PÕLVA VALLAVALITSUS
KAASAVA EELARVE ETTEPANEKUTE HINDAMISKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL
Põlva

29.04.2019 nr 2-5.7/1

Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 15.35.
Koosolekut juhatas vallavanem Georg Pelisaar ja protokollis arenduse peaspetsialist Kaire Kalk.
Koosolekul osalesid: Georg Pelisaar, Janika Usin, Martti Rõigas, Märt Eskor, Mihkel Kala,
Andres Vijar, Toivo Narusbek, Leander Konks.
Koosolekult puudus: Kuldar Leis.
Kutsutud: arenduse peaspetsialist Kaire Kalk ja vallasekretär Eliko Saks.
Põlva Vallavolikogu 31. jaanuari 2019. a määruse nr 1-2/2 "Kaasava eelarve menetlemise kord"
(edaspidi määrus) § 6 lõike 1 alusel analüüsib hindamiskomisjon Põlva valla 2019. aasta
kaasavasse eelarvesse esitatud ettepanekuid ning ettepanekute hindamise tulemusel selgitab välja
ettepanekud, mille elluviimise kohta küsitakse elanike arvamust küsitluse teel.
Ettepanekuid analüüsitakse ja hinnatakse järgnevate kriteeriumite alusel: teostatavus, kulutuste
põhjendatus ja eelarve läbipaistvus, mõju valla avalikule ruumile ja mõju kogukonna
ühistegevusele.
Ettepanek peab vastama määrusega kehtestud tingimustele:
- kaasava eelarve koostamise käigus esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt peab
vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks (§ 3 lg 1)
- objekt peab asuma Põlva vallas, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav (§ 3 lg 1)
- objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele (§ 3 lg 1)
- kaasava eelarve objektiks ei ole Põlva valla hallatavate asutuste, valla enamusosalusega
äriühingute ja valla poolt asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud (§ 3 lg 2)
- ettepaneku hinnanguline maksumus kaasavast eelarvest on vähemalt 5000 eurot (§ 5 lg 4)
- ettepanek ei tohi olla vastuolus hea tavaga või õigusaktidega või kaasava eelarve eesmärgiga ega
või olla objektiivsetel põhjustel teostamatu (§ 6 lg 4)
- ettepaneku maksumus peab jääma kaasava eelarve summa piiridesse (5000–50000 eurot) ja
olema teostatav kahe eelarveaasta jooksul (§ 8 lg 2)
Hindamiskomisjon analüüsis ja hindas kaasavasse eelarvesse tehtud ettepanekuid ettepanekute
esitamise järjekorras.
Ettepanek nr 1 - Põlva keskväljaku äärse ala korrastamine
Esitaja: Martin Simpson
Hinnanguline maksumus: 2000 eurot
Otsustati (konsensus): Ettepanek jääb kaasavast eelarvest välja, kuna ei vasta kaasava eelarve
tingimustele. Heakorra- ja koristustöid ei saa käsitleda investeeringuna. Samuti on ettepaneku
hinnanguline maksumus kaasavast eelarvest alla 5000 euro, kinnistu on eraomandis ja puuduvad
kokkulepped kirjeldatud tegevusteks.

Ettepanek nr 2 - Kruusatee tolmuvabaks
Esitaja: Piret Kerov
Hinnanguline maksumus: 26 520 eurot
Märkus: Ettepaneku esitaja tegi avalduse ettepaneku tagasivõtmiseks. Ettepanekut ei hinnatud.
Ettepanek nr 3 - Betoonist lauatenniselaud Karilatsi külaplatsile
Esitaja: MTÜ Karilatsi Küla Selts
Hinnanguline maksumus: 2386,80 eurot
Ettepanek nr 11 - Lauatennise välilaud iga küla lauaks!
Esitaja MTÜ Kodukant Lootvina
Hinnanguline maksumus: 8424 eurot
Otsustati (konsensuslikult): põhjusel, et ettepanekud nr 3 ja 11 on sisult sarnased, teha nende
esitajatele ettepanek "Betoonist lauatenniselaud Karilatsi külaplatsile" ja "Lauatennise välilaud iga
küla lauaks!" liitmiseks.
Ettepanek nr 4 - Jalgpallistaadioni hooldustehnika (traktor) soetamise osaline katmine
Esitaja: MTÜ jalgpalliklubi Lootos
Hinnanguline maksumus: 18 035 eurot
Ettepanek on esitatud Põlvamaa Partnerluskogu LEADERi projektitoetuste taotlusvooru.
Ettepaneku kogumaksumus on 32 600 eurot, kaasavasse eelarvesse on esitatud ettepanek summas
18 035 eurot.
Otsustati (konsensuslikult): Ettepanek jääb kaasavast eelarvest välja kuna ei vasta kaasava eelarve
tingimustele. Komisjon leiab, et ei ole tagatud ettepaneku elluviimine kahe eelarveaasta jooksul,
kuna puudub rahastusotsus ettepaneku elluviimiseks kogusummas. Samuti on ettepanku esitaja
vallavalitsusega varasemalt sõlmitud lepingu alusel võtnud kunstmuruväljaku hoolduskohustuse.
Ettepanek nr 5 - Mooste mõisa teraviljahoidla ost ja kasutusse seadmine -Ateljee ja näituste
maja
Esitaja: MTÜ Mooste Mõisa Arendusselts
Hinnanguline maksumus: 18 000 eurot
Otsustati (konsensusega): Ettepanek jääb kaasavast eelarvest välja, kuna ei vasta kaasava eelarve
tingimustele. Ettepaneku (kinnisvara ost) tulemusel ei valmi terviklikku avalikult kasutatavat
objekti. Ettepanekust ei selgu objekti valmimisaeg. Komisjoni hinnangul tuleks ettepaneku idee
põhjalikumalt läbi mõelda, et investeeringu tulemusena valmiks terviklik objekt, mis oleks valla
omandis ning mille haldamisega ei kaasneks ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate
eelarvetele. Komisjon leiab, et praeguse korra alusel kinnisvara võõrandamine eraomandisse
kaasava eelarve vahenditest ei ole abikõlblik.
Ettepanek nr 6 - Laste mänguväljak Vanakülas
Esitaja: MTÜ Vanaküla-Holvandi Külaselts
Hinnanguline maksumus: 8000 eurot
Otsustati (konsensus): Ettepanek on kooskõlas kaasava eelarve tingimustega ja jätkab kaasava
eelarve protsessis.
Ettepanek nr 7 - Kelgumäe rajamine Kesk 40a kinnistule
Esitaja: Erik Valdmaa
Hinnanguline maksumus 2500 eurot
Otsustati (konsensus): Ettepanek jääb kaasavast eelarvest välja, kuna ei vasta kaasava eelarve
tingimustele. Ettepaneku maksumus peab jääma kaasava eelarve summa piiridesse (5000–50000
eurot). Ettepaneku maksumus jääb alla 5000 euro.
Ettepanek nr 8 - Välijõusaal Põlva-Himmaste-Eoste kergliiklustee ääres
Esitaja: Garry Murumets

Hinnanguline maksumus 19 500 eurot
Otsustati (konsensus): Ettepanek on kooskõlas kaasava eelarve tingimustega ja jätkab kaasava
eelarve protsessis.
Ettepanek nr 9 - Suvekohviku pargi trepp
Esitaja: Pille Pärn
Hinnanguline maksumus: 35 888 eurot
Otsustati (konsensus): Ettepanek jääb kaasavast eelarvest välja, kuna ei vasta kaasava eelarve
tingimustele. Ettepaneku hinnanguline maksumus kaasavast eelarvest peab olema vahemikus 5000
kuni 50 000 eurot. Ettepaneku maksumus ületab kaasavas eelarves ettenähtud võimalusi.
Suvekohviku pargi trepp vajab renoveerimist. Põlva suvekohviku pargi korrastus on Põlva valla
eelarvestrateegias kavandatud aastaks 2021 summas 120 000 eurot. 2019. aastal on kaasava
eelarve suurus 50 000, mis ei võimalda tegevust täies ulatuses ellu viia, tegevuse osaline
elluviimine ei ole komisjoni hinnangul otstarbekas.
Ettepanek nr 10 - Veemäng liitunud valdades
Esitaja: Enn Kulp
Hinnanguline maksumus: 48 000 eurot
Otsustati (konsensus): Ettepanek jääb kaasavast eelarvest välja kuna ei vasta kaasava eelarve
tingimustele. Objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
Komisjoni hinnangul ei teki ettepaneku elluviimisega avalikku hüve, mis kaaluks üles
ebamõistlikult suuri püsikulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Komisjon hindab
purskkaevude püsi- ja hoolduskulusid ebamõistlikuks.
Ettepanek nr 12 - Rajada noortele suunatud tänava jõulinnak ehk street workout park
Esitaja: Maiko Mõtsar
Hinnanguline maksumus: ei ole esitatud
Ettepanek nr 15 - Põlva staadioni statsionaarsed konstruktsioonid
Esitaja: Maiko Mõtsar
Hinnanguline maksumus: ei ole esitatud
Hindamiskomisjon peab sobilikuks kohaks rajada noortele suunatud tänava jõulinnak ehk street
workout park Põlva staadionile.
Otsustati (konsensus): põhjusel, et ettepanekud nr 12 ja 15 on sisult sarnased, teha nende
esitajatele ettepanek "Rajada noortele suunatud tänava jõulinnak ehk street workout park" ja
"Põlva staadioni statsionaarsed konstruktsioonid" liitmiseks. Kaasava eelarve protsessis jätkaks
ettepanek uue nimega "Jõulinnak ehk street workout park Põlva staadionile".
Ettepanek nr 13 - Tartu rattaralli tagasi ajaloolistele Põlvamaa teedele
Esitaja: Maiko Mõtsar
Hinnanguline maksumus: ei ole esitatud
Otsustati (konsensus): Ettepanek jääb kaasavast eelarvest välja, kuna ei vasta kaasava eelarve
tingimustele. Kaasava eelarve koostamise käigus esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav
objekt peab vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks. Avalik üritus Tartu rattaralli
ei ole investeering. Tartu Rattaralli võistlusraja määrab ürituse korraldaja MTÜ Klubi Tartu
Maraton.
Ettepanek nr 14 - Põlva-Eoste kergliiklustee äärde läbi jalgrattaraami jalgratta lukustamist
võimaldavad jalgrattahoidjad
Esitaja: Maiko Mõtsar
Hinnanguline maksumus: ei ole esitatud

Otsustati (konsensusega): Ettepanek jääb kaasavast eelarvest välja, kuna ei vasta kaasava eelarve
tingimustele. Ettepaneku hinnanguline maksumus kaasavast eelarvest peab olema vahemikus 5000
kuni 50 000 eurot. Komisjon hinnangul jääb ettepaneku maksumus alla 5000 euro.
Ettepanek nr 16 - Luua Mammaste tee korvpalliväljakule talvise uisuväljaku valmidus
Esitaja: Maiko Mõtsar
Hinnanguline maksumus: ei ole esitatud
Otsustati (konsensus): Ettepanek jääb kaasavast eelarvest välja, kuna ei vasta kaasava eelarve
tingimustele. Ettepaneku hinnanguline maksumus kaasavast eelarvest peab olema vahemikus 5000
kuni 50 000 eurot. Komisjon hinnangul jääb ettepaneku maksumus alla 5000 euro.
Ettepanek nr 17 - Paadisild keskväljaku äärde ja Orajõgi "laevatatavaks"
Esitaja: Maiko Mõtsar
Hinnanguline maksumus: ei ole esitatud
Otsustati (konsensus): Ettepanek jääb kaasavast eelarvest välja, kuna ei vasta kaasava eelarve
tingimustele. Ettepaneku hinnanguline maksumus kaasavast eelarvest peab olema vahemikus 5000
kuni 50 000 eurot ning ettepanek peab olema teostatav kahe eelarveaasta jooksul. Ettepaneku
maksumus ületab eeldatavalt rahaliselt ja ajaliselt kaasavas eelarves ettenähtud võimalusi.
Ettepanek nr 18 - Tulevikuatraktsioonid Põlvas
Esitaja: Maiko Mõtsar
Hinnanguline maksumus: ei ole esitatud
Otsustati (konsensus): Ettepanek jääb kaasavast eelarvest välja, kuna ei vasta kaasava eelarve
tingimustele. Ettepaneku hinnanguline maksumus kaasavast eelarvest peab olema vahemikus 5000
kuni 50 000 eurot ning ettepanek peab olema teostatav kahe eelarveaasta jooksul. Ettepaneku
maksumus ületab rahaliselt ja ajaliselt kaasava eelarve mahtu. Ettepaneku elluviimisega kaasnevad
suured kulud valla järgnevate aastate eelarvetele.
Ettepanek nr 19 - Põlva ranna kasesalu rippkiiged
Esitaja: Maiko Mõtsar
Hinnanguline maksumus: ei ole esitatud
Otsustati (konsensus): Ettepanek jääb kaasavast eelarvest välja, kuna ei vasta kaasava eelarve
tingimustele. Ettepaneku hinnanguline maksumus kaasavast eelarvest peab olema vahemikus 5000
kuni 50 000 eurot. Komisjon hinnangul jääb ettepaneku maksumus alla 5000 euro. Samuti ei
liigitu ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt vallaeelarve mõistes investeerimistegevuseks.
Ettepanek nr 20 - Põlva Maarja kiriku akende ja külguste restaureerimine
Esitaja: MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Põlva Püha Neitsi Maarja Kogudus, Toomas
Nigola
Hinnanguline maksumus: 23 640 eurot
Otsustati (konsensus): Ettepanek jääb kaasavast eelarvest välja, kuna komisjon leiab, et
eraomandis oleva kinnisvara parendamine kaasava eelarve vahenditest ei ole abikõlblik.
Ettepanek nr 21 - Intsikurmu tiigi puhastamine
Esitaja: Vaike Palumaa
Hinnanguline maksumus: ei ole esitatud
Otsustati (konsensus): Ettepanek on kooskõlas kaasava eelarve tingimustega ja jätkab kaasava
eelarve protsessis.
Ettepanek nr 22 - Sünnitusvoodi ning loote ja ema jälgimisseadme soetamine Põlva
sünnitusosakonnale
Esitajad: Mari-Liisa Parder, Indrek Sarapuu

Hinnanguline maksumus: 30 000 eurot (millest ca 20 000 sünnitusvoodi ja ca 10 000 eurot KTG
masin)
Otsustati (konsensus): Ettepanek jääb kaasavast eelarvest välja, kuna ei vasta kaasava eelarve
tingimustele. Ettepaneku investeeringuks on vara soetamine kolmandale isikule – AS Põlva
Haigla.
Ettepanekul puudub juriidilise isiku (AS Põlva Haigla) hinnang ja kooskõlastus investeeringu
vajalikkusele.
Ettepanek nr 23 - Avalik mänguväljak Kauksi külla
Esitaja: Tähti Tobreluts
Hinnanguline maksumus: 16 400 eurot
Otsustati (konsensus): Ettepanek on kooskõlas kaasava eelarve tingimustega ja jätkab kaasava
eelarve protsessis.
Ettepanek nr 24 - MTÜ Põlvamaa koerteklubi treeningplats
Esitaja: MTÜ Põlvamaa koerteklubi
Hinnanguline maksumus: 10 000 eurot
Otsustati (konsensus): Ettepanek on kooskõlas kaasava eelarve tingimustega ja jätkab kaasava
eelarve protsessis.
Ettepanek nr 25 - Päkamäe tee kõnnitee ehitus
Esitaja: Regina Pala
Hinnanguline maksumus: 10 000 eurot
Otsustati (konsensus): Ettepanek jääb kaasavast eelarvest välja kuna ei vasta kaasava eelarve
tingimustele. Ettepaneku sisuks on kergliiklustee rajamine. Ettepaneku hinnanguline maksumus
kaasavast eelarvest peab olema vahemikus 5000 kuni 50 000 eurot ning ettepanek peab olema
teostatav kahe eelarveaasta jooksul. Komisjon hindab ettepaneku elluviimise maksumust oluliselt
suuremaks. Ettepaneku maksumus ületab rahaliselt ja ajaliselt kaasavas eelarves ettenähtud
võimalusi.
Ettepanekute hindamise tulemusel otsustas (konsensus) hindamiskomisjon suunata
rahvaküsitlusele kaasava eelarve koostamise käigus esitatud järgmised ettepanekud:
- Laste mänguväljak Vanakülas (ettepanek nr 6)
- Välijõusaal Põlva-Himmaste-Eoste kergliiklustee ääres (ettepanek nr 8)
- Lauatennise välilaud iga küla lauaks! (liidetud ettepanekud nr 3 ja 11)
- Jõulinnak ehk street workout park Põlva staadionile (liidetud ettepanekud nr 12 ja 15)
- Intsikurmu tiigi puhastamine (ettepanek nr 21)
- Avalik mänguväljak Kauksi külla (ettepanek nr 23)
- MTÜ Põlvamaa koerteklubi treeningplats (ettepanek nr 24)
Rahvaküsitlusele suunatakse ettepanek nr 3 "Betoonist lauatenniselaud Karilatsi külaplatsile"
tingimusel, et ettepaneku esitaja annab nõusoleku liita ettepanek ettepanekuga nr 11 "Lauatennise
välilaud iga küla lauaks!".
Ettepaneku esitaja nõusolekul suunatakse ettepanek nr 12 "Rajada noortele suunatud tänava
jõulinnak ehk street workout park" ja ettepanek nr 15 "Põlva staadioni statsionaarsed
konstruktsioonid" rahvaküsitlusele liidetud kujul uue nimega "Jõulinnak ehk street workout park
Põlva staadionile".
Kaasavasse eelarvesse esitatud ettepanekute menetluse käigus jõudis hindamiskomisjon
seisukohale, et vajadus on muuta määruse § 3 lõiget 3 ja § 8 lõiget 2, kuna sätestatu pärsib kaasava
eelarve rakendamist ega võimalda kaasava eelarve kasutamine kavandatud mahus. Kaasava
eelarve menetlemise korras on ettepanekute elluviimisele kehtestatud piirkondade põhisuse

põhimõte st. ellu viiakse rahvaküsitlusel enim hääli saanud ettepanekud tingimusel, et objektid
asuvad valla erinevates piirkondades (Ahja, Laheda, Mooste, Põlva, Vastse-Kuuste ja Põlva linn).
Hetkel kehtiva määruse alusel ei ole võimalik ühes piirkonnas ellu viia üle ühe ettepaneku.
Otsustati (konsensus): teha vallavalitsusele ettepanek esitada volikogule Põlva Vallavolikogu 31.
jaanuari 2019. a määruse nr 1-2/2 "Kaasava eelarve menetlemise kord" § 3 lõike 3 ja § 8 lõike 2
muutmiseks, ning tunnistada kehtetuks tingimus, mis välistab ühes piirkonnas mitme ettepaneku
(investeeringu) elluviimise.

/allkirjastatud digitaalselt/
Georg Pelisaar
Koosoleku juhataja
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