Põlva Vallavalitsuse 30.08.2018. a
korralduse nr 2-3/523 "Seisukoha võtmine
Põlva valla arengukava ja Põlva valla
eelarvestrateegia väljapaneku jooksul
esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas"
Lisa 1
Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 avaliku väljapaneku jooksul esitatud
ettepanekud ja vastuväited ning Põlva Vallavalitsuse seisukohad
Ettepaneku/vastuväite
esitaja ja kuupäev

Jrk
nr

Ettepanek/vastuväide

Põlva Vallavalitsuse
seisukoht

Kristjan Mäeots
JK Lootos president
12.07.2018
e-post

1.1.

Esitame ettepaneku täiendada
Arengusuund E6: sport ja
rahvatervis:
Kunstmurukattega Lootospark jalgpalliväljak on aktiivsest
kasutamisest amortiseerunud,
puudub nõuetele vastav tribüün
(siht – jalgpalliväljaku kate
asendatakse 2019, tribüünide ehitus
ja väljaku valgustuse renoveerimine
2020)

Sirje Kurg
2.1.
Adiste
küla
elanike
pöördumise esitamine
e-post

Adiste, Miiaste ja Kauksi küla
elanike pöördumine kergliiklustee
rajamiseks Kanepi- Leevaku
tugimaantee (62) Himmaste-Kauksi
lõigule (ca 10 km)

Krista Sildoja (Mooste 3.1.
Rahvamuusikakool)
05.08.2018
e-post

MTÜ Virbel Mooste
Rahvamuusikakooli kohta väärad
andmed:
Lk 28-29 Tabel 18. Huvi-ringides
osalejate arv
Hetkel on kirjas: MTÜ Virbel – 20
õppurit.
Palun teha parandused:
MTÜ Virbel – rahvamuusikakoolis
õppis 2018. a maikuus 34
põhikooliealist last Põlva vallast,

Põlva Vallavalitsus toetab
ettepanekut sisuliselt.
Mõõdikud – arengusuund E6 –
sport ja rahvatervis lisatakse
alapunkt:
Kunstmurukattega Lootospark
jalgpalliväljak on
amortiseerunud ning puudub
nõuetele vastav tribüün
(siht – jalgpalliväljaku kate
asendatakse hiljemalt 2024.
aastal, tribüünide ehitus ja
väljaku valgustuse
renoveerimine hiljemalt aastal
2024)
Põlva Vallavalitsus toetab
ettepanekut sisuliselt ning
ettepanek on arengukava
projektis kajastatud.
Arengukava projektis on toodud
arengusuund E1: puhas loodusja elukeskkond ühe eesmärgina,
et jalg- ja jalgrattateed (edaspidi
kergteed) moodustavad ühtse
ohutu võrgustiku (lk 35).
Arengukava tegevuskava
alapeatükis 6.1.1. on toodud
kergliiklusteede võrgustiku
väljaehitamine.
Käesoleval ajal puuduvad valla
eelarves rahalised vahendid
kergtee rajamisek. Kergtee
rajatakse toetuse abil, kui
avanevad sobivad
toetusmeetmed.
Põlva Vallavalitsus toetab
ettepanekut:
Tabelis 18 tehakse parandus 34
(Põlva vallast õppis 2018. aasta
mai seisuga koolis 43 last, neist
9 eelkooli- ja 34 põhikooliealist.
Vald toetab põhikooliealiste
huvitegevust. Teistest valdadest
pärit õppureid ei arvestata).
Tabelile 18 lisatakse allmärkus
9.

lisaks 9 eelkooliealist last. Lisaks
25 täiskasvanud õppurit Põlva
vallast. Kokku 68. Lisateabena:
teistest valdadest õpib koolis veel
91 erinevas vanuses õppurit (neist
64 last Viimsis, 11 Mikitamäel,
ülejäänud Moostes kohapeal. Neist
10 on täiskasvanud õppurid).
Õppureid kokku 159.

