt
opereerimispiirkonna laienemist ( Mooste alevik koos Rasina, Kauksi ja Jaanimõisa küladega ning
Vastse-Kuuste piirkond ) ning piirkondade ülevõtmisest tulenevate võimalike kitsaskohtade
lahendamist.
Ühtlasi kavatseme:
- jätkata tegevuspiirkonna katmist kaugloetavate arvestitega;
- korrastada suhteid nii klientide, piirkonna omavalitsuste kui hankijatega eesmärgiga
optimeerida kulusid ja konkretiseerida vastastikuseid kohustusi;
arendada ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrke selliselt, et võimalikult paljudel piirkonna
potentsiaalsetel klientidel oleks võimalus meie teenust tarbida.
AS Põlva Soojus on asutatud Põlva linna volikogu poolt 13.07.1994
Aktsiate ainuomanikuks on Põlva Vallavalitsus.
Põhitegevusalaks on soojusenergia tootmine, jaotamine ja müük (97,52% müügitulust 2017 a ).
Lisategevuseks on elektrienergia tootmine (2,48% müügitulust).
Aruandeaasta müügitulud kokku 1 624 tuhat eurot, mis koosneb:
*soojusenergia müügist 1 277 tuhat eurot,
*elektrienergia müügist 32 tuhat eurot,
*renditulust 3 tuhat eurot,
*teenuste müügist 11 tuhat eurot,
*muud äritulud 301 tuhat eurot, millest CO2 kvootide müügist 164 tuhat eurot.
Välismaine sihtfinantseerimine 137 tuhat eurot.
Aruandeaasta kulud olid 1 227 tuhat eurot.
Ettevõte on tarnijate ees täitnud kõik rahalised kohustused, tasunud seadusandlusega kehtestatud maksud.
Võlgnevusi ei esine.
AS Põlva Soojus soetas ning parendas põhivara 2017. aastal 575 tuhande euro eest.
Ülevaade tehtud töödest aastal 2017
Nimetus
Tuglase 11 trass
Käisi tn trass

Lõigu pikkus (m)
110,56
379,7
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Käisi-Nurme tn trass
Uus-Kesk trassi osaline rek
(sh KIK toetus 152 tuhat eurot)
Keskväljak (Võru, Maarja, Oja )
Kokku soojatrasside ehitus
Avariilised tööd:
Jaama 53a
Piiri 16
Kesk 41 (bussijaam)
Raudtee 3 trass
Kokku avariilased tööd

24
833

9 tuhat eurot
304 tuhat eurot

370,58
1 717,84

122 tuhat eurot
571 tuhat eurot

36
20,2
38,4
70
164,6

9 tuhat eurot
7 tuhat eurot
10 tuhat eurot
15 tuhar eurot
41 tuhat eurot

Vajalikud investeeringud:
*Pihlaka tn õhutrass ja kaevud
Trassi pikkus 400 – 700 m ja hinnanguline maksumus 150 tuhat eurot – 265 tuhat eurot.
Ettevalmistused käivad ja 2018 aasta maikuus algavad ehitustööd, mis kavandatakse teostada
omavahenditega.
*Piiri 6 – Piiri 20 trass – lõigu pikkus kokku 379,7 m ja hinnanguline maksumus 140 tuhat eurot.
Tööde maht ja aeg sõltub täpsemalt Pihlaka tn ehitustööde kulgemisest ning võimalusega taotleda 2018
aasta sügisel KIKlt toetust.
*Kesk, Roosi ja Lina tn kaugkütte jaotustorustiku renoveerimine.
Teostamiseks toetuse saamiseks esitatakse 2018 aasta veebruaris KIKI-le taotlus.
Projekte toetatakse struktuuritoetuste perioodil 2014-2020 meetme Efektiivne soojusenergia tootmine ja
ülekanne“ eesmärkide elluviimiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.
Toetuse andmise eesmärk on kaugküttesüsteemide energia kasutamise efektiivsuse suurenemine ja
Tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine.
Projekti periood 26.02.2018 – 28.11.2019.
Toetust antakse kuni 50% projekti kuludest.
Renoveeritud ja uue torustiku kogupikkus 1 438 m.
Taotletav toetuse summa 288 tuhat eurot, omafinantseering 330 tuhat eurot.
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KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE
AASTAARUANNE

Konsolideeritud bilanss
tuhandetes eurodes
Lisa
Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud
Käibevara kokku
Põhivara
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Põhivara kokku
Varad kokku
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele
Võlad töövõtjatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Lühiajalised kohustused kokku
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused kokku
Kohustused kokku

31.12.2017 31.12.2016

2
3
4
5

3 372
311
1 599
64
5 346

2 440
317
950
68
3 775

7
8
9

102
46 808
4
46 914
52 260

112
46 306
6
46 424
50 199

862
1 023
1 486
759
4 130

431
955
499
782
2 667

4 082
4 082
8 212

3 793
3 793
6 460

4 334
39 714
39 285
429
44 048
52 260

4 804
38 935
39 614
-679
43 739
50 199

3,4
10

10

Netovara
Vähemosalus
Aruandja omanikele kuuluv netovara
Akumuleeritud ülejääk ( puudujääk )
Aruandeperioodi tulem
Netovara kokku
Kohustused ja netovara kokku
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Konsolideeritud tulemiaruanne
Tuhandetes eurodes
Lisa

31.12.2017

31.12.2016

20 783
6 159
5 995
161
3
9 267
7
9 260
5 298
59

18 921
5 871
5 712
157
2
8 774
8
8 766
4 220
56

7
45
0
7

10
44
1
1

-20 464
-1 050
-743
-307
-10 896
-4 617
-1 084
-2 817

-19 739
-1 073
-766
-307
-10 107
-4 568
-973
-3 018

Aruandeperioodi tegevustulem

319

-818

Finantskulud ja -kulud
Intressikulu
Muud finantstulud ja -kulud
Vähemusosale kuuluv kasum/kahjum

-42
-41
-1
152

-44
-44
0
183

Aruandeperioodi tulem

429

-679

Tegevustulud
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Tulumaks
Omandimaksud
Maksud kaupadelt ja teenustelt
Kaupade ja teenuste müük
Riigilõivud
Tulud majandustegevusest
Saadud toetused
Muud tulud
Kasum/kahjum põhivara ja
varude müügist
Muud tulud varadelt
Saastetasud ja hüvitised
Eespool nimetamata muud tulud
Tegevuskulud
Antud toetused
Sotsiaaltoetused
Muud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud kulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne
tuhandetes eurodes

Lisa
Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks ( tulu )
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse põhivara eest
Laekunud materiaalse põhivara müügist
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Laekunud intresse ja muid finantstulusid
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud saadud laene
Tagasi makstud saadud
laene
Tasutud kapitalirendi põhiosa makseid
Tasutud intresse ja muid finantskulusid
Laekunud sissemaksed omakapitali
Kokku rahavood finantseerimistegevusest
Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul
Raha ja selle ekvivalentide muutus
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12
13

2017

2016

319

-818

2 817
488
-7
-965
35
2 687
-28
1 285
3 944

3 018
322
-8
-409
54
2 159
154
144
2 457

-3 426
11
198
-35
1
-3 251

-2 468
16
385
-54
2
-2 119

1 039

600

-748
-40
-44
32
239

-878
-37
-46
123
-238

932
2 440
3 372
932

100
2 340
2 440
100
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Konsolideeritud netovara muutust aruanne
Tuhandetes eurodes

Kohaliku omavalitsuse
akumuleeritud netovara
Saldo 31.12.2015
korrigeerimine
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2016
korrigeerimine
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2017

Vähemusosalus

40 192
-578
-679
38 935
350
429
39 714

4 286
397
121
4 804
-319
-151
4 334

Akumuleeritud
tulem
44 478
-181
-558
43 739
31
278
44 048

Eelarve täitmise kassapõhine aruanne
Tuhandetes eurodes

Kirje nimetus
Tunnus

3000
3030
3044
32
35200
35201
3500
352
38251
38254
3882
3888

413
4500
452

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
Maksutulud
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Tasandusfond (lg 1)
Toetusfond (lg 2)
Muud saadud toetused tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tegevustulud
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamise tasu
Laekumine vee erikasutusest
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis
Muud tulud
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
Antavad toetused tegevuskuludeks
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised toetused
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Esialgne
eelarve
10 545
6 124
5 956
165
3
1 318
2 889
895
1 994
172
172
0
42
0
25
2
15
9 491
979
793
138
48

Lõplik
eelarve Täitmine
11 529
11 862
6 124
6 166
5 956
6 004
165
159
3
3
1 402
1 406
3 173
3 173
866
866
2 307
2 307
780
979
759
848
21
131
50
138
0
22
25
20
2
0
23
96
10 662
9 937
1 282
960
967
699
267
214
48
47
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50
55
60

15
3502
4502
655
650

2585
2586
100

Muud tegevuskulud
Personalikulud
Majandamiskulud
Muud kulud
PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
Põhivara soetus (-)
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)
Finantstulud (+)
Finantskulud (-)
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK ())
FINANTSEERIMISTEGEVUS
Kohustuste võtmine (+)
Kohustuste tasumine (-)
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, vähenemine)

8 512
5 623
2 748
141
1 054
-3 016
-6 066
3 289
-171
2
-70

9 380
6 172
3 145
63
867
-4 217
-7 376
3 302
-75
2
-70

8 977
6 062
2 915
0
1 925
-2 403
-2 543
204
-35
0
-29

-1 962
447
989
-542

-3 350
1 747
2 289
-542

-478
461
989
-528

-1 515

-1 603

-17

15 798 18 184
1 101 1 327
59
85
779 1 048
140
63
53
61
70
70
3 366 4 693
1 124 1 669
27
27
2 215 2 997
97
390
43
51
0
300
0
3
54
36
887
793
151
163
723
617
13
13
3 080 3 222
1 570 1 624
0
20
78
146
103
113

12 545
1 159
71
1 001
0
58
29
2 355
616
3
1 736
329
23
293
3
10
179
104
35
41
2 261
841
15
118
77

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA
INVESTEERIMISTEGEVUSE
VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE
JÄRGI

01111
01112
01114
01600
01700
04510
04710
04900
05100
05101
05200
05400
06100
06400
06605
08102
08103
08107
08109

Üldised valitsussektori teenused
Valla- ja linnavolikogu
Valla- ja linnavalitsus
Reservfond
Muud üldised valitsussektori teenused
Valitsussektori võla teenindamine
Majandus
Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)
Kaubandus ja laondus
Muu majandus (sh. majanduse haldamine)
Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus
Avalike alade puhastus
Heitveekäitlus
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus
Elamumajanduse arendamine
Tänavavalgustus
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus
Vaba aeg, kultuur ja religioon
Sporditegevus
Puhkepargid ja -baasid
Noorsootöö ja noortekeskused
Vaba aja üritused
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08201
08202
08207
08300
09110
09210
09212
09220
09221
09500
09510
09600
09601
09602
09800
10110
10121
10200
10201
10402
10701
10702
10900

Raamatukogud
Rahva- ja kultuurimajad
Muinsuskaitse
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused
Haridus
Alusharidus
Lasteaed-koolid/Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud
Põhikoolid/Põhihariduse otsekulud
Gümnaasiumid/Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud
Täiskasvanute gümnaasiumid
Taseme alusel mittemääratletav haridus
Noorte huviharidus ja huvitegevus
Koolitransport
Koolitoit
Öömaja
Muu haridus
Sotsiaalne kaitse
Haigete sotsiaalne kaitse
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Eakate sotsiaalhoolekande asutused
Muu eakate sotsiaalne kaitse
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
Riiklik toimetulekutoetus
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus
MUUD NÄITAJAD
Aasta alguse seisuga
Võlakohustused
Likviidsed varad
Perioodi lõpu seisuga
Võlakohustused
Likviidsed varad

885
434
10
0
5 989
1 689
0
3 677
0
0
0
384
49
181
0
10
1 277
39
292
388
54
240
138
18
110

874
424
10
10
6 250
1 725
0
3 650
55
20
14
457
49
220
50
10
1 510
39
318
379
54
330
233
18
139

813
377
10
9
5 167
1 747
0
2 551
55
17
11
438
83
215
43
8
1 095
37
164
351
44
152
215
12
118

3 459
1 604

3 459
1 604

3 918
0

3 918
1 586

Resevfondi kasutamine
Tuhandetes eurodes

Reservfondi eelarve
140
Korraldus
Tunnus Otstarve
Summa
03.05.2017 nr 2-3/239 08102 MTÜ Tartu Rally ürituse "Tartu Rally 2017" toetus Põlva linna katse
korraldamiseks
4
10.05.207 nr 1-2/12
Põlva Vallavolikogu määrus Põlva valla esimene lisaeelarve
29
24.05.2017 nr 2-3/271 08109 OÜ Aanid ürituse "XXVIII Põlva Päevad" raames Eesti rammumehe
karikasarja etapp "Põlva Pull" toetus korraldamiseks
1
08109 MTÜ Minimoto Põlgaste ürituse "XXVIII Põlva Päevad" Põlva
vanavara laada korraldamine
1
08102 MTÜ Põlva Käsipalliklubi käsipallivõistkonna Serviti Eesti meeste
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09.08.2017 nr 2-3/392 08102
11.10.2017 nr 2-3/508 08202
25.10.2017 nr 2-3/546 08201
08107
08201
20.12.2017 nr 2-3/713 08202
10200

käsipallimeistri tiitli võitmise eest
MTÜ Jalgpalliklubi Lootos toetus jalgpalliväljaku Lootospark
välispiirete ja pääslate remondi omaosaluse katteks
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskusele fassaadi parandustöödeks
Põlva Keskraamatukogu täiendavateks elektritöödeks
(hoone välisvalgustus)
Pihlaka tänava spordiväljaku katte vahetamise kulude hüvitamiseks
Himmaste külakeskuse ümberehitustööde lõpuleviimiseks
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse ümberehitustööde lõpuleviimiseks
Põlva Valla Hooldekodu ümberehitustööde lõpuleviimiseks
Kokku
Reservfondi jääk

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted
Käesolev konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti
finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud
arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida
täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning Avaliku sektori
finantsarvestuse ja –aruandluse juhend.
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse
printsiibist, v.a kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid ja tuletisinstrumendid, mida kajastatakse
õiglases väärtuses ning olulised enne 1995.a soetatud kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara,
mis on kajastatud ühekordselt ümberhinnatud väärtuses.
Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse
eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem bilansikuupäevast arvestatuna.
Raha ja raha ekvivalendid
Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode jääke (v.a
arvelduskrediit) ja lühiajalisi tähtajalisi deposiite.
Nõuded
Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes tõenäoliselt
laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi,
arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on
bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil laekunud, kuid varasematel
perioodidel kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu
vähendusena.
Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks.
Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.
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Varud
Varudena on kajastatud tsentraliseeritud korras üleandmata raamatud, meditsiinilised vahendid,
ravimid, voodiriided, toiduained. Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast
(v.a käibemaks, mis kajastatakse soetamisel kuluna) ja muudest soetamisega seotud otsestest
kulutustest. Varude jäägi hindamisel kasutatakse FIFO meetodit.
Varud hinnatakse alla eeldatavale neto realiseerimismaksumusele, kui see on madalam nende
soetusmaksumusest.
Valitseva ja olulise mõju all olevad üksused
Valitseva mõju korral omab konsolideerimisgrupp üle 50% hääleõigusest vastava üksuse nõukogus või
muus kõrgemas juhtorganis.
Konsolideerimine
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute tegevus kajastub
konsolideeritud aruandes alates valitseva või olulise mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni.
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute soetamist kajastatakse
ostumeetodil, mille korral hinnatakse omandatud osaluste varad ja kohustused nende õiglases väärtuses
(v.a ühise kontrolli all toimuvad soetused, mida kajastatakse nende raamatupidamisväärtuses).
Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud rida-realt
meetodil, kusjuures konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised nõuded, kohustused, tulud, kulud
ning realiseerumata kasumid ja kahjumid on elimineeritud.
Osalusi olulise mõju all olevates äriühingutes kajastatakse konsolideeritud aruannetes kapitaliosaluse
meetodil.
Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maad ja hooneid), mida hoitakse
renditulu saamise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida aruandekohuslane ei kasuta oma
põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumus,
millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused) analoogiliselt muu põhivara
kajastamisele.
Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi jooksul kui
üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 5 000 eurost (ilma käibemaksuta ), v.a. maa. Mis võetakse
soetusmaksumuses arvele olenemata maksumusest.
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, liidetakse
materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel hinnatakse vara
järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara kulumi normi.
Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks, v.a
soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse kuluna.
Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.
Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle hinnangulisest kasulikust
elueast. Kui põhivara koosneb erineva hinnangulise kasuliku elueaga komponentidest, mille
soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse komponendid eraldi arvele.
Uue põhivara kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:
Hooned ja rajatised
2-10%
Masinad ja seadmed
10-20%
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed
33-50%
Inventar, tööriistad
10-50%
Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
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Immateriaalne põhivara
Immateriaalse põhivarana kajastatakse vara kasuliku elueaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates
5 000 eurost (ilma käibemaksuta). Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on
maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja amortisatsioonimäärad
aastas on järgmised:
Tarkvara

5-50%

Uurimis- ja arenguväljaminekud kajastatakse üldjuhul tekkimise momendil kuluna.
Renditud varad
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja
hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
(a) Aruandekohustuslane on rentnik
Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või
rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustel
renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri
piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse – sellisel juhul
amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku eluea jooksul, olenevalt sellest, kumb on
lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning
intressikuluks.
Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
(b) Aruandekohustuslane on rendileandja
Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud
netoinvesteeringu summas. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa
tagasimakseteks ja intressituluks.
Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu
põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
Laenukohustused
Laenukohustused kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Olulised lepingutasud kajastatakse
laenude võtmisel laenukohustuste hulgas (miinusega) ja amortiseeritakse intressikuludesse
laenuperioodi jooksul, ülejäänud lepingutasud kajastatakse laenude saamisel koheselt intressikuludes.
Kapitalirendikohustused kajastatakse laenukohustusena vastavalt renditud varade kajastamise kohta
antud selgitusele.
Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on võetud aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult
kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja –
kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti
Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest ning varade ja kohustuste ümberhindamisest
saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud tulemiaruandes.
Tulude arvestus
Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt
vastavalt Maksu- ja Tolliameti ja Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud teatistele teatistele. Kohalike
maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele. Lõivutulu
kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval ning trahve trahvide määramise päeval. Toodete,
kaupade ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on
läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste
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müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu kajastatakse
tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel. Dividenditulu kajastatakse dividendide väljakuulutamisel
Kulude arvestus
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja
lõivud, sh käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse soetamishetkel kuluna
tulemiaruande kirjel Muud tegevuskulud. Dividendide väljamaksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse
kuluna dividendide väljakuulutamisel. Arendusväljaminekud kajastatakse tekkimise momendil kuluna.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse Põlva Vallavalitsuse volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid,
kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna
liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused,
mittetulundusühingud ja äriühingud.
Bilansipäevajärgsed sündmused
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist
mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on
seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis
võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise
aastaaruande lisades.
Eelarve täitmise aruanne
Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kohta (konsolideerimata) kassapõhiselt, mistõttu
selle andmeid ei ole võimalik võrrelda tekkepõhistes konsolideerimata aruannetes kajastatud andmetega.
Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajalistele erinevustele on selles kasutusel veel järgmised
olulised erinevad arvestuspõhimõtted:
* põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara müügist
laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve
täitmise aruandes ei kajastata;
* kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata
sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja põhivara
soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real Muud tegevuskulud).

Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid
Tuhandetes eurodes

Sularaha kassas
Raha arvelduskontodel pangas
Kokku raha ja pangakontod
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31.12.2017

31.12.2016

6
3 366
3 372

2
2 438
2 440
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Lisa 3 Maksud, lõivud, trahvid
Tuhandetes eurodes
Maksunõuded
Tulumaks
Nõuded loodusressursside
kasutamisest ja saastetasudest
Maksud kokku

31.12.2017

31.12.2016

299

307

12
311

10
317

Maksukohustused

Ettemaksed
Maksuvõlad
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Maksu- ja Tolliamet
Sotsiaalmaks
Üksikisiku tulumaks
Töötuskindlustusmaksed
Kogumispensionimaksed
Maamaks
Aktsiisimaks
Käibemaks
Ettemaksukontode jääk
Kokku Maksu- ja
Tolliamet
Loodusressursside kasutamise
ja saastetasude kohustus
Kõik kokku

329
174
18
15
0
7
52

234
118
16
12
2
6
29

48
8

25
29

56

54

595

417

93

11
606

18
435

56

Lisa 4 Muud nõuded ja kohustused
Tuhandetes eurodes

Muud nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjate vastu*
Nõuded toetuste eest**
Muud nõuded
Maksude ettemaks (vt lisa 3)
Ettemaksukontode jäägid (vt lisa 3 )
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Kokku

31.12.2017
901
634
2
48
8
6
1 599

42

31.12.2016
869
21
1
25
29
5
950
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* Nõuded ostjate vastu:
Nõuded ostjate vastu 1 076 tuhat eurot
Seisuga 31.12.2017 oli ebatõenäoliseks laekuvaks hinnatud nõuded summas 175 tuhat
eurot
** Nõuded toetuse eest
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 368 tuhat eurot
projekt EU50116 "Põlva keskväljak" 355 tuhat eurot
projekt EU49802 "Uue omavalitsusüksuse moodustamine" 13 tuhat eurot
Rahandusministeerium 234 tuhat eurot
Põlva Haigla AS projekt "Põlva esmatasandi tervisekeskuse rajamine" 231 tuhat eurot
Põlva valla aadressandmete korrastamine 3 tuhat eurot
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA 24 tuhat eurot
Mooste tänavavalgustus
Saamata seadusandlusest tulenevad muud toetused 8 tuhat eurot
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Maksukohustused (vt lisa 3)
Sihtfinantseerimisega seotud kohustus*
Muud saadud ettemaksed **
Intressikohustused pankadele
Muud kohustused ***
Kokku

31.12.2017
606
61
11
3
805
1 486

31.12.2016
435
26
33
2
3
499

* Sihtfinantseerimisega seotud kohustused:
Põlva Maavalitsus 22 tuhat eurot (hajaasustuse programm)
Archimedes SA 39 tuhat eurot (Erasmus projekt Põlva Kool)
** Muud saadud ettemaksed:
Omavalitsustelt 7 tuhat eurot maakonna raamatukogudele trükiste eest
Muud saadud ettemaksed 4 tuhat eurot teenuste eest eraisikutelt
*** Muud kohustused:
Tartu Ülikooli Kliinikum Põlva Haigla AS aktsiakapitali rahaline sissemakse 800 tuhat eurot
Juriidilistele isikutele 2 tuhat eurot ( tagatisrahad )
Füüsilistele isikutele 3 tuhat eurot

Lisa 5 Varud
Tuhandetes eurodes

Varudena on kajastatud:
* tsentraliseeritud korras üle andmata raamatud
* meditsiinilised vahendid
* toorained ja materjalid
Kokku

31.12.2017
0
44
20
64

43

31.12.2016
1
46
21
68
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Lisa 6 Osalused tütarettevõtjates
Tuhandetes eurodes
Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised valitseva mõju all
olevad äriühingud:
Seisuga 31.12.2017
Osaluse
Tulemiaruande näitajad
Bilansinäitajad
Tegevus
Nimetus
määr
Tegevus- Tulem Varad Netovarad
(%)
tulud
kulud
Põlva Haigla AS 100
6 406
6 168
238
3 737 1 999
Põlva Soojus AS 100
1 624
1 221
403
2 855 2 170
18
Põlva Vesi AS
75,46
968
1 579
-611
142
17 660
Põhjalikum informatsioon äriühingute kohta vt Tegevusaruande osas Ülevaade valitseva mõju all
olevate äriühingute kohta

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud
Tuhandetes eurodes

Kogunenud
Soetusmaksumus kulum
Jääk perioodi alguses 223
-111
Aruandeperioodi kulum
-10
Jääk perioodi lõpuks 223
-121

Jääkväärtus
112
102

Lisa 8 Põhivara liikumine
Tuhandetes eurodes
Seisuga 31.12.2017
Hooned
ja
rajatised

Maa
Jääk perioodi alguses

Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jääkväärtus

Soetused ja parendused
Müüdud põhivara jääkväärtuse mahakandmine
Kulum ja allahindlus
Muu mahakandmine jääkväärtuses
Ümberklassifitseerimine
Kokku liikumised
Jääk perioodi lõpus
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jääkväärtus

323
0
323
0
-4
0
0
0
-4
319
0
319

44

65 787
-22 860
42 927
1 163
0
-2 311
-110
662
-596
67 610
-25 279
42 331

Lõpetamata
Masinad
ja
Muu
tööd ja
seadmed põhivara ettemaksed
5 783
-3 776
2 007
30
0
-255
-112
0
-337
5 557
-3 888
1 669

351
-307
44
32
0
-17
0
0
15
384
-324
60

1 005
0
1 005
2 086
0
0
0
-662
1 424
2 429
0
2 429

KOKKU
73 249
-26 943
46 306
3 311
-4
-2 583
-222
0
502
76 299
-29 491
46 808
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Lisa 9 Immateriaalne põhivara
Tuhandetes eurodes

Tarkvara
Jääk perioodi alguses
Mahakandmised
Aruandeperioodi kulum
Jääk perioodi lõpuks

Kogunenud
Soetusmaksumus kulum
Jääkväärtus
14
-8
6
0
0
0
-2
-2
14
-10
4

Lisa 10 Laenukohustused
Tuhandetes eurodes

kuni 1 a 1-2 a

Järelejäänud tähtajaga
2-3 a
3-4 a
4-5 a

Kokku
üle 5 a

Jääk seisuga 31.12.2017
pangalaenud

759
724

749
727

707
697

686
678

528
527

1 412
1 412

4 841
4 765

Kapitalirent

35

22

10

8

1

0

76

kuni 1 a 1-2 a

Järelejäänud tähtajaga
2-3 a
3-4 a
4-5 a

Kokku
üle 5 a

Jääk seisuga 31.12.2016
pangalaenud

782
748

657
624

648
628

605
598

536
529

1 347
1 347

4 575
4 474

Kapitalirent

34

33

20

7

7

0

101

Lisa 11 Kaupade ja teenuste müük
Tuhandetes eurodes
31.12.2017
7
5 895
1 809
701
247
207

Riigilõivud
Tulud tervishoiust
Elamu- ja kommunaaltegevusest
Tulud haridusalasest tegevusest
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest
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31.12.2016
8
5 566
1 851
612
237
166

Muutus
-1
329
-42
89
10
41
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Tulud keskkonnaalasest tegevusest
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest
Üüri ja rendi tulud
Tulu elektrienergia müügist
Tulud muudelt majandusaladelt
Muu toodete ja teenuste müük
Tulud üldvalitsemisest
KOKKU

164
83
36
32
12
74
0
9 267

0
169
88
51
7
18
1
8 774

31.12.2017
30
15
7
3
4
59

31.12.2016
29
15
10
1
1
56

164
-86
-52
-19
5
56
-1
493

Lisa 12 Muud tulud
Tuhandetes eurodes
Tasu vee erikasutusest
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu
Kasum põhivara müügist
Kindlustushüvitised
Muud tulud
Kokku muud tulud

Lisa 13 Saadud toetused
Tuhandetes eurodes
Saadud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Rahandusministeerium
Põlva Vallavalitsus ( Ühinemistoetus )500 tuhat eurot
lasteaed Lepatriinu ja Mesimumm arvutipargi soetus 10 tuhat eurot
Põlva Vallavalitsus elamumajandus 8 tuhat eurot
Põlva Maavalitsusel tujumise algõpe2 tuhat eurot
Spordikoolituse- ja Teabe Sihtasutus
Põlva SK treenerite tööjõukulude toetus
Hariduse Infotehnoloogia SA
Põlva Kooli digitaristu täiendamine 28 tuhat eurot
Lasteaed Lepatriinu ja Pihlapuu ProgeTiigri seadmed 3 tuhat eurot
Eesti Avatud Noortekeskuse Ühendus MTÜ
Põlva Avatud Noortekeskuse projektid" Tugila", " Nopi üles "
Haridusministeeriumilt
Põlva Kool ja lasteaed Lepatriinu" Muukeelne laps " 8 tuhat eurot
Põlva Spordikooli projektilaager 2 tuhat eurot
Eesti Noorsootöö Keskuselt
Põlva Muusikakoolikeelpilliorkestrile ja -ansamblile 1 tuhat eurot
Noortekeskuse üritusteks 1 tuhat eurot
KIK SA
Põlva Kooli loodusklassi õuesõppe projektitoetus
PRIA (tasuta koolipiim ja puuvili)
Eesti Kultuurkapital ( projektitoetused )
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31.12.2017
812
672
520

31.12.2016
278
234
20

40

39

31

0

23

0

12

33

10

12

10
6

6
8
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Põlva Muusikakoolile 3 tuhat eurot
Põlva Keskraamatukogule 2 tuhat eurot
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskusele 1 tuhat eurot
Kultuuriministeeriumilt
Keskraamatukogule uudiskirjanduse soetus 4 tuhat eurot
Rahvakultuuri Keskuselt kultuuriüritusteks 2 tuhat eurot
Põlvamaa Omavalituste Liit MTÜ
kultuuriürituste toetus
Eesti Töötukassa ( praktika juhendamistasu - palgatoetus )
Koos Laste Heaks MTÜ
vähekindlustatud perede lastele ( suvesöök, jõululaud )
Äriühingute, MTÜ-de, SA ja eraisikute toetused
kultuuri-, spordi- ja haridustoetused
Sotsiaalkindlustusamet (rehabilatsiooniteenus Roosi Koolis)
Sotsiaalministeeriumilt ( pagulased )
Muinsuskaitseamet (Vabadussõja mälestussamba restaureerimine)
Kaitseministeerium (riigikaitseõpe)
Väliskohtumiste reisikompensatsioon
Rumeenia ( Põlva Kool)Slovakkia (Põlva Vallavalitsus HARTA)
Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed
Hariduse Infotehnoloogia SA
Välisabi tegevuskuludeks
Sotsiaalministeeriumilt
rahvusvahelise kaitse saaja vastuvõtmise toetus ( pagulaspered )
Arcimedes SA (Erasmus + programm )
EAS ( EU49802 Uue omavalitsusüksuse moodustamine)
Nordplus Junior projekt ( Põlva Kool )
Väliskohtumiste kulude kompensatsioon (HARTA Poola, Prtugal )
Põlva Vallavalitsus HARTA ( Poola, Portugal )
Põlva Kool Spinters II ( Rumeenia)
PRIA koolipiim ja puuvili
INNOVE SA
Põlva Kooli " Tugev ja efektiivne meeskond)
lasteaed Pihlapuu "Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus"
KIK SA (soojamajanduse arengukava)
Välisabi kaasfinantseerimine tegevuskuludeks
Tartu Ülikooli Kliinikum
Haigla projekt Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine
PRIA toetus
INNOVE SA
Põlva Kooli " Tugev ja efektiivne meeskond)
lasteaed Pihlapuu "Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus"
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Ettevõtluse Arendamise SA

47

6

9

4

4

4
3

2
0

3

48

0
0
0
0
0

15
15
7
5
5

0
0
139
51

4
2
37
19

26
24
14
11

0

8
5

12
4

0

2

1
0

7
3

0
1

3
1

178
150

301
252

0
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EU48612 Kergliiklusteede toetussüsteem
Haridusministeerium
Põlva Muusikakooli pillide soetuseks
Eesti Muusikakoolide Liit
projekt " Igale lapsele oma pill "
Põlva Maavalitsus (hajaasustuse programm)
Maaeluministeerium
eraldis MTÜ-le Natura Nudus ( taimekuivatusseadme soetus )

11

0

10

0

4
3

49
0

787
356
231
137
24
20
19

108
0
0
0
0
108
0

Saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine
Kohaliku omavalitsuse toetusfond
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond
Saadud tegevustoetused
Sotsiaalministeerium ( Põlva Haigla AS energiasäästu projekt ning haigla
liitmine Lõuna-Eesti tervishoiuvõrgustikuga)
Haridus- ja Teadusministeerium
Roosi kooli õpilaskodu, erakoolis käivate õpilaste kohatasu
Kultuuriministeerium ( trükiste soetus Keskraamatukogule )

3 521
2 307
866
348

3 533
2 338
925
270

KOKKU SAADUD TOETUSED

5 298

4 220

Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
EAS EU50116 Põlva Keskväljaku ehitustööd
Rahandusministeerium Põlva esmatasandi tervisekeskuse rajamine
KIK SA ( Põlva linna peatrassi osaline renoveerimine )
KIK SA Mooste tänavavalgustus
KIK SA Põlva raudteejaama prk ühenduste arendamine
KIK SA Põlva reoveepuhasti rekonstrueerimise projekt

Lisa 14 Antud toetused
Tuhandetes eurodes

a) Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele
Toimetulekutoetus
Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele
Õppetoetused
Peretoetused (sünnitoetus, lapse koolitoetus)
Muud toetused sotsiaalabi vajavatele isikutele
(ravi-, matusetoetus; toetused vanuritele, ühekordsed toetused)
Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud
Kokku
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31.12.2017

31.12.2016

214
197
137
117
73
0
5
743

268
202
130
52
107
7
766
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b) Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Trükised valdade raamatukogudele
Kultuuritoetused
Sporditoetused
Elamu- ja kommunaalmajanduse toetuseks
Haridustoetused
Kokku
c) Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
sh
Kõlleste Vallavalitsus
Postitee piirkonna kergliiklustee kaasfinantseerimine
Elamumajandustegevuse toetus (hajaasustuse programm)
d) Muud toetused
Liikmemaksud
MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Eesti Linnade Liit
Põlvamaa Partnerluskogu
muud liikmemaksud
Kokku
Antud toetused kokku

35
65
95
29
1
225

34
53
80
40
2
209

35

54

0

6

35

48

36
6
5
1
47

33
6
5

1 050

1 073

Antud sotsiaaltoetuste jaotust tegevusalade järgi vt lisa 18

Lisa 15 Tööjõukulud
Tuhandetes eurodes

Töötajate arv ja töötasukulud tegevusalade lõikes
31.12.2017
31.12.2016
Tegevusvaldkond
Töötajate
Töötasukulud Töötajate
Töötasukulud
arv
arv
Tervishoid
215,00
3 242
3 002
218,00
Haridus
274,59
2 868
2 793
256,38
Vaba aeg, kultuur, sport
58,95
526
671
83,29
Vallavalitsus
28,36
677
381
26,98
Elamu- ja kommunaalmajandus
20,00
312
295
21,30
Majandus
24,84
230
220
24,90
Sotsiaalne kaitse
24,70
285
222
24,80
Volikogu
66
28
0,00
Kokku töötajate arv ja
töötasukulud
646,44
8 206
655,65
7 612

49

44
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Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale.
Võlaõiguslike lepingute korral ei ole töötajate arvu esitatud. Võlaõiguslike lepingute alusel
arvestatud töötasukulud aruandeperioodil oli 59 tuhat eurot ja võrreldaval perioodil 24 tuhat eurot.
Vallavalitsuse töötasukulude märkimisväärse suurenemise põhjuseks oli 2017. aasta sügisel toimunud
haldusreform. Ahja, Mooste, Laheda, Vastse-Kuuste ja Põlva valla ühinemise teel moodustus uus
omavalitsusüksus - Põlva vald.
Seisuga 31.12.2017 tegevuse lõpetanud vallavalitsuste ametnikele ja töötajatele arvestatud hüvitised
308 tuhat eurot.
Põlva Haigla AS juhatus koosnes 3 liikmest.
Aktsiaseltsi nõukogu oli viie liikmeline.
Nõukogu ja juhatuse liikmete töötasukulu 2017 aastal oli 102 tuhat eurot
( 2016 aastal 93 tuhat eurot )
Põlva Soojus AS juhatus koosnes ühest liikmest.
Majandustegevust juhtis ja vastutab selle eest aktsiaseltsi juhataja, kes oli ühtlasi juhatuse liige.
Nõukogu koosnes 3 liikmest
Juhatuse liikme ja nõukogu liikmete töötasukulud 2017 aastal oli 31 tuhat eurot
( 2016 aastal 28 tuhat eurot )
Põlva Vesi AS juhatus oli üheliikmeline
Põlva Vesi AS nõukogu koosnes viiest liikmest.
Nõukogu ja juhatuse liikmete töötasukulud 2017 aastal oli 35 tuhat eurot
( 2016 aastal 33 tuhat eurot)

Erisoodustused
Muud erisoodustused ( toitlustus, kindlustus )
Õppelaenude kustutamine
Kokku erisoodustused

Maksud ja
sotsiaalkindlustusmaksud
Sotsiaalmaks töötasudelt
Töötuskindlustusmaksed
Sotsiaalmaks erisoodustustelt
Tulumaks erisoodustustelt
Kokku maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Tööjõukulud kokku
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31.12.2017
1
0
1

31.12.2016
0
1
1

2 621
63
3
2
2 689

2 430
59
3
2
2 494

10 896

2 494
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Lisa 16 Majandamiskulud
Tuhandetes eurodes

Meditsiinikulud
Tootmiskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide halduskulud
Rajatiste majandamiskulud
Õppevahendite ja koolituskulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Administreerimiskulud
Sõidukite majandamiskulud
Inventari majandamiskulud
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise
kulud
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud
Koolituskulud
Lähetuskulud (v.a. koolituslähetus)
Uurimis- ja arendustööd
Koolituskulud (sh koolituslähetused) riigieelarvelisest
haridustoetusest
Muu erivarustus ja materjalid (kemikaalid)
Teavikute ja kunstiesemete kulud
Eri- ja vormiriietus
Muud majandamiskulud
KOKKU

31.12.2017
1 069
633
632
486
399
301
191
194
199

31.12.2016
959
728
615
610
399
317
193
171
140

muutus
110
-95
17
-124
0
-16
-2
23
59

143
159
25
59
54
28

132
115
57
35
23
14

11
44
-32
24
31
14

0
14
14
8
9
4 617

14
14
10
8
14
4 568

-1
0
4
0
-5
62

Majandamiskulude jaotus tegevusala järgi on esitatud lisas 18.
Konsolideerimisgrupp on võtnud kasutusrendile sõidukid, kontoritehnikat. Vastavad rendikulud
sisalduvad ülaltoodud tabelis koos vastavat liiki varade majanduskuluna.
Aruandeaastal:
sõidukite kasutusrendikulud 24 tuhat eurot
infotehnoloogia kasutusrendikulud 5 tuhat eurot
kontoritehnika kasutusrendikulud 1 tuhat eurot.
Kasutusrendilepingutest lähtuvalt on järgmiste perioodide kasutusrendimaksed järgnevad:
Seisuga 31.12.2017
12 kuu jooksul 32 tuhat eurot
1 – 5 aasta jooksul 63 tuhat eurot.
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Lisa 17 Muud tegevuskulud
Tuhandetes eurodes
31.12.2017 31.12.2016
487
480
42
42
488
323
31
49
17
72
13
0
4
2
1
2
1
3
0
0
1 084
973
2 817
3 018

Käibemaksukulu tegevuskuludelt
Kütuseaktsiis
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Maksuvõlalt arvestatud intressid
Riigilõivud
Maamaks
Muud kulud
Elektriaktsiis
KOKKU
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

Lisa 18 Tegevuskulude jaotus tegevusalade järgi
Tuhandetes eurodes

Tegevusala

Üldised valitsuse teenindam
Majandus
Keskkonnakaitse
Elamu- ja kommunaal
Tervishoid
Vaba aeg
Haridus
Sotsiaalne kaitse
Kokku tegevuskulud

Antud
toetused
2017

Majandamiskulud
2016

71
672
743

44
722
766

2017
148
193
222
1 127
1 433
492
934
68
4 617

2016
142
440
76
1 252
1 316
429
839
74
4 568

Lisa 19 Seotud osapooled
Osapooli loetakse seotuiks, kui üks osapool omab kontrolli või olulist mõju teise osapoole majanduslike
otsuste üle. KOV seotud osapoolteks on:
1) KOV valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud,
kelle juhtimises osaleb KOV otse või oma valitseva ja olulise mõju all olevate üksuste kaudu
hääleõigusega alates 20%-st;
2) KOV volikogu liikmed, valitsuse liikmed, asutuste juhid ning KOV valitseva mõju all olevate
sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute juhatuste ja nõukogude liikmed;
3) punktis 2 loetletud isikute lähedased pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju
olemasolu, sh:
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a) abikaasad, elukaaslased, lapsed ja muud sugulased, kes elavad juhiga samas
kodumajapidamises;
b) lapsed, lapselapsed, vanemad, vanavanemad, õed, vennad;
c) laste abikaasad või elukaaslased, abikaasa ja elukaaslase vanemad, õed ja vennad
(IPSAS 20.5.);
4) sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, milles punktides 2-3 loetletud isikud üksi või
koos omavad valitsevat või olulist mõju, st omandiõigust alates 20%-st või hääleõigust nende
üksuste juhtimises nõukogude ja juhatuste kaudu alates 20%-st.
Seotud osapoolte kohta on avaldatud järgnev informatsioon:
Põlva valla volikogu liikmetele, valitsuse liikmetele, allasutuste juhtidele ning Põlva Vallavalitsuse
valitseva mõju all olevate äriühingute juhatuste ja nõukogu liikmetele arvestatud tasud ja
soodustused koos keskmise töötajate arvu avaldamisega taandatuna täistööajale
Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja soodustused

Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna
keskmine arv (taandatuna täistööajale)

Volikogu liikmed
Valitsuse liikmed
Asutuste juhid
Nõukogude ja
juhatuste liikmed
KOKKU

Tasude kogusumma
(tuhandetes eurodes)

2017

2016

2017

2016

23
5
15

23
5
14,5

51
154
200

28
104
193

18

18

168

154

61

60,5

573

479

Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende hulka on
arvatud kõik töötasud ja hüvitised. Hüvitisi soses valdade ühinemisega on makstud valitsuse liiikmetele
29 tuhat eurot ja volikogu liikmetele 20 tuhat eurot.
Aruandeaastal ei ole tehtud soodustusi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetega seotud lähedastele
pereliikmetele ega tehtud turuhinnast erinevaid tehinguid.
Vallavalitsus on toetanud mittetulundusühingud ja seltsingud, mille tegevuses osalevad vallavalitsuse
ja vallavolikogu liikmed ning vallavalitsuse ja vallaasutuste töötajad või nendega seotud isikud.
Aruandeaasta tehingud seotus osapooltega:
Antud toetused
(tuhandetes eurodes )
MTÜ Eoste-Valgesoo
Külade tegevustoetus
3
MTÜ Himmaste
Külade tegevustoetus
6
MTÜ Põlva Käsipalliklubi
Spordiklubi toetus
32
MTÜ Jalgpalliklubi Lootos
Spordiklubi toetus
23
MTÜ Spordiklubi Serviti
Spordiklubi toetus
1
MTÜ Tantsuklubi Maarja
Spordiklubi toetus
7
MTÜ Põlva Tenniseklubi
Spordiklubi toetus
1
MTÜ Lutsu Teatri Selts
Seltsingute tegevustoetus
1
MTÜ Põlvamaa Puuetega Ühingute tegevustoetus
3
Inimeste Koda
MTÜ Munalinn
Intsikurmu muusikafestival 2
(projektitoetus)
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Tegevusi, milles osalevad koos vallaelanikega vallavolikogu ja vallavalitsuse ning valla asutuste
töötajad või nende pereliikmed, on toetatud vallavolikogu poolt kehtestatud kordade alusel.

Lisa 20 Konsolideerimata bilanss
Tuhandetes eurodes

31.12.2017

31.12.2016

1 586
311
530
1
2 428

1 604
317
141
0
2 062

3 041
102
25 061
2
28 206
30 634

3 041
112
24 354
3
27 510
29 572

Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele
Võlad töövõtjatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Lühiajalised kohustused kokku

393
618
445
553
2 009

241
572
302
529
1 644

Pikaajalised kohustused
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused kokku
Kohustused kokku

3 365
3 365
5 374

2 929
2 929
4 573

24 999
261
25 260
30 634

25 200
-201
24 999
29 572

Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud
Käibevara kokku
Põhivara
Osalused tütar- ja sidusettevõtjates
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Põhivara kokku
Varad kokku

Netovara
Akumuleeritud ülejääk
Aruandeaasta tulem
Netovara kokku
Kohustused ja netovara kokku
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Lisa 21 Konsolideerimata tulemiaruanne
Tuhandetes eurodes

31.12.2017
12 314

31.12.2016
11 424

6 159
5 995
161

5 871
5 712
157

3
1 393
8

2
1 311
9

1 385
4 711
51
45
0

1 302
4 197
45
44
1

6

0

Tegevuskulud
Antud toetused
Sotsiaaltoetused
Muud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud kulud
Põhivara amortisatsioon ja
ümberhindlus

-12 025
-1 068
-743
-325
-6 237
-2 504
-746

-11 596
-1 090
-765
-325
-5 779
-2 433
-647

-1 470

-1 647

Aruandeperioodi tegevustulem

289

-172

Finantskulud ja -kulud
Intressikulu
Muud finantstulud ja kulud

-28
-29

-29
-29

1

0

Aruandeperioodi tulem

261

-201

Tegevustulud
Maksud ja
sotsiaalkindlustusmaksed
Tulumaks
Omandimaksud
Maksud kaupadelt ja
teenustelt
Kaupade ja teenuste müük
Riigilõivud
Tulud
majandustegevusest
Saadud toetused
Muud tulud
Muud tulud varadelt
Saastetasud ja hüvitised
Eespool nimetamata
muud tulud
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Lisa 22 Konsolideerimata rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes

Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks ( tulu )
Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse põhivara eest
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Müügist saadud tulu
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Laekunud intresse ja muid finantstulusid
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud saadud laene
Tagasi makstud saadud laene
Tasutud intresse ja muid finantskulusid
Kokku rahavood finantseerimistegevusest
Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul
Raha ja selle ekvivalentide muutus

Lisa 23 Konsolideerimata netovara muutuste aruanne
Tuhandetes eurodes
Põlva Vallavalitsuse netovara

Saldo seisuga 31.12.2015
2016 tulem
Saldo seisuga 31.12.2016
2017 tulem
Saldo seisuga 31.12.2017

25 200
-201
24 999
261
25 260
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31.12.2017

31.12.2016

289

-172

1 470
35
413
-577
1 630
-3
145
1 772

1 647
54
321
-409
1 441
-17
151
1 575

-2 383
198
0
-35
0
-2 220

-2 241
385
0
-54
1
-1 909

989
-529
-29
431

600
-567
-29
4

-17
1 603
1 586
-17

-330
1 934
1 604
-330

Põlva Vallavalitsus
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 2017

Lisa 24 Selgitused eelarve täitmise juurde
Tuhandetes eurodes

Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab oma
koosseisult konsolideerimata aruannetele (vt lisa 20-23). Kuna eelarve täitmise aruanne on koostatud
kassapõhisel printsiibil ja sisaldab teatud muid erinevaid arvestuspõhimõtteid, siis ei ole see
tekkepõhiste konsolideerimata aruannetega võrreldav (vt. Lisa 1).
2017. aasta eelarve võeti vastu 8. veebruaril 2017 ja aasta jooksul lisati 3 lisaeelarvet. Eelarve kujunes
järgnevalt:
Vastuvõtmine 8.02.2017
Vaba jääk
1. lisaeelarve 10.05.2017
2. lisaeelarve 11.10.2017
3. lisaeelarve 13.12.2017
Peale viimast lisaeelarvet tulnud sihtotstarbelised toetused
Kokku

16 340
89
214
1 593
366
124
18 726

1. Selgitused esialgse eelarve ja lõpliku eelarve kohta:
a) Eelarve tulusid vähendati tasandusfondi vähenemise tõttu võrreldes vastuvõetud eelarvega 29
tuhat eurot ja suurendati toetusfondi suurenemise tõttu 313 tuhat eurot. Tulusid kaupade ja
teenuste müügist suurendati 84 tuhat eurot seoses kaupade ja teenuste müügi kasvuga.
Sihtfinantseerimist tegevuskuludeks suurendati 587 tuhat eurot seoses sihtfinantseerimise
suurenemisega. Mittesihtotstarbelised toetused suurenesid 21 tuhat eurot.
2. Selgitused eelarve täitmise kohta:
a) Põhitegevuse tulusid laekus 333 tuhat eurot planeeritust rohkem, sealhulgas tulumaksu 48
tuhat eurot, muid saadavaid toetusi tegevuskuludeks 199 tuhat eurot, tulusid kaupade ja teenuste
müügist 4 tuhat eurot ja muid tegevustulusid 88 tuhat eurot rohkem.
b) Põhitegevuse kulusid tehti planeeritust vähem 725 tuhat eurot. Toetusi anti 322 tuhat eurot
planeeritust vähem, personalikulusid tehti 110 tuhat eurot vähem, majandamiskulusid tehti 230 tuhat
eurot vähem. Muid kulusid tehti vähem 63 tuhat eurot, mille moodustas kasutamata osa reservfondist.
3. Planeeritud kulud põhivara soetuseks olid eelarves 7 376 tuhat eurot, täitmata jäi 4833 tuhat eurot.
Suuremad tegemata jäänud investeeringud on järgmised:
Kesk tänav 25 asuva Põlva Kooli hoone ümberehitamine 1 000 tuhat eurot
Himmaste silla ümberehitamine 190 tuhat eurot
Põlva staadioni ümberehitamine 495 tuhat eurot
Põlva keskväljaku ümberehitamine PKT 1 474 tuhat eurot
Teede ja tänavate ehitus ja ümberehitamine 517 tuhat eurot
Tänavavalgustuse ehitamise koondprojekt 521 tuhat eurot
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Lisa 25 Bilansipäevajärgsed sündmused
Vabariigi Valitsus kiitis 26.01.2017 heaks Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla
ühinemise teel uue valla moodustamise
2017. aasta sügisel toimunud haldusreformi tulemusena moodustus 22.10.2017 Ahja, Mooste, Laheda,
Vastse-Kuuste ja Põlva valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva vald.
Ahja Vallavalitsus, Laheda Vallavalitsus, Mooste Vallavalitsus, Põlva Vallavalitsus ja Vastse-Kuuste
Vallavalitsus ametiasutusena jätkavad oma ülesannete täitmist senistes asukohtades kuni 31.12.2017.
Ametiasutused korraldatakse ümber alates 01.01.2018.
Põlva Vallavalitsuse 10.01.2018 korralduse nr 2-3/21 alusel vähendati aktsiaseltsi Põlva Haigla
aktsiakapitali seniselt 959 tuhandelt eurolt 190 tuhande euro võrra aktsiate nimiväärtuse vähendamise
teel. Aktsiakapitali suuruseks pärast vähendamist on 769 tuhat eurot.
Samaaegselt vähendamisega suurendati aktsiaseltsi Põlva Haigla aktsiakapitali 800 tuhande euro võrra
769 eurolt 1 569 tuhande euroni, emiteerides 3 123 uut aktsiat.
3 123 uue aktsia märkimise eesõigus on Tartu Ülikooli Kliinikumil. Sihtasutus Tartu ülikooli
kliinikum tasus aktsiakapitali rahalise sissemakse summas 800 tuhat eurot.
Pärast aktsiaseltsi Põlva Haigla aktsiakapitali suurendamist ja sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikumi
poolt märkimist kuulub Põlva vallale 3 000 aktsiat, mis moodustab 49% aktsiaseltsi Põlva Haigla
aktsiakapitalist ning sihtasutusele Tartu Ülikooli Kliinikum3 123 aktsiat, mis moodustab 51%
aktsiaseltsi Põlva Haigla aktsiakapitalist.
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MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRI

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Põlva Vallavalitsus
Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Põlva Vallavalitsuse otsus aruande
heakskiitmise kohta.

/allkirjastatud digitaalselt/
Georg Pelisaar
Vallavanem
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Põlva Vallavolikogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Põlva valla ja tema valitseva mõju all olevate üksuste (edaspidi „grupp“) konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 31. detsember 2017,
konsolideeritud tulemiaruannet, konsolideeritud netovara muutuste aruannet, konsolideeritud rahavoogude
aruannet ning eelarve täitmise aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta ja konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt
grupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2017 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta
konsolideeritud finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse eelarve täitmist
kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt
nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused seoses
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme grupist sõltumatud kooskõlas kutseliste
arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased
kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud,
on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.
Muu informatsioon
Juhatkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.
Meie arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee
selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud
informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon lahkneb oluliselt konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt
väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud
sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruandega
Juhtkond vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas
Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas
pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
koostamist.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama grupi suutlikkust
jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta
ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad grupi raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve
teostamise eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne
tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeaudiitori aruanne,
mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise
väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud
auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks
siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida
kasutajad konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja
säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:
•

teeme kindlaks ja hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva
olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele riskidele ning
hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva
olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest
pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või
sisekontrolli eiramist;

•

omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes
asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks grupi sisekontrolli tulemuslikkuse
kohta;

•

hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses
avalikustatud info põhjendatust;

•

teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse
kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või
tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust grupi suutlikkuses jätkata jätkuvalt
tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima
vandeaudiitori aruandes tähelepanu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes selle kohta
avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie
järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased
sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada grupi suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;

•

hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas
avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks
olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

•

hangime grupi majandusüksuste või äritegevuste finantsteabe kohta piisava asjakohase tõendusmaterjali,
et avaldada arvamus grupi konsolideeritud finantsaruannete kohta. Me vastutame grupiauditi juhtimise,
järelevalve ja läbiviimise eest. Me oleme ainuvastutavad oma auditiarvamuse eest.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse
ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mistahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste
kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
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