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Omaosaluse tagamine projekti "Põlva valla
tänavavalgustuse taristu renoveerimine"
elluviimiseks
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8 ja kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse § 28 lõike 3 alusel ning tulenevalt vajadusest viia ellu projekt "Põlva
valla tänavavalgustuse renoveerimine", Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Tagada "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna
"Energiatõhusus" meetme "Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevuse
"Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" raames projekti "Põlva valla tänavavalgustuse taristu
renoveerimine" omafinantseeringu olemasolu eelarveaastateks 2019–2021 kuni 330 000 eurot.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 29.08.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/99 "Omaosaluse tagamine
projekti "Põlva valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine" elluviimiseks" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 6 lõike 1 alusel on
omavalitsusüksuse ülesanne korraldada antud vallas või linnas vallas või linnas sotsiaalteenuste
osutamist, sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi andmist, eakate hoolekannet, kultuuri-, spordi- ja
noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda,
jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla või linna
teede ehitamist ja korrashoidu, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.
KOKS § 22 lõike 1 punkti 8 kohaselt on volikogu pädevuses laenude võtmine, võlakirjade
emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine, kohustuste võtmine
kontsessioonikokkulepete alusel, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34
lõikes 7 nimetatud rendikohustuste võtmine, muude tulevikus raha väljamaksmist nõudvate
pikaajaliste kohustuste võtmine ning piirmäära kehtestamine rahavoogude juhtimiseks võetavale
laenule.
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lõike 3 alusel võib vallavalitsus,
sõlmida lepingu, millega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel, juhul kui sellega on
arvestatud eelarvestrateegias. Kui väljaminekuga ei ole eelarvestrateegias arvestatud, võib
lepingu sõlmida ainult volikogu loal. Hetkel kehtivas eelarvestrateegias väljaminekuga
arvestatud ei ole.
Põlva Vallavalitsus esitab Keskkonnainvesteeringute Keskusele "Ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava 20142020" prioriteetse suuna "Energiatõhusus" meetme "Energiasäästu ja
taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevuse "Tänavavalgustuse taristu renoveerimine"
taotlusvooru taotluse projekti "Põlva valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine"
rahastamiseks.
Majandus-ja taristuministri 5. augusti 2016. a määruse nr 48 "Tänavavalgustuse taristu
renoveerimise toetamise tingimused" § 14 lõike 1 punkti 3 kohaselt peab taotleja (Põlva
Vallavalitsus) omafinantseeringu võimekus olema tõendatud ning sama määruse § 14 lõike 2
punkti 1 kohaselt peab taotlus sisaldama ka kinnitust omafinantseeringu olemasolu ja
valmisoleku kohta projekti rahastamiseks nõutud ulatuses.
Projekti esitamise tähtaeg on 28.09.2018 ning selleks ajaks ei ole Põlva valla eelarvestrateegia
aastateks 2019–2024 veel vastu võetud.
Projekti kogumaksumus on kavandatud maksimaalselt ca 550 000 eurot, projekti kestus 26 kuud
perioodil 01.03.2019-30.04.2021. Toetuse osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta
arvutatakse rakendusüksuse (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) koostatud ja
rakendusasutusega (majandus-ja kommunikatsiooniministeerium) kooskõlastatud metoodika
alusel. Toetuse minimaalne osakaal on 35% ja maksimaalne osakaal 80%. Sellest tulenevalt võib
omaosaluse suuruseks kujuneda maksimaalselt 357 500 eurot (toetus 35%) ning minimaalselt
110 000 (toetus 80%). Otsusega garanteerib volikogu projekti omaosaluse tagamise summas
330 000 eurot. Toetuse osakaal 330 000 euro suuruse omaosaluse korral on 40%. Hetkel on
Põlva Vallavalitsusel käimas projekt "Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Mooste vallas",
mille toetusmäär on 54%.
Projekti eesmärgiks on ümberehitustööde tulemusena vähendada tänavavalgustuse elektrienergia
tarbimine tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia ja juhtimissüsteemi kasutamisele. Endise
Põlva valla kohta on olemas ülevaade tänavavalgustuse taristu hetkeolukorrast (OÜ Kagu Elekter
on koostanud 2017. aastal Põlva valla tänavavalgustuse tehnilise kaardistuse). Põlvaga ühinenud

valdade osas on tellitud ettevõttelt Leonhard Weiss Energy AS hetkeolukorra tehniline
kaardistus. Töö valmib septembris.
Otsusega tagatakse "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse
suuna "Energiatõhusus" meetme "Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu
suurendamine" tegevuse "Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" raames projekti
"Põlva valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine" omafinantseeringu olemasolu
eelarveaastateks 2019–2021 kuni 330 000 eurot.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024 projektis on aastateks 2019–2021 planeeritud
tänavavalgustuse renoveerimise töid vastavalt:
2019. aastal
Laheda vallateede renoveerimiseks ja tänavavalgustuse uuendamiseks 50 000 eurot,
Tänavavalgustuse ehitamine Mooste suuremates keskustes 20 000 eurot.
2020. aastal
Ahja tänavavalgustuse renoveerimine 60 000 eurot
Tänavavalgustuse ümberehitamine (Põlva) 100 000 eurot.
2021. aastal
Tänavavalgustuse ümberehitamine 100 000 eurot.
Kokku on projektiperioodiks tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks (2019–2021)
eelarvestrateegias 330 000 eurot.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 30.08.2018 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Otsuse jaotuskava
Finantsosakond
Eelnõu koostaja
Kaire Kalk arenduse peaspetsialist
Märt Eskor finantsosakonna juhataja

