PÕLVA VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
Põlva

15.10.2018 nr 1-1/12

Istung algas kell 16.00 ja lõppes kell 17.48.
Istungit juhatas vallavolikogu esimees Lennart Liba.
Protokollis jurist Kaira Perv.
Istungist võtsid osa vallavolikogu liikmed Tarvo Asur, Ahti Bleive, Leander Konks, Rasmus
Kork, Indrek Käo, Rein Käsk, Kuldar Leis, Heimar Lenk, Lennart Liba, Liivi Maran, Toivo
Narusbek, Ülo Needo, Anne Nook, Kairit Numa, Janno Paas, Katrin Peil, Anti Rüütli, Uuno
Siitoja, Janno Simso, Igor Taro, Arne Tilk, Sirje Tobreluts, Aare Veetsmann, Andres Vijar, Helle
Virt-Lenk ja Ants Väärsi (registreerimisleht lisatud protokollile).
Puudus vallavolikogu liige Koit Jostov.
Kutsutud: vallavanem Georg Pelisaar, vallavalitsuse liige Janika Usin, vallavalitsuse liige Helen
Metsma, vallavalitsuse liige Martti Rõigas, vallavalitsuse liige Märt Eskor, vallasekretär Eliko
Saks ja arenduse peaspetsialist Kaire Kalk.
Istungi juhataja avas istungi.
Päevakorra arutelu. Istungi juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Istungi juhataja pani päevakorra hääletusele.
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 26, vastu 0, erapooletuid 0) kinnitada järgmine
päevakord:
1. Arvamuse andmine Kadaja II liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotluse ning otsuste
eelnõude kohta OE91
2. Laheda Sotsiaalkeskuse põhimäärus ME100
3. Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" muutmine
ME103 I lugemine
4. Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord ME28 II lugemine
5. Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 ME97 II lugemine ja vastuvõtmine
6. Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024 ME98 II lugemine ja vastuvõtmine
7. Põlva valla 2018. aasta teine lisaeelarve ME104
8. Osaühingu Ahja Soojus ja Aktsiaseltsi Põlva Soojus ühendamine ja ühinemislepingu
heakskiitmine OE95
9. Osaühingu Mooste Olme ja aktsiaseltsi PÕLVA VESI ühendamine ja ühinemislepingu
heakskiitmine OE96
10. Revisjonikomisjoni aruande esitamine
11. Istungil algatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Arvamuse andmine Kadaja II liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotluse ning otsuste
eelnõude kohta OE91

Kuulati Martti Rõigase ettekannet. Keskkonnaamet esitas Põlva Vallavalitsusele AS TREV-2
Grupp Kadaja II liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotluse koos taotluse kohta tehtavate
otsuste eelnõudega arvamuse saamiseks. AS TREV-2 Grupp omab Kadaja II liivakarjääris
täiteliiva kaevandamiseks kaevandamise luba nr L.MK.PÕ-174838 kehtivusajaga 17.03.2009 kuni
09.02.2019. AS TREV-2 Grupp taotleb kaevandamisloa kehtivusaja pikendamist 15 aasta võrra.
Kadaja II liivakarjäär asub Põlva maakonnas Põlva vallas Mammaste külas Kotka kinnistul
(katastritunnus 61901:001:0129) ja Metsise kinnistul (katastritunnus 61901:001:0127). Kinnistud
asuvad riigimaal, mille valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa-amet.
Mäeeraldise pindala on 2,88 ha ja teenindusmaa pindala on 2,88 ha. Seisuga 30.09.2017 on
mäeeraldisega seotud täiteliiva jääkvaru 201 457 m3. Loa kohaselt on maavara kaevandamise
keskmiseks aastamääraks 38 000 m3. Katendi kogus 9000 m3, sealhulgas mulla kogus 3000 m3.
Maavara kasutatakse teedeehituses ja ehituses. Kaevandatava maa kasutamise otstarve on
metsamaa. Mäeeraldisel paiknevad täiteliiva varud on ammendamata. Loa taotleja on pikendust
taotlenud kuni 02.04.2034, kuid Keskkonnaamet on oma nõusoleku andnud loa pikendmaiseks
kuni 09.02.2034. MaaPS § 49 lõike 6 alusel saadab kaevandamisloa andja kaevandamisloa
taotluse ning taotluse kohta antava haldusakti eelnõu arvamuse saamiseks kavandatava
kaevandamiskoha kohaliku omavalitsuse üksusele, kes esitab oma arvamuse kirjalikult kahe kuu
jooksul taotluse kohta antava haldusakti eelnõu saamisest arvates. Arengukomisjoni ettepanekul ei
menetlenud volikogu eelnõud 13.09.2018 istungil. Põlva Vallavalitsus esitas 14.09.2018
Keskkonnaametile taotluse arvamuse andmise tähtaja pikendamiseks 19. oktoobrini 2018.
Arengukomisjon menetles eelnõud ning täiendas eelnõud lisatingimustega. Otsusega nõustutakse
AS TREV-2 Grupp Kadaja II liivakarjääri kaevandamisloa nr L.MK.PÕ-174838 muutmise
taotluse ning otsuste eelnõudega ehk kaevandamisloa kehtivusaja pikendamisega kuni 09.02.2034
tingimuslikult. Lisatingimustena kehtestatakse: 1. kaevandaja hoiab Tännassilma-Kadaja tee
aastaringselt sõiduautoga läbitavana, likvideerib vedudest tingitud kahjustused jooksvalt; 2.
kaevandaja teostab oma kuludega keemilist tolmutõrjet majapidamistega piirneval alal ca ühe
kilomeetri ulatuses varakevadest hilissügiseni vähemalt kolmel korral).
Küsimuse esitas Arne Tilk. Millega on põhjendatud tolmutõrje teostamine vähemalt kolmel
korral?
Küsimusele vastas Martti Rõigas. Soovime, et tagatud oleks tolmuvaba tee. Selle tingimuse on
sõnastanud arengukomisjon.
Toimus arutelu.
Arne Tilk esitas ettepaneku sõnastada otsuse punkt 1.2. järgmiselt:
"1.2. kaevandaja tagab tolmuvaba tee.".
Toimus arutelu.
Andres Vijar esitas ettepaneku sõnastada otsuse eelnõu punkt 1.2. järgmiselt:
"1.2. kaevandaja teostab oma kuludega keemilist tolmutõrjet majapidamistega piirneval alal ca
ühe kilomeetri ulatuses varakevadest hilissügiseni tagades tolmuvaba tee.".
Arne Tilk võttis ettepaneku tagasi.
Istungi juhataja pani Andres Vijari esitatud ettepaneku hääletusele.
Hääletamisel (poolt 26, vastu 0, erapooletuid 0) toetati Andres Vijari ettepanekut.
Istungi juhataja pani otsuse eelnõu lõpphääletusele.
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 26, vastu 0, erapooletuid 0) eelnõu vastu võtta
vallavolikogu otsusena nr 1-3/52 "Arvamuse andmine Kadaja II liivakarjääri kaevandamisloa
muutmise taotluse ning otsuste eelnõude kohta".

Päevakorrapunkt 2
Laheda Sotsiaalkeskuse põhimäärus ME100
Kuulati Helen Metsma ettekannet. Laheda Sotsiaalkeskuse põhimääruse muutmisvajadus tuleneb
valdade ühinemisest, vajadusest põhimäärust ajakohastada ning vajadusest viia põhimäärus
kooskõlla 01.04.2018 jõustunud valla põhimäärusega. Sotsiaalkeskuse põhimääruse eelnõuga
muudetakse põhimääruse ülesehitust ja struktuuri, täpsustatakse sotsiaalkeskuse ning juhataja
ülesandeid. Põhimääruse uues redaktsioonis ei ole sotsiaalkeskusel hoolekogu. Hoolekogu oli ellu
kutsutud sotsiaalkeskuse töö hindamiseks ja muude sotsiaalkeskuse tegevust puudutavate oluliste
küsimuste arutamiseks. Hoolekogu moodustamise kohustust seadus ette ei näe. Laheda
Sotsiaalkeskuse töö korraldamiseks hoolekogu moodustamiseks ei ole vajadust, kuna
sotsiaalkeskuse tööd reguleerivad vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktid. Hoolekogu liikmete
volitused on tänaseks lõppenud. Määrusega võetakse vastu Laheda Sotsiaalkeskuse põhimäärus
uues redaktsioonis.
Sotsiaalkomisjon toetab eelnõud.
Istungi juhataja pani määruse eelnõu hääletusele.
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 26, vastu 0, erapooletuid 0) eelnõu vastu võtta
vallavolikogu määrusena nr 1-2/46 "Laheda Sotsiaalkeskuse põhimäärus".
Päevakorrapunkt 3
Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" muutmine
ME103 I lugemine
Kuulati Eliko Saksa ettekannet. Põlva Vallavolikogu kehtestas 16.03.2018 ühinenud Põlva valla
põhimääruse. Põhimääruse kehtiva redaktsiooni § 11 sätestab Põlva valla tunnustusavaldused.
Paragrahvi lõikes 1 on ülesloetletud Põlva valla tunnustusavaldused. Lõike 2 alusel kehtestab
volikogu tunnustusavalduste andmise täpsema korra. Käeoleva eelnõuga tehakse vallavolikogule
ettepanek muuta põhimääruse § 11 ning sõnastada see järgmiselt: "Põlva valla tunnustusavaldused
ning nende andmise tingimused ja korra kehtestab volikogu määrusega". Muudatuse kohaselt ei
loetleta antavaid tunnustusavaldusi valla põhimääruses vaid selle rakendusaktis (Põlva valla
tunnustusavalduste andmise kord), mis reguleerib Põlva vallas väljaantavate tunnustusavalduste
ettepanekute esitamise ja menetlemise ning väljaandmise korra. Põhimääruse § 50 muutmise on
tinginud vajadus teha normitehniline korrektuur. Tehakse ettepanek sõnastada § 50 lõike 2
järgmiselt "Vallavanema asendajal on samad õigused ja kohustused mis vallavanemal, välja
arvatud volikogule tagasiastumispalve esitamine." ning tunnistada lõige 3 kehtetuks.
Põlva valla põhimääruse muutmise eelnõud menetletakse volikogus vähemalt kahel lugemisel.
Istungi juhataja lõpetas eelnõu esimese lugemise.
Päevakorrapunkt 4
Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord ME28 II lugemine
Kuulati Eliko Saksa ettekannet. Määruse uue redaktsiooni kehtestamine on tingitud vajadusest
kehtestada kogu Põlva valla haldusterritooriumit hõlmav regulatsioon. Määruse redaktsioon ei
erine suuresti ühinenud Põlva valla haldusterritooriumil kehtinud Põlva Vallavolikogu 11.
novembri 2015. a määrusest nr 1-2/29 "Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord". Volikogu
menetles eelnõud aprillikuu istungil, kuid ei leidnud heakskiitu. Käesolevasse eelnõusse on lisatud
tunnustusena "Aasta vabatahtlik" ja Põlva valla vapimärk. Määrusega kehtestatakse Põlva valla
tunnustusavalduste andmise kord, mis reguleerib Põlva aukodaniku nimetuse, Põlva aumärgi,
Põlva valla aukirja ja vapimärgi, Põlva vallavanema tänukirja, tunnustuse "Aasta tegu" ja
tunnustuse "Aasta vabatahtlik" ning Põlva valla kultuuripreemia andmise alused ja korra.

Sõna võttis kultuurikomisjoni esimees Helle Virt-Lenk. Kultuurikomisjon menetles eelnõud
12.10.2018 koosolekul ja esitab eelnõule järgmised muudatusettepanekud:
1) muuta paragrahvi 3 lõige 3 ja sõnastada see järgmiselt:
"(3) Valitsus esitab oma ettepanekud aukodaniku kandidaadi kohta ja tähtaegselt esitatud
nõuetekohaselt vormistatud ettepanekud Põlva Vallavolikogule (edaspidi volikogu) hiljemalt 15.
jaanuaril.";
2) muuta paragrahvi 4 lõige 4 ja sõnastada see järgmiselt:
"(4) Valitsus esitab oma ettepanekud kandidaadi kohta ja tähtaegselt esitatud nõuetekohaselt
vormistatud ettepanekud volikogule hiljemalt 15. jaanuaril.";
3) muuta paragrahvi 5 lõige 4 ja sõnastada see järgmiselt:
"(4) Valitsus esitab oma ettepanekud kandidaatide kohta ja tähtaegselt esitatud nõuetekohaselt
vormistatud ettepanekud volikogule hiljemalt 15. jaanuaril.".
Volikogu menetleb eelnõud paralleelselt põhimääruse muutmise eelnõuga.
Istungi juhataja lõpetas eelnõu teise lugemise.
Päevakorrapunkt 5
Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 ME97 II lugemine ja vastuvõtmine
Kuulati Kaire Kalki ettekannet. Volikogu 13.09.2018 istungil toimus Põlva valla arengukava
aastateks 2019–2030 esimene lugemine. Istungil lepiti kokku, et hiljemalt 27.09.2018 esitavad
kõik volikogu liikmed ettepanekud arengukava eelnõu muutmiseks/täiendamiseks; 01.10-07.10
toimub ettepanekute menetlus komisjonides ning hiljemalt 15.10.2018 võetakse Põlva valla
arengukava vastu. Arengukomisjon menetles volikogu liikmete ja fraktsiooni Tuleviku Põlvamaa
esitatud ettepanekuid ning koostas ettepanekute kohta koondi. Kõik arengukomisjoni
heakskiidetud ettepanekud on eelnõusse sisse viidud välja arvatud kaks ettepanekut, mis on
ekslikult volikogu liikmetele saadetud eelnõust välja jäänud.
Väljajäänud ettepanekud:
1. Täiendada majandus-ja ettevõtlus valdkonna eesmärkide punkti 10 järgmises sõnastuses:
"Mooste mõisas tegutsevad kojad looduslike materjalide kasutamise koolitamiseks ja nende baasil
toodete valmistamiseks ning traditsioonilise- ja ökoehituse koolituskeskus, toetuste kaasabil on
rajatud mõisa aita kunstnike ja skulptorite galerii";
2. Lisada juhtimise eesmärkidesse täiendav punkt järgmises sõnastuses:
"Valla hallatavate asutuste sisutegevus on lahutatud kinnisvara haldamisest".
Küsimuse esitas Igor Taro. Tegime rea ettepanekuid – mõned struktuurilised, mõned detailsemad,
kuid mitmele ettepanekule oli märgitud seisukoht, et mitte toetada, kuid arvestada edaspidi
arengukava koostamisel. Mida see tähendab?
Küsimusele vastas Andres Vijar. Arengukava vaadatakse üle igal aastal. Ettepanekud olid
õigustatud, kuid tegemist oli suurte struktuuriliste muudatustega, mis nõuavad pikemat tööd ja
struktuuri uuesti ülesehitamist. Tegime sellise ettepaneku, et uue arengukava koostamisel
ettepanekuid arvestada. Arengukava koostatakse teatud nõuete järgi ja sätestatud on ka sisu, mida
arengukava peab kajastama, muuhulgas hetkeolukord.
Sõna võttis Lennart Liba. Ilmselt volikogu hakkab arengukavaga tegelema järgmise aasta märtsivõi aprillikuus.
Sõna võttis Igor Taro. Oleme saanud eitava seisukoha ühe konkreetse punkti kohta, mida
kultuurikomisjonis ei saanud arutada, sest komisjoni kokku ei kutsutud ning, mis puudutas Põlva
Maarja kirikut. Tegime ettepaneku märkida arengukavas Põlva Maarja kiriku väärtustamine
vallakeskuse ainulaadse kultuuri-, arhitektuuri- ja turismiobjektina ja võtta eesmärgiks sihtasutuse
loomine Maarja kogudusega kahasse kiriku renoveerimiseks, mida vald võiks toetada igal aastal ja
aidata kaasa, et koguneks annetusi. Saime juhtkomisjonilt vastuse, et seda ei ole võimalik lisada,

vald ei aita koguda annetusi ja sihtasutuse saab asutada kogudus, mitte Põlva vald ning toetatud on
konkreetseid tegevusi, mitte tehtud püsiannetusi. Ma ei saa aru, miks on võetud selline seisukoht?
Võrus võttis linnavalitsus kiriku korrastamine südameasjaks, loodi taoline sihtasutus ja asjad on
liikuma hakanud. Miks juhtkomisjon võttis sellise seisukoha?
Küsimusele vastas Andres Vijar. Seda teemat on ka varasemalt arutatud. Me peame väga õigeks
kiriku kui ajaloolise mälestise ja tema sisutegevuse toetamist ja seda on ka tehtud Põlva vallas.
Kohalikel omavalitsustel on sihtasutuste asutamine seotud siiski tema põhifunktsioonide ja
ülesannete täitmisega. Vald võiks ja peaks osalema sihtasutuses, kui see läheb kokku tema
põhiliste ülesannetega. See on olnud üks argumentidest, miks seda ei ole peetud õigeks.
Repliigi esitas Igor Taro. Sihtasutuse asutamise mõte on iseenesest tehniline detail. Küsimus on
selles, kas märkida arengukavas, kas teema on oluline või mitte.
Arne Tilk esitas ettepaneku hakata uue arengukava koostamisega tegelema järgmise aasta teises
kvartalis.
Sõna võttis Andres Vijar. Meil on kavas teha ettepanek muuta volikogu poolt kehtestatud
arengukava menetluskorda.
Istungi juhataja tegi ettepaneku hääletada arengukomisjoni heakskiidetud ja eelnõusse sisse viidud
ettepanekud ning eelnõust välja jäänud kaks muudatusettepanekut korraga.
Hääletamisel (poolt 20, vastu 5, erapooletuid 1) toetati ettepanekut.
Istungi juhataja pani kõik eelnõusse sisse viidud muudatusettepanekud koos eelnõust välja jäänud
kahe muudatusettepanekuga hääletusele.
Hääletamisel (poolt 22, vastu 0, erapooletuid 3) toetati muudatusettepanekuid.
Istungi juhataja pani määruse eelnõu lõpphääletusele.
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 22, vastu 1, erapooletuid 2) eelnõu vastu võtta
vallavolikogu määrusena nr 1-2/47 "Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030".
Päevakorrapunkt 6
Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024 ME98 II lugemine ja vastuvõtmine
Kuulati Märt Eskori ettekannet. Volikogu 13.09.2018 istungil toimus Põlva valla eelarvestrateegia
aastateks 2019–2024 esimene lugemine. Istungil lepiti kokku, et hiljemalt 27.09.2018 esitavad
kõik volikogu liikmed ettepanekud eelarvestrateegia eelnõu muutmiseks/täiendamiseks; 01.1007.10 toimub ettepanekute menetlus komisjonides ning hiljemalt 15.10.2018 võetakse Põlva valla
eelarvestrateegia vastu. Põlva Vallavolikogu majanduskomisjon menetles esitatud ettepanekuid
majanduskomisjoni 01.10.2018 koosolekul. Kõik majanduskomisjoni heakskiidetud ettepanekud
on eelnõusse sisse viidud.
Märt Eskor andis ülevaate majanduskomisjoni seisukohtadest.
Sõna võttis majanduskomisjoni esimees Leander Konks. Majanduskomisjon käsitles ettepanekuid,
millele oli lisatud katteallikas. Majanduskomisjon ei käsitlenud katteallikata ettepanekuid, kuid
mitmed head ettepanekud suunati arengukomisjonile menetlemiseks, et need lisada arengukavasse.
Oli ka selliseid ettepanekuid, mis suunatakse valdkondlikesse arengukavadesse.
Majanduskomisjon ei toetanud ettepankuid, mis ei lähtunud ühinemislepingust. Fraktsiooni
Tuleviku Põlvamaa ettepanekud olid mahukad ja värske lähenemisega ja toetame ettepanekute
käsitlemist uue eelarvestrateegia koostamisel. Majanduskomisjoni seisukohad on toodud
komisjoni 01.10.2018 koosoleku protokollis. Kõiki ettepanekuid arvestada ei ole võimalik, sest
ressursid on piiratud.

Arne Tilk võttis sõna ühinemislepingu avamise teemal ning esitas küsimuse kuidas vallavalitsus
kavatseb ühinemislepingut täita?
Küsimusele vastas Georg Pelisaar. Kui ühinemisleping sõlmiti oli meil üks finantsolukord, täna –
kaks aastat hiljem – teine. Ühinemisleping on see raamdokument, mis on ka seadusesse sisse
kirjutatud, eeldusel, et see on vähemalt nelja aasta jooksul omavalitsuse tegevuse aluseks.
Lähtudes sellest, et juba praegu on mõned objektid läinud kallimaks, kui me lepingu sõlmimise
ajal oskasime ette näha – möönan, et ühinemislepingut ellu viia on keeruline. Ometi on see aluseks
ja kui volikogu ei ole teistsugust otsust vastu võtnud, on see täitmiseks. Ühinemislepingu
muutmine on volikogu pädevuses ja eeldab üsna keerulisi läbirääkimisi. Vallavalitsus täidab
ühinemislepingut vastavalt võimalustele. Selles eelarvestrateegias kajastuvad kõik
ühinemislepingus soovitud investeeringud ja nii palju kui eelarve võimaldab, lähtume
ühinemislepingust ja eelarvestrateegiast. Kui ei juhtu imet, siis me ühinemislepingut täies mahus
ei suuda täita, aga olulises mahus kindlasti. Valiku selles osas teeb täna volikogu pikema aja peale.
Lühema aja peale esitab valiku arutamiseks vallavalitsus järgmise aasta eelarve menetlemisel.
Märt Eskor selgitas ühinemislepingus sisalduvate toetusega seotud objektide olemust.
Küsimuse esitas Ahti Bleive. Eelarvestrateegiasse on lisatud uusi objekte. Kas need on
prioriteetsemad, kui need mis ühinemislepingus?
Küsimusele vastas Märt Eskor. Uue objektina on kaasav eelarve, selleks sai suurendatud tulu.
Kell 17.03 lahkus Arne Tilk istungilt.
Küsimuse esitas Igor Taro. Aasta tagasi küsis Lennart Liba volikogus, kas me kavatseme täita
ühinemislepingut. Vallavanema vastusest saime teada, et ühinemislepingut sellisel kujul täita ei
kavatseta. Mida tähendab "vastavalt võimalustele"? Eelarvestrateegia sellisel kujul on umbluu,
kuna kõik saavad aru, et sellisel kujul seda ellu ei viida, kuigi eelarvestrateegia peaks olema
juhendmaterjal. Miks mitte avada läbirääkimised selleks, et näha reaalsust ning mis osas on
ühinemislepingut võimalik täita ja millises osas ei ole? Mitme vallakeskuse objekti puhul oleme
läinud ühinemislepingust kõrvale omaosaluse suurendamisega kui seda oli vaja. Samal ajal ei saa
näiteks Ahja mõisahäärberit renoveerida, sest me ei ole saanud loodetud toetust. Nii mõnegi
objekti puhul oleme me ju valla omaosalust teise objekti arvelt suurendanud ja need on läinud
töösse. Kuidas ja kes seda hindab? Praeguses volikogus on võimalik need asjad läbirääkida.
Koalitsioonil on ainult üks hääl puudu. Pange välja realistlik plaan ja teeme kokkuleppe.
Vastas Lennart Liba. Ühinemise läbirääkimistel lepiti kokku, et ühinemislepingusse lisatakse
investeeringud, millel on ära näidatud kõik katteallikad. Kui üks katteallikas ei laeku, siis ei saa
seda objekti viia lõpuni. Kui on katteallikana lisatud ühinemistoetus ja laen, on katteallikas
olemas. Kui on lisatud, kas "muud allikad" või näiteks toetus mõnest fondist, siis see on eeldus, et
see raha peab tulema. Kui raha ei tule, siis ei saa seda ühinemislepingu mõttes käsitleda selliselt, et
tuleb leida muu katteallikas. Muu katteallika võib leida, kuid seda selliselt käsitleda ei saa. See oli
see loogika, milles me kokku leppisime.
Sõna võttis Georg Pelisaar. Palun mitte tõlgendada minu sõnu selliselt, et ühinemislepingut täita ei
kavatseta. Ühinemisleping nägi ette investeeringud ja katteallikad. Kui Põlva Kooli renoveerimine
läks kallimaks, siis lisarahastus leiti endise Põlva valla objektide arvelt, mis jäävad tegemata –
näiteks lasketiiru omaosaluse arvelt, sest Põlva Kool sai toetuse. Ahja puhul on olukord teine.
Endise Ahja valla eelarvemaht oli nii väike ja laenukoormus selline, et laenu juurde võtta ei saa.
Endise Ahja valla teiste objektide arvelt lisarahastust leida pole võimalik. Samas kui me hakkame
tänavavalgustust rekonstrueerima, siis Ahja piirkonna investeering on 400 000 eurot ja see on
ühinemislepingu väline investeering Põlva valla tulude arvelt.
Sõna võttis Lennart Liba. Olen kindel, et kui avaneb kolmas meede toetuse saamiseks, siis Põlva
vald taotleb veelkord raha Ahja mõishäärberi renoveerimiseks. Kui toetus saadakse, siis leitakse
ka omavahendid.

Sirje Tobreluts esitas küsimuse omavahendite arvestamise kohta. Meil on ühinenud omavalitsus ja
ühine rahakott. Kust tuleb piir, et see summa on Laheda rahakotist ja see on Põlva rahakotist?
Omavahendid on kõigile võrdselt jagamiseks. Kes seda otsustab?
Küsimusele vastas Märt Eskor. Eelarvestrateegias on objektide rahalised vahendid kirjas. Me ei
käsitle tervet valla tulu, vaid konkreetset objekti. Ei ole kordagi tõstatatud küsimust, et omaosalust
ei ole. Välja langeb objekt siis, kui ei saa toetust. Põlva Kooli renoveerimise lisarahastus tuli
kolme Põlva valla objekti arvelt – loomemaja, lasketiir ja lasteaia Lepatriinu fassaad.
Repliigi esitas Igor Taro. Mulle tundub, et kui on mugav, siis viidatakse ühinemislepingule kui
väga olulisele dokumendile. Kui ühinemislepingu täitmine lonkab või ei ole võimalik, siis
öeldakse, et täidame vastavalt võimalustele. See on kahepalgeline suhtumine. Sisuliselt need
võimalused, vastavalt millele ühinemislepingut ja eelarvestrateegiat täidetakse, peaks olema
volikogu poolt kindlaks määratud. Täna on meile ette pandud dokument, mida tegelikult ei
kavatsetagi täita ja siis vaatame, kuidas ta vastavalt võimalustele iseenesest täitub. Me ei peaks
täna rääkima erinevatest piirkondadest, kui juba aasta aega majandatakse koos. Tänases volikogus
tuleb teha otsused lähtudes põhimõttest, et kõik piirkonnad on selle ühise valla osa.
Lennart Liba esitas küsimuse Igor Tarole. Kas on konkreetselt öelda punktid, mis täna
ühinemislepingu järgi on täitmata?
Küsimusele vastas Igor Taro. Me viitasime nendele asjadele oma ettepanekutes komisjonidele.
Revisjonikomisjon võiks teha meile selle kohta ülevaate.
Repliigi esitas Kuldar Leis. Igor Taro ei tohiks eelarvestrateegiat nimetada umbluuks. Kui on
konkreetseid ühinemislepingu punkte, mida ei täideta või täidetakse valesti, palun need välja tuua.
Repliigi esitas Ahti Bleive. Revisjonikomisjon tegeleb info kogumisega ühinemislepingu täitmise
osas ja teeb ülevaate.
Istungi juhataja pani kõik majanduskomisjoni heakskiidetud ja eelnõusse sisse viidud
muudatusettepanekud hääletusele.
Hääletamisel (poolt 17, vastu 5, erapooletuid 0) toetati muudatusettepanekuid.
Istungi juhataja pani määruse eelnõu lõpphääletusele.
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 17, vastu 5, erapooletuid 1) eelnõu vastu võtta
vallavolikogu määrusena nr 1-2/48 "Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024".
Kell 17.15 lahkus Kairit Numa istungilt.
Päevakorrapunkt 7
Põlva valla 2018. aasta teine lisaeelarve ME104
Indrek Käo taandas ennast päevakorrapunkti arutelult ning lahkus istungiruumist kell 17.18.
Kuulati Märt Eskori ettekannet. Põlva valla 2018. aasta teise lisaeelarvega täpsustatakse
sihtotstarbeliselt laekuvate tegevustoetuste tulusid ja vastavate tegevusalade kulueelarveid.
Lisaeelarve sisaldab muudatusi riigi poolt eraldatavates toetusfondi summades, eelkõige
sotsiaalvaldkonna ja jäätmemajanduse osas. Täpsustatakse lisaeelarve koostamise ajaks
teadaolevate investeeringuobjektide tegelikke maksumusi.
Repliigi esitas Igor Taro. Kiidan vallavalitsust, et lahendatakse jalgpalliväljaku kunstmuru teema.
Istungi juhataja pani määruse eelnõu hääletusele.
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 23, vastu 0, erapooletuid 0) eelnõu vastu võtta
vallavolikogu määrusena nr 1-2/49 "Põlva valla 2018. aasta teine lisaeelarve".

Päevakorrapunkt 8
Osaühingu Ahja Soojus ja Aktsiaseltsi Põlva Soojus ühendamine ja ühinemislepingu
heakskiitmine OE95
Kuulati Märt Eskori ettekannet. Põlva Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/36 "Osaühing
Ahja Soojus ja Aktsiaselts Põlva Soojus ühinemise algatamine" algatati Põlva vallale kuuluvate
äriühingute osaühing Ahja Soojus ja Aktsiaselts Põlva Soojus ühinemine. Ühinemise protsess
algab notariaalse ühinemislepingu sõlmimisega, ühinemislepingu allkirjastavad ühinevate
ühingute juhatuste liikmed. Lepingus määratakse kindlaks ühinemise tingimused, sealhulgas see,
millised ühingud ühinevad (kes on ühendav ühing ja kes ühendatav ühing), milline on ühingute
osade või aktsiate asendussuhe, ühendava ühingu osade või aktsiate üleandmise tingimused,
töötajate tingimused, ühinemise bilansipäev ja muud olulised tingimused. Ühinemislepingu
kohustuslik sisu on toodud ÄS §-s 392. Osaühing Ahja Soojus ja Aktsiaselts Põlva Soojus
sõlmisid 05.09.2018 ühinemislepingu. Otsusega ühendatakse Põlva vallale kuuluvad äriühingud
osaühing Ahja Soojus (registrikood 10302825, ühendatav ühing) ja Aktsiaselts Põlva Soojus
(registrikood 10244660, ühendav ühing) ning kiidetakse heaks 05.09.2018 sõlmitud ja Põlva notar
Ere Kürsa tõestatud osaühingu Ahja Soojus ja Aktsiaseltsi Põlva Soojus ühinemisleping.
Ühinemisel ei koostata ühinemisaruannet, vahebilanssi ning ei teostata ühinemislepingu
audiitorkontrolli, sest osaühingu Ahja Soojus kõik osad ja Aktsiaseltsi Põlva Soojus kõik aktsiad
kuuluvad Põlva vallale.
Istungi juhataja pani otsuse eelnõu hääletusele.
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 23, vastu 0, erapooletuid 0) eelnõu vastu võtta
vallavolikogu otsusena nr 1-3/53 "Osaühingu Ahja Soojus ja Aktsiaseltsi Põlva Soojus
ühendamine ja ühinemislepingu heakskiitmine".
Päevakorrapunkt 9
Osaühingu Mooste Olme ja aktsiaseltsi PÕLVA VESI ühendamine ja ühinemislepingu
heakskiitmine OE96
Helle Virt Lenk taandas ennast päevakorrapunkti arutelult ning lahkus istungiruumist kell 17.24.
Kell 17.25 naases Indrek Käo istungiruumi.
Kuulati Märt Eskori ettekannet. Ühinemise protsess algab notariaalse ühinemislepingu
sõlmimisega, ühinemislepingu allkirjastavad ühinevate ühingute juhatuste liikmed. Lepingus
määratakse kindlaks ühinemise tingimused, sealhulgas see, millised ühingud ühinevad (kes on
ühendav ühing ja kes ühendatav ühing), milline on ühingute osade või aktsiate asendussuhe,
ühendava ühingu osade või aktsiate üleandmise tingimused, töötajate tingimused, ühinemise
bilansipäev ja muud olulised tingimused. Ühinemislepingu kohustuslik sisu on toodud ÄS §-s 392.
Osaühing Mooste Olme ja aktsiaselts PÕLVA VESI sõlmisid 04.09.2018 ühinemislepingu.
Otsusega ühendatakse Põlva vallale kuuluv osaühing Mooste Olme (registrikood 10301352,
ühendatav ühing) ja Põlva vallale ja Räpina vallale kuuluv aktsiaselts PÕLVA VESI (registrikood
10151183, ühendav ühing) ning kiidetakse heaks 04.09.2018 sõlmitud ja Põlva notar Ere Kürsa
notariaalselt tõestatud osaühingu Mooste Olme ja aktsiaseltsi PÕLVA VESI ühinemisleping.
Ühinemislepingu kohaselt ei koostata
ühinemislepingu audiitorkontrolli.

ühinemisel

ühinemisaruannet

Sirje Tobreluts esitas küsimuse võimaliku hinnatõusu kohta.
Küsimusele vastas Märt Eskor. Hinnad tõenäoliselt ühtlustatakse.

ning

ei

teostata

Repliigi esitas Igor Taro. Kiidan vallavalitsust, et äriühingute ühendamine saab tehtud. See oli ka
eelmise koalitsiooni plaan.
Istungi juhataja pani otsuse eelnõu hääletusele.
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 23, vastu 0, erapooletuid 0) eelnõu vastu võtta
vallavolikogu otsusena nr 1-3/54 "Osaühingu Mooste Olme ja aktsiaseltsi PÕLVA VESI
ühendamine ja ühinemislepingu heakskiitmine".
Kell 17.28 naases Helle Virt-Lenk istungiruumi.
Päevakorrapunkt 10
Revisjonikomisjoni aruande esitamine
Kuulati revisjonikomisjoni esimehe Ahti Bleive ettekannet (revisjonikomisjoni aruanne lisatud
protokollile).
Kuldar Leis esitas küsimuse revisjonikomisjoni aruande avalikustamise kohta.
Küsimusele vastas Kaira Perv. Aruanne avalikustatakse Põlva valla kodulehel.
Kell 17.30 lahkus Indrek Käo istungilt.
Päevakorrapunkt 11
Istungil algatatud küsimused
Martti Rõigas andis ülevaate valla teedel tehtud hooldustöödest ja töödest, mis on tellitud ning
kavas veel sel aastal lõpetada.
Aare Veetsmann tunnustas vallavalitsust endise Mooste valla teedel teede hooldustööde tegemise
eest ning esitas küsimuse metsaveoauto poolt lõhutud silla kohta.
Küsimusele vastas Martti Rõigas. Teema ei ole lahenenud. Kindlustusest ei ole veel vastust
tulnud.
Igor Taro tõstatas küsimuse volikogu komisjonide töödistsipliiniga seoses. Komisjonide esimehed
peavad koosoleku kokku kutsuma, kui komisjonile on menetlemiseks saadetud eelnõud.
Janno Simso esitas küsimuse Põlva valla jäätmejaamade töökorralduse kohta.
Toimus arutelu, kuidas jäätmejaamade tööd paremini korraldada.
Anti Rüütli esitas küsimuse Peri kergliiklustee kohta.
Küsimusele vastas Martti Rõigas. Lahendused saavad leitud, ehitamiseaeg on 2019.
Sõna võttis Lennart Liba. Volikogu liikmetele on saadetud Põlva Vallavolikogu määruse eelnõud
nr 1-4/88 "Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord", nr 1-4/89 "Kultuuri-, spordi-,
hariduse- ja noorsootööprojektidele toetuse andmise kord", nr 1-4/90 "Huvihariduse ja
huvitegevuse toetuse andmise kord" ja nr 1-4/56 "Kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse
andmise kord". Lisaks saadetakse volikogu liikmetele 17.10.2018 määruse eelnõu nr 1-4/43
"Põlva valla aleviku- ja külavanema statuut". Eelnõusid menetletakse volikogu novembrikuu
istungil.
Kõik komisjonid menetlevad eelnõusid ning esitavad oma ettepanekud hiljemalt 31.10.2018
juhtkomisjonile. Määruse eelnõude nr 1-4/88 "Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord",
nr 1-4/89 "Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele toetuse andmise kord", nr 1-4/90
"Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord" ja nr 1-4/56 "Kogukondlikuks
arendustegevuseks toetuse andmise kord" juhtkomisjoniks on arengukomisjon. Määruse eelnõu nr

1-4/43 "Põlva valla aleviku- ja külavanema statuut" juhtkomisjoniks on kogukonna- ja
külaelukomisjon.
Järgmine vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. novembril 2018, kell 15.00 Põlvas.
Istungi juhataja kuulutas istungi lõppenuks.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Istungi juhataja

