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Põlva valla arengukava aastateks 2019–
2030
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37²
lõike 7 ja Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 1-2/33 "Arengukava ja
eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" § 9 lõike 1
alusel.
§ 1. Arengukava vastuvõtmine
Võtta vastu Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 vastavalt lisale.
§ 2. Määruste kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks:
1) Laheda Vallavolikogu 20. novembri 2013. aasta määrus nr 11 "Laheda valla arengukava
2014–2025";
2) Ahja Vallavolikogu 19. veebruari 2014. aasta määrus nr 3 "Ahja valla arengukava 2014–2020
kinnitamine";
3) Mooste Vallavolikogu 25. septembri 2014. a määrus nr 15 "Mooste valla arengukava ja
eelarvestrateegia muutmine ja vastuvõtmine";
4) Põlva Vallavolikogu 14. oktoobri 2015. a määrus nr 1-2/24 "Põlva valla arengukava aastateks
2015–2029";
5) Mooste Vallavolikogu 26. novembri 2015. a määrus nr 10 "Mooste valla arengukava ja
eelarvestrateegia muutmine ja vastuvõtmine";
6) Mooste Vallavolikogu 22. septembri 2016. a määrus nr 21 "Mooste valla arengukava ja
eelarvestrateegia muutmine ja vastuvõtmine";
7) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 28. septembri 2016. a määrus nr 10 "Vastse-Kuuste valla
arengukava aastateks 2015–2024.
§ 3. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.
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Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 28.08.2018 määruse eelnõu nr 1-4/97 "Põlva valla
arengukava aastateks 2019–2030" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 37 lõike 1 kohaselt peab vallal ja
linnal olema arengukava ja eelarvestrateegia, mis on aluseks eri eluvaldkondade arengu
integreerimisele ja koordineerimisele. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt koostatakse arengukava
valla või linna kohta ja selles esitatakse vähemalt:
1) majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku tervise
arengu pikaajalised suundumused ja vajadused;
2) probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes;
3) tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos taotletava mõjuga arengukava perioodi
lõpuni;
4) strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni.
01.02.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrus nr 21 "Ahja valla, Laheda valla,
Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine" muutmine". Määruse alusel moodustus 22.10.2017 Ahja valla, Mooste valla,
Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva
vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Tulenevalt KOKS § 37 lõikest 21 kui Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 kohases
ühinemislepingus on kokku lepitud investeeringute või muu arendustegevuse kavandamises, siis
tuleb nimetatud investeeringud või arendustegevused esitada ka arengukavas.
KOKS § 37² lõike 7 alusel kinnitab vallavolikogu arengukava määrusega hiljemalt käesoleva
paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähtpäevaks. Arengukava peab olema vastu võetud enne eelseisva
aasta eelarve vastuvõtmist.
Tulenevalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (edaspidi ETHS) § 14¹ lõikest 5 kui
haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse
üksuse volikogu valimiste tulemused kuulutatakse välja vahemikus 1. oktoober kuni 31.
detsember, kinnitab haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku
omavalitsuse üksuse volikogu arengukava ja eelarvestrateegia hiljemalt ühinemise aastale
järgneva aasta 15. oktoobriks.
ETHS § 14¹ lõike 4⁴ kohaselt kehtivad haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena
moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava vastuvõtmiseni ja üldplaneeringu
kehtestamiseni ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste arengukavad ja üldplaneeringud nendel
territooriumidel, kus need enne ühinemist või liitumist kehtestati. Kuni ühinemise tulemusena
moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava vastuvõtmiseni lähtutakse otsustamisel
kõigi ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste arengukavadest.
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sotsiaalmajanduslikust prognoosist, hetkeolukorrast ja valla rahalisest võimalusest, arvestatakse
looduskeskkonna pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. Arengukavas määratletud arengusuunad on
valla üldplaneeringu koostamise eelduseks.
Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel,
kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning
investeeringuteks toetuse taotlemisel.
KOKS § 37² lõike 1 alusel kehtestab valla- või linnavolikogu määrusega arengukava ja
eelarvestrateegia koostamise korra. Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määrusega nr 1-2/33
kehtestati "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning

avalikustamise kord" (edaspidi kord). Korra § 9 lõike 1 alusel võetakse arengukava vastu
volikogu määrusega.
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Põlva Vallavalitsuse 20. juuni 2018. a korraldusega nr 2-3/420 "Põlva valla arengukava ja
eelarvestrateegia projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine" kiideti heaks
Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 ja Põlva valla eelarvestrateegia aastateks
2019–2024 projektid ning suunati need avalikule väljapanekule.
Põlva Vallavalitsus avalikustas arengukava ja eelarvestrateegia projektid ajavahemikul
27.06.2018–12.08.2018 Põlva valla kodulehel, Põlva Vallavalitsuses (Keldrikaela tee 2) ja Põlva
valla teenuskeskustes Ahjal (Illimari 6, Ahja alevik), Moostes (Vallamaja, Säässaare küla),
Lahedal (Külakeskuse, Tilsi küla) ja Vastse-Kuustes (Tiigi tn 5, Vastse-Kuuste alevik). Põlva
valla arengukava aastateks 2019–2030 ja Põlva valla eelaarvestrateegia aastateks 2019–2024
projektide avaliku väljapaneku jooksul ajavahemikul 27.06.2018–12.08.2018 laekus kirjalikke
ettepanekuid neljalt aadressilt ning Põlva Vallavolikogu võttis 27.07.2018 vastu otsuse nr 1-3/46,
millega eraldati lisrahastus Põlva Kooli õppehoone rekonstrueerimise omaosaluseks.
Ettepanekute arutamiseks korraldati 29.08.2018 avalik arutelu ning Põlva Vallavalitsus võttis
30.08.2018 korraldusega nr 2-3/523 seisukohad arengukava väljapaneku jooksul esitatud
ettepanekutele ja vastuväidetele. Esitatud ettepanekud ja vallavalitsuse seisukohad ettepanekutele
on käesoleva määruse eelnõule lisatud.
Määruse eelnõu on heaks kiidetud Põlva Vallavalitsuse poolt 30.08.2018 ning edastatud
menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.
Põlva Vallavolikogu 13.09.2018 istungil otsustati, et Põlva Vallavolikogu liikmed ja komisjonid
esitavad hiljemalt 27.09.2018 ettepanekud Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 projekti
kohta juhtkomisjonile. Juhtkomisjoniks määrati arengukomisjon. Koondtabel esitatud
ettepanekutega ja komisjoni seisukohtadega on eelnõule lisatud.
Arengukava ning volikogu ja volikogu komisjonide protokollid arengukava menetlemise kohta
avaldatakse valla kodulehel seitsme tööpäeva jooksul arengukava vastuvõtmisest arvates.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
- Laheda Vallavolikogu 20. novembri 2013. aasta määrus nr 11 "Laheda valla arengukava
2014–2025";
- Ahja Vallavolikogu 19. veebruari 2014. aasta määrus nr 3 "Ahja valla arengukava 2014–2020
kinnitamine";
- Mooste Vallavolikogu 25. septembri 2014. a määrus nr 15 "Mooste valla arengukava ja
eelarvestrateegia muutmine ja vastuvõtmine";
- Põlva Vallavolikogu 14. oktoobri 2015. a määrus nr 1-2/24 "Põlva valla arengukava aastateks
2015–2029";
- Mooste Vallavolikogu 26. novembri 2015. a määrus nr 10 "Mooste valla arengukava ja
eelarvestrateegia muutmine ja vastuvõtmine";

- Mooste Vallavolikogu 22. septembri 2016. a määrus nr 21 "Mooste valla arengukava ja
eelarvestrateegia muutmine ja vastuvõtmine";
- Vastse-Kuuste Vallavolikogu 28. septembri 2016. a määrus nr 10 "Vastse-Kuuste valla
arengukava aastateks 2015–2024".
Põlva valla arendustegevuses kavandatud meetmete ja tegevuste elluviimiseks prognoositavate
rahaliste vahendite maht aastate lõikes kajastub Põlva valla eelarvestrateegias. Konkreetsed
rahaeraldised arengukava elluviimiseks määratakse Põlva valla iga-aastases eelarves vastavalt
valla eelarve võimalustele.
Määruse jaotuskava
Avaldamiseks Riigi Teatajale
Põlva Vallavalitsuse hallatavad asutused hallatavad@polva.ee
Avaldamiseks Põlva valla kodulehel www.polva.ee
Eelnõu koostaja
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist

