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Hindamiskomisjoni moodustamine ja
koosseisu kinnitamine
Põlva Vallavolikogu 31. jaanuari 2019. a määrus nr 1-2/2 "Kaasava eelarve menetlemise kord"
reguleerib Põlva valla eelarve menetlemisel kaasava eelarve menetlusprotsessi. Kaasates Põlva
valla kogukonna liikmed valla eelarve koostamisse, antakse kohaliku kogukonna liikmetele
võimalus kaasa rääkida vallaeelarve koostamisel valla eelarves selleks määratud summa osas,
tehes ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ettepanekute
väljaselgitamiseks. Kaasava eelarve elluviimiseks võib ettepaneku esitada iga füüsiline või
juriidiline isik. Sama määruse § 6 lõike 1 kohaselt hindab ettepanekuid vallavalitsuse
moodustatud vähemalt 5-liikmeline hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse vastava
eriala spetsialist(id), volikogu kogukonna- ja külaelukomisjoni, arengukomisjoni,
majanduskomisjoni ja kultuurikomisjoni esindaja.
Eelnevast tulenevalt, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, Põlva
Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" § 61 lõike 1, § 62
ja Põlva Vallavolikogu 31. jaanuari 2019. a määruse nr 1-2/2 "Kaasava eelarve menetlemise
kord" § 6 lõike 1 alusel, annab Põlva Vallavalitsus
k o r r a l d u s e:
1. Moodustada kaasava eelarve ettepankute hindamiseks 9-liikmeline hindamiskomisjon
(edaspidi komisjon) järgmises koosseisus:
1.1. esimees vallavanem Georg Pelisaar;
1.2. abivallavanem Janika Usin;
1.3. abivallavanem Martti Rõigas;
1.4. finantsosakonna juhataja Märt Eskor;
1.5. ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Mihkel Kala;
1.6. arengukomisjoni esindaja Andres Vijar;
1.7. kogukonna- ja külaelukomisjoni esindaja Toivo Narusbek;
1.8. kultuurikomisjoni esindaja Kuldar Leis;
1.9. majanduskomisjoni esindaja Leander Konks.
2. Komisjoni ülesanneteks on kaasava eelarve elluviimiseks esitatud ettepanekute analüüsimine
ja hindamine.
3. Komisjoni hindamise tulemusel selguvad ettepanekud, mille elluviimise kohta küsitakse
elanike arvamust küsitluse teel.
4. Komisjonil on õigus teha valik küsitluses osalevatest ettepanekutest. Komisjoni otsus peab
olema põhjendatud.
5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

6. Korralduse peale võib esitada Põlva Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
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