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TEGEVUSARUANNE
Konsolideerimisgrupi struktuur
Vabariigi Valitsus kiitis 26.01.2017 heaks Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uue
valla moodustamise.
2017. aasta sügisel toimunud haldusreformi tulemusena moodustus 22.10.2017 Ahja, Mooste, Laheda, VastseKuuste ja Põlva valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva vald.
Ahja Vallavalitsus, Laheda Vallavalitsus, Mooste Vallavalitsus, Põlva Vallavalitsus ja Vastse-Kuuste
Vallavalitsus ametiasutusena jätkasid oma ülesannete täitmist senistes asukohtades kuni 31.12.2017.
Ametiasutused korraldati ümber alates 01.01.2018.
Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud konsolideerimisgrupi kohta, kuhu kuuluvad järgmised
allüksused:
Konsolideeriv üksus Põlva Vallavalitsus
Allüksused
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus
Ahja Kultuurimaja
Mooste Kultuurimaja
Vana-Koiola Rahvamaja
Vastse-Kuuste Kultuurimaja
Noortekeskused (Põlva, Ahja, Laheda, Mooste, VastseKuuste)
Põlva Haldusteenistus
Põlva Keskraamatukogu
Põlva Päevakeskus
Põlva Valla Hooldekodu
Ahja Hooldekodu
Laheda Sotsiaalkeskus
Haridusasutused
Põlva Kool
Ahja Kool
Kauksi Põhikool
Mooste Mõisakool
Tilsi Põhikool
Vastse-Kuuste Kool
Roosi Kool
Huvi-, muusika- ja spordikoolid
Põlva Spordikool
Põlva Muusikakool
Põlva Kunstikool
Lasteaiad
Lasteaed Lepatriinu
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Lasteaed Mesimumm
Lasteaed Pihlapuu
Ahja lasteaed Illikuku
Kauksi lapsehoid
Mooste lasteaed Tammetõru
Tilsi lasteaed Muumioru
Vastse-Kuuste lasteaed Kaari
Konsolideeritud üksused
Äriühingud
AS Põlva Vesi
01.12.2018 toimus AS Põlva Vesi ja OÜ Mooste Olme ühinemine ning AS-st Põlva Vesi sai OÜ
Mooste Olme õigusjärglane.
AS Põlva Soojus
Põlva Vallavolikogu 15.10.2018 otsusega nr 1-3/53 ühendati Põlva vallale kuuluvad äriühingud OÜ
Ahja Soojus ja AS Põlva Soojus.
OÜ Vastse-Kuuste Soojus
Sihtasutused
SA Tilsi Perekodu
SA Tilsi Staadion
SA Mooste Mõis

Konsolideerimisgrupi peamised finantsnäitajad
Tuhandetes eurodes
Arvestusüksuse konsolideeritud näitajad
2018

2017

65 420
9 608
55 812

63 828
10 452
53 376

26 463
23 751
3 008

28 073
28 256
-125

5 433
0,70
1,19
14,7%
9,2%

3 694
0,85
1,33
16,4%
10,3%

Bilansi
näitajad
Varad aasta lõpus
Kohustused aasta lõpus
Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
Tegevuskulud
Tulem
Muud näitajad
Põhivarainvesteeringute maht
Likviidsus
Lühiajaline maksevõime
Kohustuse osakaal varadest
Laenukohustuste osakaal varadest
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Piirmäärade täitmine arvestusüksuse
konsolideeritud näitajate alusel
Põhitegevuse tulem
Netovõlakoormus

3 255
15,7%

3 112
25,3%

2018

2017

44 408
7 756
36 652

41 879
7 517
34 362

22 734
20 439
2 290

18 916
19 044
-196

4 454
0,57
0,96
17,5%
10,8%

2 679
0,80
1,25
18,0%
13,5%

2 564
17,2%

2 181
20,1%

Konsolideerimata näitajad
Bilansi
näitajad
Varad aasta lõpus
Kohustused aasta lõpus
Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
Tegevuskulud
Tulem
Muud näitajad
Põhivarainvesteeringute maht
Likviidsus
Lühiajaline maksevõime
Kohustuse osakaal varadest
Laenukohustuste osakaal varadest
Piirmäärade täitmine konsolideerimata
näitajate alusel
Põhitegevuse tulem
Netovõlakoormus

*Likviidsus – likviidsed varad/lühiajalised kohustused
**Lühiajaline maksevõime – käibevara/lühiajalised kohustused
***Põhitegevuse tulem – põhitegevuse tulude ja kulude vahe, täpsem arvestusmetoodika on
kehtestatud vastavalt KOFS § 32 lõikele 4 rahandusministri määrusega; piirmäär on vastavalt KOFS §
33 null (st ei tohi olla negatiivne)
****Netovõlakoormus – KOFS § 34 alusel arvestatud kohustuste ning KOFS § 36 alusel arvestatud
likviidsete varade vahe, täpsem arvestusmetoodika on kehtestatud vastavalt KOFS § 32 lõikele 4
rahandusministri määrusega. Netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud
aruandeaasta põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama
aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat.
Piirmäärade täitmine arvestusüksuse konsolideeritud näitajate kui ka konsolideerimata näitajate alusel
põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse osas vastavad seaduses sätestatule.

Ülevaade majanduskeskkonnast
Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) suurenes 2018. aastal 2017. aastaga võrreldes Statistikaameti
andmetel 3,9%. Kolmandat aastat järjest püsis Eesti majanduskasv üle 3%. 2018. aastal oli SKP
jooksevhindades 26 miljardit eurot.
Enamikku valdkondi haaravat kasvu mõjutas kõige rohkem ehituse, töötleva tööstuse ning
kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus. Aasta kokkuvõttes pidurdas majanduskasvu märgatavalt vaid
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põllumajandus, metsandus ja kalandus. Eelkõige oli selle põhjus tegevusala näitajate tagasiminek aasta
teisel poolel.
Kaupade ja teenuste eksport suurenes 2018. aastal 4,3% eelkõige teenuste ekspordi kasvu tõttu. Kuigi
võrreldes 2017. aastaga see veidi aeglustus, suurenes teenuste eksport 5,6%. Kaupade ja teenuste
import suurenes 6,1%, mis on viimase kuue aasta kiireim tempo. Netoeksport ulatus 2018. aastal 904
miljoni euroni, mis on 3,5% SKP-st.
Viimase kuue aasta parim oli ka sisemajanduse nõudlus, mis suurenes 5,3%. Kõige enam mõjutas seda
eratarbimine, mis suurenes 2018. aastal 4,6%. Valitsemissektori lõpptarbimise kulutused suurenesid
2018. aastal 0,3%.
SKP kasv ületas ka 2018. aastal hõivatute arvu suurenemist. Sellest tulenevalt suurenes tootlikkus
hõivatu kohta 2,6%. Töötatud tundide arv 2018. aastal vähenes, mistõttu suurenes tootlikkus töötatud
tunni kohta 5,3%. Palgasurve püsis ka 2018. aastal ja seetõttu suurenes kiiresti tööjõu ühikukulu, mis
6% juures ületas ka tootlikkuse kasvu töötatud tunni kohta.
Statistikaameti tööjõu-uuringu andmetel oli Eestis 2018. aastal tööga hõivatud 664,7 tuhat inimest, mis
on 6100 inimese võrra rohkem kui 2017. aastal. Tööpuudus langes aasta kokkuvõttes 5,4 protsendini.

Üldine ülevaade konsolideerimisgrupi peamistest arengusuundadest
Asukoht ja rahvastik
Põlva vald asub Kagu-Eesti lavamaa ürgorgudest lõhestatud lainjate lavakõrgendike piirkonnas.
Põlva valla pindala on 705,9 km². Vald piirneb läänes Põlva maakonna Kanepi valla ja idas Räpina
vallaga, põhjaosas Tartu maakonna Kastre vallaga ning lõunaosas Võru maakonna Võru vallaga.
Põlva valla territooriumil asub valla-ja maakonnakeskusena vallasisene linn Põlva, kolm alevikku (
Ahja, Mooste, Vastse-Kuuste) ning 70 küla.
Valda läbivad mitmed riiklikult olulised tugimaanteed nagu Tartu-Räpina-Värska, Kanepi-Leevaku,
Võru-Põlva; Põlva-Saverna-Otepää; Põlva-Karisilla-Koidula piiripunkt; Põlva-Reola-Tartu. Põlva
valda läbib Tartu-Petseri suunaline raudtee.
Põlva valla pindala on 705,9 km² (70589 ha). Maakasutus seisuga 30.04.2018:
-moodustatud katastriüksusi 11663;
-maakatastrisse kantud maade pindala 69822,7 ha, mis on 98,9% kogu maabilansist;
-reformimata maade pindala 766,3ha.
Maakasutuse sihtotstarvete järgi jaguneb maa valdavalt maatulundusmaaks, mida on 94% maabilansist,
järgneb elamumaa 3%, transpordimaa (sealhulgas teede alune maa) 1,5% ja tootmismaa 0,6%.
Rahvastikuregistri andmetel elas Põlva vallas seisuga 01.04.2018 14245 inimest, neist 7035 meest ja
7210 naist. Keskmine asustustihedus vallas oli 20,2 inimest/km².
Kui võrrelda rahvaarvu dünaamikat ühinenud valdades perioodil 2014-2018, on rahvaarv püsinud
suhteliselt stabiilsena, olles endistes Ahja, Mooste ja Vastse-Kuuste valdades mõõdukalt kasvanud
ning Laheda ja Põlva vallas langenud. Vaadeldaval perioodil on rahvaarvu langus valla praegusel
territooriumil võrreldes varasemate aastatega pidurdunud.
Rahvaarvu muutumine perioodil 2014–2018
Rahvaarv
2014
Ahja vald
Laheda vald

981
1195

2015

2016

2017

2018

muutus

963
1215

998
1183

1012
1168

1018
1178

37
-17
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Mooste vald
Põlva vald
sh Põlva linn (vallasisene)
Vastse-Kuuste vald

1338
9459
5661
1143

1371
9399
5632
1136

1457
9575
5643
1165

1427
9407
5485
1167

1427
9437
(5495)
1185

89
-22
-166
42

Arengukava strateegilised eesmärgid
Strateegiline üldeesmärk
Põlva on toimeka kogukonnaga vald, kus hoitakse ja väärtustatakse mitmekesist omakultuuri ning
aktiivset eluviisi. Põlva noored on ettevõtlikud ja tolerantsed ning kodukohatunnetusega. Põlva vald
oma puhta looduse ja miljööväärtuslike aladega on koht, kus elatakse põlvest põlve. Valla koostöö teiste
organisatsioonidega on aktiivne ja avatud. Valla eri piirkonnad on saavutanud ühtlase arengutaseme ja
majanduslikult jätkusuutlikud.
Strateegilised põhieesmärgid, mis aitavad üldeesmärki saavutada
1. Vald on hinnatud elukeskkond puhta loodusega ning tuntud rohelise mõttelaadi poolest.
2. Vallas on arenenud ettevõtlus, mis tagab töökohad ja konkurentsivõimelised töötasud. Olemasolev
infrastruktuur toetab ettevõtluse arengut.
3. Vald on sotsiaal - majanduslikult tasakaalustatult arenenud, jätkusuutlik ja innovaatiline, siin toimivad
elujõulised peresuhted, sotsiaalne sidusus ja kvaliteetne elukeskkond on alus sotsiaalsele turvatundele,
heaolule ning kõrgele elatustasemele.
4. Kõigile on kättesaadav kvaliteetne, õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav haridus. Haridusasutuste
võrgustik on optimaalne ja kaasaegne. Huviharidus pakub mitmekülgseid võimalusi õppeks.
5. Vallas on loodud loovust väärtustav keskkond. Kogukonnad hoiavad omakultuuri, talletavad ja
kannavad edasi rahvakultuuripärandit. Loodud on soodsad tingimused elujõulise, avatud ning
mitmekülgse kultuuritegevuse arenguks, osalemiseks ning nautimiseks. Külad on elujõulised, toimub
aktiivne seltsitegevus ja areneb loomemajandus.
6. Valla elanikkond kasutab terviseradasid, spordi- ja mänguväljakuid aktiivseks puhkuseks.
Olemasolevad spordirajatised on baasiks rohketele spordiklubidele ja harrastussportlastele. Valla
spordi- ja puhkerajatised on avatud kasutamiseks kõigile ning tuntud Eestis ja ka välismaal.
7. Saavutatud on valla järjepidev ja jätkusuutlik areng. Arengu kavandamisse on kaasatud kogukond.
Valla juhtimine on korraldatud läbi kvaliteetse ja läbipaistva valitsemise, mis tagab kõrge
haldussuutlikkuse.

Ülevaade arengukava täitmisest
Vallaplaneering
Eesmärk 1
Üldplaneeringu üle vaatamine ja kaasajastamine
Peamised tegevused
Jätkus üldplaneeringu menetlemine – ÜP kehtestati
Algatati uus ühinenud valdade üldplaneeringu menetlus
Eesmärk 2
Planeeringute ellu rakendamine
Peamised tegevused:
Keskväljaku ja lähiala väljaehitamine
Eesmärk 3
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Reservmaade kaardistamine ja kasutuselevõtmine läbi detailplaneeringute
Ei ole detailplaneeringuid koostatud.

Keskkonnakaitse
Eesmärk 1
Meetmete rakendamine puhta ja omanäolise looduskeskkonna tagamiseks ja säilitamiseks
Teeme ära ja koristustalgud

Valla kujundus ja heakord
Eesmärk 1
Keskuse väljaarendamine
Keskväljaku ehitus maksumusega 1 636 tuhat eurot (2017 aastal 908 tuhat eurot)
Eesmärk 2
Üldise haljastuse arendamine
Keskkonnaspetsialisti ja arhitekti koolitamine. Ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja õppima
asumine Räpina Aianduskooli maastikuehituse erialal.
Kalmistud
Eesmärk 3
Kalmistute veebipõhise hauaplatside registri HAUDI rakendamine
HAUDI toimib

Jäätmemajandus
Eesmärk 1
Eeskujuliku ja kaasaegse jäätmemajanduse arendamine
Keskkonnaspetsialisti täiendkoolitused antud valdkonnas
Eesmärk 2
Põlva paisjärve tervendamiskava elluviimine
Taotleti KIKist raha projektile „Põlva järve veekeskkonnale avalduva koormuse uurimine ja Põlva
järve tervendamiskava koostamine“. AS Kobras alustas tervendamise kava koostamisega. Kava
valmib 2020 jaanuar.

Teed ja tänavad
Eesmärk 1
Keskuse ja tagamaa vaheliste ühenduste tugevdamine
2017 aasta ületulevad objektid lõpetati:
• Puuri- Metste tee
• Tännassilma- Mustajõe
• Adra tee
• Partsi tee
2018 aasta tee objektid vastavalt teehoiukavale projekteeriti:
•
Laane-Mustajõe
•
Tohumetsa
•
Tännassilma-Mammaste
Haldusteenistus teostas Mooste piirkonnas kruusateede remonti.
Teede ja tänavate pindamine vastavalt teehoiukavale.
Teede ja tänavate remondi töid teostati summas 644 tuhat eurot (sh. tänavavalgustus 41 tuhat eurot)
Eesmärk 2
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Teenustele ja töökohtadele ligipääsu võimaldamine
Pihlapuu lasteaia tee- ja kergliiklustee lahenduse projekteerimine ja ehitamine 119 tuhat eurot.
Aasa tn jalgtee sademevee vee- ja kanalisatsiooni projekteerimine 14 tuhat eurot
Käisi tn. rekonstrueerimise lõpetamine 84 tuhat eurot (2017. aastal 384 tuhat eurot)
Tuglase tn ehitus
Eesmärk 3
Erinevate liikumisviiside arendamine ja omavaheline ühendamine
Põlva linnastaadioni rekonstrueerimine 986 tuhat eurot.
Põlva linnastaadioni valgustus (teostatakse 2019).
Eesmärk 4
Ühistranspordi ja kergliiklusteede võrkude väljaarendamine
Peri-Rosma JJT projekteerimine

Ühistransport
Eesmärk 1
Ühistranspordi arendamine ja kättesaadavuse tagamine kõigile sihtgruppidele
Toimib Kagu Ühistranspordikeskus

Veevarustus ja kanalisatsioon
Eesmärk 1
Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide ümberehitamine, uuendamine ja laiendamine
Aasa tn jalgtee sademevee vee- ja kanalisatsiooni projekteerimine 14 tuhat eurot
Uue ÜVK arengukava väljatöötamine
Eesmärk 2
Jääkreostusobjektide likvideerimine ning rikutud märgalade ja veekogude tervendamine
Eesmärk 3
Hajaasustuse piirkondades kvaliteetse joogivee kättesaadavuse ja puhta keskkonna tagamine
Hajaasustuse programmi abil tehti investeeringuid 108 tuhande euro eest.

Soojavarustus
Eesmärk 1
Energiasäästliku soojavarustuse tagamine
Vahetati välja 1002 m kaugküttetorustiku
Eesmärk 2
Korterelamute ümberehitamine vastavalt energiatõhususe normidele
Elamute ja korteriühistute toetus 48 tuhat eurot.

Haldus
Eesmärk 1
Põlva valla valitsemisteenus on kiire, kvaliteetne ning kättesaadav
Tegevused:
1. Vallavalitsuse teenistujate oskuste ja teadmiste tõstmine läbi erialaste täiendkoolituste - jooksvalt
toimub vallavalitsuse teenistujate oskuste ja teadmiste tõstmine läbi erialaste täiendkoolituste ning
teadlikkuse tõstmine.
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2. Valla kodulehe arendamine ja järjepidev kaasajastamine – jooksvalt toimub valla kodulehe
arendamine ja info kajastamine (sh valla Facebook konto) ning valla infolehe avaldamise jätkamine. On
alustatud SPOKU - toetuste taotlemise ja menetlemise süsteemi juurutamist. SPOKU lihtsustab oluliselt
taotluste koostamist kui ka menetlemist ja aruandlust. SPOKU rakendub esmalt kultuuri-ja
sporditoetuste taotluste menetlemisel.
3. Ühinenud territooriumil haldussuutlikkuse kvaliteedi tõstmine ning hallatavate asutuste integreeritud
ja efektiivne töö – jooksvalt korraldatakse siseinfopäevi ja koolitusi.
4. Elanike paremaks teenindamiseks toimuvad vastuvõtud ka valla teenuskeskustes – Ahjal, Lahedal,
Moostest ja Vastse-Kuustes. Teenuskeskustes saavad elanikud käia sotsiaaltöötaja, juristi, maa- ja
ehitusspetsialisti vastuvõtul.
Eesmärk 2
Jätkusuutlik valla areng, järjepidev planeerimine
Tegevused:
1. Koostati kõiki ühinenud valdasid hõlmav uus Põlva valla arengukava aastateks 2019-2030.
1. Külades arengukavade koostamise nõustamine ja toetamine – valla arendusspetsialistid toetavad
jooksvalt külade arengukavade koostamist ning uuendamist, sealhulgas osalemine külade
üldkoosolekul. Jooksvalt toimub erinevate kolmanda sektori projektide koostamise ja elluviimise
nõustamine.
2. 15.11.2018 a. võttis Põlva Vallavolikogu vastu määruse nr 54 „Põlva valla aleviku- ja külavanema
statuut“, millega uuendati kehtivat külavanema statuuti, kuid ühtlasi laiendati külavanematel
põhinevat arengumudelit ka valla alevikesse.
3. Töötati välja kaasava eelarve menetlemise kord, et alates 2019. aastast kaasavat eelarvet Põlva
vallas rakendama hakata (Põlva Vallavolikogu 31.01.2019 määrus nr 2 „Kaasava eelarve menetlemise
kord“).
2. Valla uue üldplaneeringu koostamine, koostamisel vt Vallaplaneering.
Eesmärk 3
Laiapõhjaline kogukonna kaasatus, info kättesaadavus ja teadlikkuse tõstmine
Tegevused:
1. MTÜde, klubide ja seltside jätkuv toetamine ja kaasamine valla arengu edendamisel – 2018. a Põlva
valla külade arengutoetuse korra alusel eraldati külaseltsidele 11 tuhat eurot (Seltsingute ja klubide
toetused vt Spordi- ja kultuurivaldkond), lisaks eraldati reservfondist arengutoetust 24 tuhat eurot.
2. Külavanematele ja küla aktiivile koolituste organiseerimine – 2018. a korraldati õppereisid Soome
Vabariiki (sihtkoht Lõuna-Soome läänis Hamina, Virolahti ja Miehikkälä vallad) ning Otepää valda.
3. Interaktiivse infotahvli soetamine ja paigaldamine avalikku keskkonda − 2018. aastal jäi teostamata
sobiva toote ja asukoha mitteleidmise tõttu.
4. Aktiivsete valla kolmanda sektori tegijate tunnustamine - valla täht- ja aastapäevadel peetakse meeles
ja tunnustatakse kõiki ettevõtlike ja aktiivseid kogukonnaliikmeid, haridus- ja kultuuritegelasi jne
Eesmärk 4
Väljatöötatud konkreetsed siseriiklikud ja välispoliitilised suunad
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Tegevused:
1. Põlva valla koostöö tugevdamine maakondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil −
Naaberriikidega (Läti, Leedu, Venemaa, Soome jt) ja üle Eesti kohalike omavalitsustega koostöö
arendamine ühistegevuste korraldamiseks ja läbiviimiseks.
2. Euroopa maapiirkondade Hartal osalemine.

Ettevõtlus
Eesmärk 1
Ettevõtluskeskkonna arendamine ja ettevõtlusaktiivsuse suurendamine
Tegevused:
1. Põlva linna keskväljaku ja kontaktala väljaarendamine, ettevõtluse soodustamiseks läbi äri- ja
elukeskkonna integreerimise. Keskväljak valmis juunis 2018, keskväljaku rajamine maksis 1 628 tuhat
eurot, millest Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond rahastas 1 384 tuhat eurot. Vald ostis keskväljaku
ääres ka kaks kinnistut (maksumusega 82 tuhat eurot), et ala tervikuna arendada.
2. Põlva Vallavolikogu võttis 20.12.2018 a. vastu uuendatud määruse nr 59 „Ettevõtlustoetuse andmise
kord“. 2018. aastal anti ettevõtlustoetust ühele ettevõttele – osaühingule Lahe Hunt. Ettevõtlustoetuse
abil loodi 5 uut töökohta.
3. Alustati sihtasutuse Mooste Mõis territooriumil asuva ehituse- ja looduslike ehitusmaterjalide
kompetentsikeskuse ehitusega (traditsioonilise ja ökoehituse õppekeskus). Projekti viib ellu MTÜ.
Eesmärk 2
Ettevõtluse edendamiseks koostöö ja infolevi parandamine
Tegevused:
1. Ettevõttete ja aktiivsete ettevõtjate tunnustamine - valla täht- ja aastapäevadel peetakse meeles ja
tunnustatakse kõiki ettevõtlike ja aktiivseid ettevõtjaid.
Eesmärk 3
Ettevõtluse konkurentsivõime ja innovatsioonisuutlikkuse tõstmine
Tegevused:
1. 2018. aastal anti ettevõtlustoetust ühele ettevõttele – osaühingule Lahe Hunt. Ettevõtlustoetuse abil
sai ettevõte teha investeeringud seadmetesse, mille abil tõusis ettevõtte konkurentsivõime.
Eesmärk 4
Tööjõu arendamine, aktiivsete tööturumeetmete rakendamine ja tööhõive kasv
Peamised tegevused: Vt Sotsiaalvaldkond
Eesmärk 5
Juurdepääsu parandamine töökohtadele ja teenustele, piirkonna kui töö- ja elupaiga
konkurentsivõime tõstmine
Tegevused:
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1. 2018. aastal alustati projekti „Põlva linna ja Peri piirkonna ühendamiseks Rosma-Peri kergliiklustee
rajamine“ elluviimist, mille abil rajatakse 4 km kergliiklustee Rosma ja Peri piirkonna ühendamiseks
Põlva linnaga. Projekti kavandatud maksumus on 799 tuhat eurot, mida toetab Euroopa Regionaalarengu
Fond 679 tuhande euroga.
Eesmärk 6
Maaelu eripalgelisuse säilitamine ja põllumajanduse konkurentsivõime suurendamine
Tegevused:
1. Põlva valla külades taristu (sh teed) jooksev hooldus ja uuendamine (vt Teed ja tänavad)
Eesmärk 7
Keskkonnasõbralike lahenduste ja kohalike ressursside kasutuselevõtu toetamine
Tegevused:
1. MTÜ Põlvamaa Patrioot tegevuses osalemine. MTÜ eesmärk on juhtida tähelepanu kohalike toodete
ja teenuste tarbimise olulisusele. Et hõlbustada tarbijatel põlvamaiste toodete leidmist, on välja töötatud
tootemärk "Parim Põlvamaalt", mis kujutab endast muhedat kobrast rohelisel taustal. Vastava märgiga
on kõigis PTÜ kauplustes eristatud MTÜ Põlvamaa Patrioodi tooted.

Turism
Eesmärk 1
Turismi infrastruktuuri arendamine, aktiivse puhkuse turismitoodete mitmekesistamine ja nende
kvaliteedi tõstmine
Tegevused:
1. Põlva linna keskväljaku ja kontaktala väljaarendamine, ettevõtluse soodustamiseks läbi äri- ja
elukeskkonna integreerimise. Keskväljak valmis juunis 2018, keskväljaku rajamine maksis 1 628 tuhat
eurot, millest Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond rahastas 1 384 tuhat eurot.
2. Iga-aastase suurürituse läbiviimine – Harmoonika, Põlva Päevad, Intsikurmu Muusikafestivali
korraldamise toetamine jt üritused, vt lisainfo Kultuurivaldkond.
Eesmärgid 2-4
2. Põlva kui turismi sihtkoha integreeritud turunduse arendamine
3. Visuaalse atraktiivsuse tõstmine ning kaubamärgi väljatöötamine
4. Turismisektori konkurentsivõime suurendamine
Tegevused:
1. Turismialase teabe kaasajastamine, koondamine ja esitamine trükistes, internetis, sündmuste ja
ürituste turundusele kaasaaitamine – koostöös Põlvamaa Arenduskeskuse ja Põlvamaa Omavalitsuste
Liiduga.
2. Turismiobjektide ja -infrastruktuuri kaasajastamine, hooldus ja remont, sh Põlva rand, Intsikurmu,
Põlva raudteejaama platsi ja kergtee rajamine, Põlva-Himmaste-Eoste kergtee rajamine, Põlva staadioni
ümberehitamine.
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Haridus
Haridus ja noorsootöö
Põlva vallas tegutseb 17 munitsipaalharidusasutust sh seitse koolieelset lasteasutust, üks lasteaedpõhikool, kuus põhikooli ja kolm huvikooli. Laste ja õpilaste ning õpetajate arvud 2018/2019 õppeaastal
(seisuga 10.09.2018) on toodud allolevas tabelis
Lapsed/õpilased

Õpetajad

Ahja Lasteaed Illikuku

35

4

Mooste Lasteaed Tammetõru

66

6

Tilsi Lasteaed Muumioru

35

5

Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari

51

7

Põlva Lasteaed Lepatriinu

127

20

Põlva Lasteaed Mesimumm

111

16

Põlva Lasteaed Pihlapuu

170

22

5

2

20

7

Põlva Kool

911

90

Ahja Kool

69

19

Kauksi Põhikool

51

10

Mooste Mõisakool

92

22

Tilsi Põhikool

71

20

Vastse-Kuuste Kool

88

20

Põlva Muusikakool

124

23

Põlva Kunstikool

97

5

Põlva Spordikool

353

14

Põlva Roosi Kool
lasteaed
Põlva Roosi Kool
põhikool

Põlva valla territooriumil tegutseb üks erakool – Johannese Lasteaed ja Kool Rosmal (98 õpilast ja 36
last) ja üks riigikool – Põlva Gümnaasium (224 õpilast).
Eesmärk 1
Ühtselt toimiv Põlva valla haridusruum. Kättesaadav ja kvaliteetne, kõigile lastele võimetekohane
alusharidus ja põhiharidus ning mitmekülgsed võimalused huvihariduses ja huvitegevuses.
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2017. aasta sügisel toimunud haldusreformi tulemusena moodustunud Põlva vallale oli 2018. aasta
esimene terviklik eelarveaasta. 2018. aasta jooksul võttis vallavolikogu vastu 25 haridus- ja
kultuurivaldkonda puudutavad õigusakti.
Põlva valla haridusasutuste koostöö on Põlva vallavalitsuse poolt süsteemselt juhitud. Haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja eestvedamisel toimusid regulaarselt haridusasutuste juhtide töökoosolekud,
kus arutati hariduskorralduslikke küsimusi ja arutleti nii valla kui ka riigi tasandil oluliste
haridusvaldkonna teemade üle ning vahendati vallavalitsuse töökorralduslikku infot – haridusasutuste
koostöö vallavalitsuse finantsosakonnaga ja sotsiaalosakonnaga, haridusasutuste veebilehed ja nendel
kajastuva info aktuaalsus, sisehindamise protsess ja arengukava koostamine, lasteaedade suvine
töökorraldus, haldusjärelevalve ja teenistusliku järelevalve põhimõtted, koostöö Kagu-Eesti Rajaleidja
keskusega, suvise õpilasmaleva korraldamine vallas, õpetajate tunnustamine, EHIS-e korrektne
täitmine, muudatused haridusvaldkonna seadusandluses, huvitegevuse ja huvihariduse toetamise
võimalused, hangete nõuetekohane korraldamine, võimalused tervisedenduse valdkonnas, tasulised
teenused haridusasutustes, andmekaitse põhimõtted, nõuded ja kohustused dokumendihalduses,
haridusasutuse eelarve täitmine ja planeerimine, haridusasutuse ja valla mainekujundus, huvitegevuse
ja huvihariduse täiendava toetuse kasutamine, koostöö Põlva valla arengukava 2019-2030 koostamisel.
Haridusasutuste juhtide igakuiste töökoosolekute eesmärkideks olid:
1. süsteemse infovahetuse tagamine
2. kõikide juhtide kaasamine kohalike omavalitsuste ühinemise järgselt toimuvatesse tegevustesse ja
ühiste põhimõtete ning reeglite kokkuleppimisse
3. koostöö Põlva vallavalitsuse ja vallavolikogu õigusaktide koostamisel
4. juhtide koolitamine, et tagada nende õiguspärane ja eesmärgistatud tegevus haridusasutuse juhtimisel
5. koostöö Eesti Vabariik 100 tegevuste korraldamisel vallas
6. koostöö huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamise kavandamisel ja rakendamisel
Huvitegevuse ja huvihariduse võimalusi pakkus Põlva vallas 2018. aastal lisaks
munitsipaalhuvikoolidele ka kümme mittetulundusühingut – MTÜ Meie stuudio, MTÜ Jalgpalliklubi
„Lootos“, MTÜ Tantsuklubi Maarja, MTÜ Urban Style, MTÜ E Stuudio, MTÜ Spordiklubi SUN
DOME, MTÜ Spordiklubi Traps, MTÜ Põlva Tenniseklubi, MTÜ Virbel, Põlva Võrkpalliklubi
VOLLY. Nende poolt pakutavates tegevustes osales üle neljasaja lapse ja noore.
Põlva valla noorsootööasutuste koostöö on Põlva vallavalitsuse poolt süsteemselt juhitud. Haridus- ja
kultuuriosakonna noorsootööspetsialisti eestvedamisel toimusid regulaarselt noorsootöötajate
töökoosolekud, kus arutati valdkonnas oluliste teemade üle ning vahendati vallavalitsuse
töökorralduslikku infot – koostöö vallavalitsuse finantsosakonnaga ja sotsiaalosakonnaga,
noortemalevate korraldamine, ennetustöö integreerimine igapäevasesse noorsootöösse, koostöö vallas
toimuvate suurprojektide korraldamisel (nt Rural Trban Art), Põlva valla arengukava koostamise
protsessis osalemine, tervisedenduse ja liikumisharrastuse propageerimine, huvihariduse- ja
huvitegevuse täiendava toetuse kasutamine ja kavandamine uueks eelarveaastaks, noortekeskuste
ümberkorraldamise ettevalmistamine.
2018. aasta suvel toimus noortemalev Põlva valla territooriumil kuues grupis, kus osales kokku 74 noort.
2018. aasta lõpuni tegutses Põlva vallas on kolm noortekeskust – Põlva Avatud Noortekeskus, Laheda
Avatud Noortekeskus ja Mooste Valla Avatud Noortekeskus, mis olid juriidiliselt iseseisvad asutusena.
Lisaks nendele oli Põlva vallas kaks noortekeskust, mis tegutsesid teise hallatava asutuse
struktuuriüksusena:
1. Ahja Vabaaja- ja Noortekeskus oli põhimääruse kohaselt Ahja Kultuurimaja struktuuriüksus
2. Vastse-Kuuste Avatud Noortekeskus oli põhimääruse kohaselt Vastse-Kuuste Kooli struktuuriüksus.
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Põlva Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 1-3/55 korraldati ümber Põlva valla noortekeskused
liitmise teel. Liidetavad noortekeskused (Laheda Avatud Noortekeskus ja Mooste Valla Avatud
Noortekeskus) lõpetasid 31.12.2018 tegevuse ja alates 01.01.2019. jätkas Põlva vallas tegevust üks
noorsootöö asutus Põlva valla Noorsootöö Keskus. Ümberkorraldamise eesmärgiks oli Põlva valla
noortele osutatava avatud noorsootöö teenuse mitmekesistamine ning selle parema kättesaadavuse
tagamine. Avatud noorsootöö teenuse osutamine jätkub senistes asukohtades, kohalike omavalitsuste
ühinemise eelsetes piirkondades.
Eesmärk 2
Üldhariduskoolivõrgu korrastamise lõpule viimine, koolide ümberkorraldamine optimaalseks
võrgustikuks
Põlva vald on esitanud projektitaotluse Põlva Kooli Kesk 25 õppehoone ümberehitamise kohta meetme
„Koolivõrgu korrastamine“ alategevus „Põhivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020“ esimesse vooru.
Vabariigi Valitsus kinnitas perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete investeeringute kava
02.03.2017. Põlva valla projekt saab toetust 2 023 022 eurot.
2018. aasta juunikuus koliti välja Kesk 25 õppehoone B-korpusest ja C-korpusest ning alustati nimetaud
projekti kohaselt ümberehitustöödega. 2018/2019 õppeaastaks paigutati II kooliastme klassid Lina 21
õppehoonesse. Ümberehitustööd lõpevad 2019. aasta suvel ja õppetöö terves Kesk 25 õppehoones algab
1. septembril 2019.
Eesmärk 3
Hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste võimetekohase arengu toetamine
Haridusliku erivajadusega õpilastele (edaspidi HEV õpilased) ea- ja võimetekohaste õpitingimuste
tagamiseks tegutseb Põlva vallas Roosi Kool, kus õpitakse põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava
alusel lihtsustatud ja toimetuleku ning hooldusõppe tasemel.
Samuti õpivad HEV õpilased ka Põlva valla tavaüldhariduskoolides, kaasava hariduse põhimõtteid
järgides. Nendes koolides oli 2018. aastal moodustatud HEV õpilaste õpetamiseks 18 eriklassi või
korraldatud individuaalõpe 68-le tõhustatud või erituge vajavale õpilasele. Üldist tuge vajavaid õpilasi
on valla üldhariduskoolides 240.
Põlva valla lasteaedades on enam kui 160 last, kes vajavad logopeedilist ja/või eripedagoogilist abi.
Teenust pakutakse kõikides lasteaedades, kuid vajadus selle järele on oluliselt suurem. Kahjuks on
ebaõnnestunud mitmed tugispetsialistide leidmise konkursid, sest ühtegi kandidaati ei ole olnud.
Eesmärk 4
Haridusasutuste õppehoonete ümberehitamine ning õpi- ja töökeskkonna kaasajastamine vastavalt
kehtivatele ehitus- ja tervisekaitsenõuetele ning riiklikule õppekavale
2018. aastal teostati haridusasutuste hoonetes ja territooriumil suuremaid ümberehitustöid järgmiselt uuendati Ahja Kooli staadioni jooksuraja kate; Põlva Lasteaias Lepatriinu teostati veetorude läbipesu ja
puhastus; Mammaste Tervisespordikeskuse juures tehti kaeva- ja pinnasetöid, mille tulemusena
parendati sealset terviserada; Põlva Lasteaia Pihlapuu juurde rajati turvaline ligipääs bussijaama
poolsest küljest ning toimusid mänguväljaku drenaažitööd.
Haridusasutuste õppehoonetega seotud suurim ehitustegevus algas 2018. aasta suvel, seoses
ümberehitustöödega Põlva Kooli Kesk 25 õppehoones.
Füüsilise õpi- ja töökeskkonna parendamiseks teostati Põlva valla haridusasutustes 2018. aastal
järgmised ümberehitamised ja uuendamised õppehoonetes, mängu- ja spordiväljakutel ning õuealadel:
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1. Põlva Lasteaed Lepatriinu – vahetati välja Piiri tänava poolne aed ja jalgvärav, mis sai turvalise
sulguri, A maja õuealale uued kiiged, mööbel muusika- ja liikumisõpetaja kabinetti, kööki kombiahi,
sügavkülmkirst kööki, kuusehekk tänavamüra kaitseks.
2. Põlva Lasteaed Mesimumm – ulatusliku veekahjustuse tõttu kahe alumise rühmaruumi ning koridori
remont ning mööbli väljavahetamine, õues varjualuste väliskülgede värvimine Põlva kihelkonna
värvidesse, tööriistakuuri katuse vahetus.
3. Põlva Lasteaed Pihlapuu – õuealale kolm uut lauda pinkidega, päikesevari ja pesakiik sõimerühmade
õuealale, köögis katla remont 6 korda aastas, nõudepesumasina remont, köögi ventilatsiooni remont.
4. Ahja Lasteaed Illikuku – kaasaegne mänguväljak, uued garderoobikapid, peegel, raamaturiiul,
kappvoodi, magnettahvlid, kuivatusruumi sisustus, Wifi seadmed, muusikakeskus, kõlar.
5. Mooste Lasteaed Tammetõru – kaks betoonjalgadel puidust pargipinki ja prügikast, õueala
hooldamiseks uus käsimuruniiduk, garderoobikapid Oravakeste rühma, laste pehme mööbli
komplektid kõikidesse rühmadesse (5 tk), õpetaja töölaud Tõrukeste rühma, õpetaja töölaud ja kapp
Kauksi rühma, logopeedi kabineti sisustus (peeglilaud, 2 kappi, töölaud), kuivatiga pesumasin ja
nõudepesumasin kööki, printer-koopiamasinad Rasina ja Kauksi rühmadesse.
6. Tilsi Lasteaed Muumioru – uus kiik, liumägi, pesakiik, uus aed mänguväljakule, mudaköök,
putukahotell, lillepeenar püsi- ja suvelilledele, pajuokstest lehtla, euroalustest istepingid, lauad,
diivan, kasepakkudest istmed, maitsetaimede kastid, kuusehekk aia kahele küljele.
7. Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari – uued robootikavahendid, lastele linased rahvuslikud riided, et
osaleda Kagu-Eesti tantsupeol.
8. Ahja Kool – õpilastele garderoobikapid – nagide asendamine kappidega, kööki uus kombiahi XEVC,
loodusklassi kaks sahtlitega riiulit ja 10 komplekti koolilaudasid koos toolidega, Wifi seadmed.
9. Kauksi Põhikool – spordiväljakul uuendati korvpallikonstruktsioonid, osteti murutraktor, remonditi
kõik ahjud koolimajas
10. Mooste Mõisakool – remonditi maakütte süsteemi, sest jaanuaris ütles üles kompressor ja majas
polnud üldse kütet.
11. Tilsi Põhikool – õuealale rajati tegelusväljak (välitrenažöörid) ja paigutati istumispingid ning
taimekastid, kaasaegsed töölauad arvutiklassi, HITSA projekti vahenditega koolimajas optiline
kaabel, server ja tulemüür
12. Vastse-Kuuste Kool – renoveeriti võimla valgustus, HITSA projektiga internetikaabelduse
uuendamine, kaheksa uut arvutit, 16 arvutitooli, vee- ja tolmuimeja poiste tööõpetuse klassi, kaks
uut printerit, uus arvuti õppealajuhatajale.
13. Põlva Kool – aulatesse toolikärud 50 tooliga - 3 tk ja kunstkuused, 360 cm - 2 tk, printer/paljundus
Lina 21 õpetajate tuppa
14. Põlva Muusikakool – peatrepi remont, helikindlad saaliuksed.
15. Põlva Spordikool – rannavõrkpalli inventar, basseinitehnika uuendamine, uus peegelsein ning
stanged aeroobikasaali.
Eesmärk 5
Õppevara uuendamine ja arendamine haridusasutustes
2018. aastal hangiti uusi õppe- ja mänguvahendeid ning rakendati uusi õppemetoodikaid järgmiselt:
1. Põlva Lasteaed Lepatriinu – õppevahendid ja mänguasjad ning laste- ja metoodiline kirjandus tellitud
vastavalt vajadustele jooksvalt töö käigus, muusikatuppa soetatud kromaatiline soprankellamäng.
2. Põlva Lasteaed Mesimumm – muusikalised lööktorud, taimekastid igale rühmale maitsetaimede
kasvatamiseks, LEGO Education Steam Park mängukomplektid - Väljenda emotsioone ja Meie linn
3. Põlva Lasteaed Pihlapuu – koduste laste mängukoolile õppe- ja mänguvahendid, rühmade õppe- ja
mänguvahendite mitmekesistamine, ujumistegevusteks uued vahendid.
4. Ahja Lasteaed Illikuku – puidust õppemängud: kelle kodu; suur põrandapusle, mänguköök, kaks
beebinukku, kööginõude komplekt, tahvelarvutid, sülearvuti, projektor
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5. Mooste Lasteaed Tammetõru – mänguköögid Rasina ja Kauksi rühmadesse, HITSA projektiga Proge
Tiigri seadmed (Bee-Bot, Ozobot), kas tahvelarvutit, 3D konstruktorid Kauksi ja Siilikeste rühma,
vee- ja liivalaud Siilikeste rühma, joonistuste kuivatamise riiulid Rasina ja Oravakeste rühma.
6. Tilsi Lasteaed Muumioru – kaks vaipa hommikuringide tarbeks, kolm tahvelarvutit, Lego Education
seadmed - WeDo 2.0 3 komplekti, Ozobot 5 tk, Blue Bot 1 tk, Bee Bot 6 tk, kuuekohaline legolaud,
muinasjuttude kuldraamatud
7. Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari – pidevalt täiendatakse laste mänguasjade valikut, enam soetati
rollimängu vahendeid, täiendati robootikavahendite kogu.
8. Ahja Kool – peegelkaamera meediaringile, valge tahvel ratastel, interaktiivne tahvel, projektor, neli
iPad’i , sülearvuti, kaks dokumendikaamerat, digiklaver, mikroskoop, robootikavahendid.
9. Kauksi Põhikool – Lego WeDo 2.0 komplekt, kaks Ozobot robotit, üks MakeyMakey
leiutamiskomplekt, üks Mio robot, üks Dash ja Dot haridusrobot, uuendati kergejõustiku vahendeid.
10. Mooste Mõisakool – tunniplaani programmi kasutuselevõtmine, Fox Academy kasutamine õppetöös,
HITSA projektiga tahvelarvutid ja 16 uut sülearvutit, Stuudiumi kasutuselevõtmine 2018 sügisel.
11. Tilsi Põhikool – valged klassitahvlid, dokumendikaamera, orienteerumise vahendid, robootika
vahendid nii huvitegevuseks kui ka robootika valikaineks, digiklaver, väikepillid, keraamika
vahendid huvitegevuseks ja valikaineks, digitikkimismasin käsitööringile ja kodunduse tundideks,
laserlõikepink tehnoloogiaringi ja –tundide läbiviimiseks, HITSA projekti vahenditega
multimeediaprojektor. Võeti kasutusele e-õppe keskkonnad: E-tund, opiq, nutisport
12. Vastse-Kuuste Kool – neli paari uusi uiske, saalihoki komplekt, korv- ja võrkpallid (10 tk), ukuleled
(6 tk), korvpallirõngad, poroloonist korv- ja jalgpallid, pallikäru, pallinõelad, discgolfi kettad, 11 uut
lauamängu, spordikaamera GoPro HERO7 koos lisadega, HITSA projektiga mBot
robootikakomplekt, CUE robot, Airblock modulaarne droon.
13. Põlva Kool – Haridus- ja Teadusministeeriumi IT-õppe toetusmeetme raames 48 õpilaste lauaarvutit,
üks video- ja fototöötlusvõimega lauaarvuti ja üks multimeediaprojektor
14. Põlva Roosi Kool – üks uus tahvel
15. Põlva Kunstikool – keraamika töövahendid ja tarvikud, puidufreesid tarvikutega graafikatehnikate
mitmekesistamiseks, lööktrell ja tarvikud näituste ülespanekuks, ekspositsioonide sättimiseks
välisterritooriumidel, trepigalerii näitusetarvikud.
16. Põlva Muusikakool – üks vioola, kaks digitaalset klaverit, kahe klaveri sisu remont, kaks uut
klaveritooli
16. Põlva Spordikool – orienteerumiskaartide alused, sportpüstol Pardini laskesportlastele, uued
käsipallid B-vanuseklassile, raskuspallid ning sangpommid, laskesuusasportlaste õhkrelvad.
Eesmärk 6
Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine
Haridusasutuse juht kavandab võimalused kõikide töötajate enesearendamiseks ja täienduskoolitustel
osalemiseks tulenevalt haridusasutuse õppeaasta eesmärkidest ning arenguvestluste käigus sõnastatud
töötajate individuaalsetest arenguvajadustest. Koolitusvormidena kasutatakse sisekoolitusi kogu
personalile, õppereise, metoodikaseminare ja osalemist erinevate koolitusasutuste poolt pakutavatel
koolituspäevadel. Võimaluse enesearendamiseks õpetajatele annab ka praktikantide juhendamine ning
osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides. Haridusasutused taotlesid lisavahendeid erinevatest
programmidest ja erinevatelt institutsioonidelt –Erasmus+ ja SA Innove.
2018. aastal osalesid haridusasutuste töötajad koolitustel järgmistel teemadel:
1.
Põlva Lasteaed Lepatriinu – olulisemad koolitusteemad: „Käitumisraskustega laps lasteaias
ning rasked kõnelused lapsevanemaga”, „Õppimist toetavad meetodid lasteaias“, „Projektiõpe kui
paljude võimalustega õppemeetod“, „Mitteverbaalne kommunikatsioon“, „Mentorõpetaja rollid ja
ülesanded pideva pedagoogilise praktika raames III“, „Laulumängud laste erinevate muusikaliste
oskuste arendajana”. Toimus sisekoolitus kogu personalile „Koostöökunst ja usaldus meeskonnas“.
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Lasteaia direktor lõpetas Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalteaduste magistriõppe
kommunikatsioonijuhtimises. Direktor annab loenguid lapsehoidja koolituskursusel seadusandluse,
lapse arengu toetamise ning lapsevanematega koostöö teemadel. Viis läbi „Kiusamisest vabaks”
metoodikakoolitused vene keeles Tallinna ja Narva
Õpetajatele
2.
Põlva Lasteaed Mesimumm – õpetajad õppisid lapse arengu hindamist ja dokumenteerimist,
erivajadusega lapse märkamist, käitumisraskustega lapse abistamist, individuaalse arengukava
koostamist, lastega filosofeerimist, õppimist toetavate meetodite kasutamist. Täiendati end
lastevanematega raskete kõneluste pidamise ning lastevanemate pedagoogilise nõustamise alal.
Keelepesa koolitustel Võru Instituudis on keelepesa rühmade õpetajad täiendanud enda teadmisi ja
oskusi muusika, keele, kombestiku ja pärimuse alal. Õpetajaabid on saanud koolitusi enesearengu
juhtimiseks, tööalaseks motivatsiooniks ning meeskonnatööks. Õppealajuhataja osales Valga
Kutseõppekeskuse korraldatud praktikajuhendajate koolitusel.
3.
Põlva Lasteaed Pihlapuu – olulisemad koolitused aasta jooksul: LP-grupijuhtide (Learning
environment and pedagogical analysis, õppekeskkond ja pedagoogiline analüüs) koolitus ja
suveseminar, „Arengulise erivajadusega laste märkamisest toetamiseni“, „Projektiõppe võimalused
kaasaegase õpikäsituse rakendamisel“. Toimusid kogemuskohtumised kõikidele lasteaia töötajatele
Võru Lasteaias Okasroosike ja Lasva Lasteaias Pargihaldjas. Kaks õpetajat osalevad alates sügisest 320
tunnisel erirühma õpetaja koolitusel.
Professionaalne ja motiveeritud personal viib ellu asutuse eesmärke – loob tingimusi iga lapse arengu
toetamiseks. Juhi roll on asutuse põhiväärtustele tuginedes luua võimalusi õppimiseks ja arenguks,
toetada õpikeskkonna arendamisel ja parendamisel. Innustada, toetada, kuulata, vestelda, tunnustada iga
töötajat temale sobival viisil.
Koostööks ja meeskonnatööks luuakse ajalised võimalused ning selgitatakse põhimõtteid, lähtekohti ja
väärtuseid. Asutuse meie-tunne nõuab tööd ja järjekindlust, kuid kannab ka keerulistes olukordades.
4.
Ahja Lasteaed Illikuku – peamised koolitusteemad: „Arendavaid tegevusi 1,5-3-aastastele
lastele“, „Toitumise seos käitumisega“, „Aasta enne kooli: ideed, lahendused, metoodika“, „Verge
koolitus I osa“, „Gordoni Õpetajate Kool I osa“.
5.
Mooste Lasteaed Tammetõru – rühmade personal osales erinevatel koolitustel: „Arengulise
erivajadusega lapse märkamine ja toetamine“, „Suhtlemine ja õppimist toetavate meetodid“,
„Lasteaiaõpetaja abi ABC“.
Direktor läbis töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppe, sooritas vastava eksami ning omandas seeläbi
töökeskkonnaspetsialisti õigused.
6.
Tilsi Lasteaed Muumioru – meeskonnakoolitus lasteaia kõikidele töötajatele „Reflektsioon
töökeskkonnas ja selle positiivne mõju“. Toimus ERM-i muuseumitund teemal „Rahvakalendri
tähtpäevad“. Õpetajad osalesid koolitustel „Lego WeDo 2.0 robootika ja Lego Education harivad
klotsid“, „Lastega filosofeerimine“, „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“, „ Lapse arengut ja
sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine, õpetaja kui protsessi juht“, „Käitumisraskustega laps“.
Koolitusest „Professionaalse õpikogukonna juhtimine“ sündis lasteaias projekt „Nutikalt õue“.
7.
Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari – kõige suurem rõhk oli eripedagoogika koolitustel, mille
tulemusel õpetajad oskavad eripärasusi paremini märgata ja lapsi toetada. Pöörame tähelepanu ka
andekate laste märkamisele ja arendamisele. Õpikogukondade juhtimise koolituse tulemusel käivitus
õpiring, kus ühiselt õpitakse erinevaid robootikavahendeid kasutama, et rikastada õppetegevusi.
Digipädevuste arendamine haridusasutuses oli lasteaia meeskonnakoolitus, mille tulemusel suutsime
valdkonna arengusuunad seada. Koolituste tulemusel kasutatakse järjest enam tegevustes lastega
robootikavahendeid ja õpetajad on pädevamad IT vahendite kasutamisel. Lapsest lähtuva
õppekasvatustöö rakendamiseks on liigutud projektiõppe metoodika poole. Selleks on 3 õpetajat läbinud
koolituse ja ühes rühmas on projektiõpe rakendunud.
8.
Ahja Kool – olulisemad koolitused: „Nõustamisoskuste arendamine ja tugimeeskonna
loomine“, „Meeskonna inspiratsiooniseminar“, „Haridusinnovatsiooni meistriklass“, „Tänapäeva
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erivajadusega õpilane kaasaegses ühiskonnas“, „Gordoni Õpetajate kool. Kuidas tunda end õpetajana
paremini I osa“, „Verge koolitus I osa“, „Terved ja turvalised suhted, noorte kohtinguvägivalla
ennetamine“, "Digivaldkonna riskidega arvestamine modernes õpiruumis", "Ohud digimaailmas kuidas seda õpetada?", „Toitumise seos käitumisega“.
9.
Kauksi Põhikool – peamised koolitusteemad: “Digivaldkonna riskidega arvestamine modernses
õpiruumis“, „Haridusrobotid võõrkeele tunnis“, „Õpetaja vaimne, füüsiline ning emotsionaalne tasakaal
ja tervis“, „Ajaplaneerimine ja enesekehtestamine“, „Praktilisi teadmisi Opiq keskkonnast“
10.
Mooste Mõisakool – koolijuht lõpetas Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt läbi viidud 10kuulise alustavate koolijuhtide arenguprogrammi, mille raames oli igas kuus kaks koolituspäeva oma
valdkonna asjatundjate eestvedamisel ning nädalane õppereis Londonisse, kus külastati erinevaid koole
ning tutvuti ühe pika päeva vältel ülikoolis õpetajakoolituse ja Inglismaa haridussüsteemiga.
Õppealajuhataja osales õppejuhtide arenguprogrammis, mis kestis kokku viis kuud, augustist kuni
detsembrini 2018. Toimus kokku kümme ühepäevast õppesessiooni ja kolmepäevane õppevisiit
Londonisse. Õpetajad on saanud erialase enesetäiendamise kõrval eelkõige HEV-alast koolitust. Kogu
kooliperele toimus kaks ühist koolituspäeva HEV õpilaste toetamise teemadel.
11.
Tilsi Põhikool – oluline rõhuasetus meeskonnatöö tõhustamisele õpilaste arengu toetamiseks.
Tugispetsialistid nõustasid õpetajaid, korraldasid kokkusaamisi vanemate ja võrgustikuga. Kooli
abipersonali kaasamine nõupidamistele, mis puudutavad koolikultuuri parandamist.
ERASMUS+ projekti „Hariduslike erivajadustega õpilaste arengu toetamine ja kaasamine“ raames
toimus kaks õpirännet, osales neli õpetajat. Peamised koolitused:
o meeskonnakoolitus „Üheskoos tugevamalt edasi“ – meeskonnatöö tähtsus ja üksteise toetamine
hooliva koolikultuuri loomisel.
o Elektroonsete õpikeskkondade kasutamise võimalused
o Trauma läbi elanud lapse mõistmine ja toetamine
o Kuidas paljundada koolirõõmu?
o Noorte sotsiaalse tõrjutuse võrgustikutöö seminar
o Nordplus projekti õppekäik
o Loovus ja disain, meisterdamine ja toote disain
12.
Vastse-Kuuste Kool – igal aastal viiakse läbi õppeaasta eesmärkidest lähtuvalt paar
ühiskoolitust kogu personalile (liiklusohutus, tuleohutus, õpilaste motiveerimine). Aasta jooksul tegeldi
põhjalikult õpilasi ja lapsevanemaid kaasates kooli väärtustega. Õpetajad ja õpilased osalesid Ettevõtlike
Koolide talvekoolis haridusfestivalil Paides. Õppealajuhataja, eripedagoog ning direktor on osalenud
koolitustel, mis puudutavad muutunud seadusandlust seoses hariduslike erivajaduste õpilastega ning
töökesskonna ja tööohutuse teemadega.
13.
Põlva Kool – ainealaste koolituse kõrval olid peamised tegevused õpetajate professionaalse
arengu toetamisel:
o Erasmus+ projekti raames õpetajate õpiränded ja erialased koolitused;
o koolitused õpetajatele „Küberkiusamine“, „Arenguvestlus toetab klassijuhataja tööd“,
„Enesekehtestamise võtted“;
o osalemine Hariduskonverents „Olen kohal, mõtlen kaasa“ ning J. Käisi Seltsi aastakonverents;
o osalemine parimate praktikate päeval Tartus, kus kooli õppejuht tegi ettekande kodutööde rollist
õppeprotsessis.
14.
Põlva Kunstikool – koolitustel ja praktilistel kursustel osalemisega saab iga õpetaja võimaluse
professionaalseks eneseteostuseks. Kaks õpetajat osalesid Aapo Puki kunstikursusel, kaks õpetajat
osalesid EKS ja ETS seltside suvekursusel „Eesti kultuuripärandi taaselustamise aktiviseerimine
praktiliste esemete valmistamisel“, üks õpetaja osales Eesti Kunstikoolide Liidu täiendõppekoolitusel
Gruusias – kunstiajalugu ja eri metoodikad laste kunstiõppes.
15. Põlva Muusikakool – olulisemad koolitused ja õpiüritused:
o Klaveri suvekool Võrus ja klaveri sügiskool Tartus
o Klaveriõpetuse kaasaegsed vormid
o Õpetajate osalemine konkurssidel
o Johan Randvere meistriklass
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o Koolitused „Hääl ja emotsioon“ ning „Rütm, muusika ja improvisatsioon“
o Koolitus „Solfedžo õpetamise uued suunad“
16.
Põlva spordikool – vastavalt võimalustele toetatud treenerite osalemist täienduskoolitustel.
Vabamaadluse treener Elar Hani tõstis kutsetaset abitreeneri tasemelt treeneri tasemele (IV kategooria).
Täienduskoolitustel osalesid ka võrkpalli-, käsipalli-, orienteerumise- ning laskesuusatamise treenerid,
orienteerumise treener osalenud laagrijuhtide koolitusel ja õppevisiidil Valgevenes. Spordikooli tehnik
osales kevadel kemikaaliohutuse koolitusel, olles tervisekaitseinspektori tagasiside kohaselt esimene
kutsetunnistuse omandanu Lõuna regioonis. Spordikooli administratiivpersonalile korraldati
klienditeeninduse baaskoolitus.
Eesmärk 7
Elukestva õppe põhimõtete rakendamine
Elukestva õppe strateegia 2020 üldeesmärgi kohaselt on loodud kõigile eesti inimestele nende
vajadustele ning võimetele vastavad õpivõimalused, et tagada neile isiksusena väärika eneseteostuse
võimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus.
Haridusasutuste tulemusliku tegevuse üheks valdkonnaks on koostöö lapsevanematega. Põlva valla
haridusasutused kaasavad lapsevanemaid erinevate ürituste korraldamisse ning viivad läbi neile
mõeldud koolitusi aktuaalsetel haridusteemadel.
2018. aastal oli lapsevanematel võimalus osaleda lasteaedades ja koolides erinevatel loengutel,
infotundides ja üritustel:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

toitumise mõju käitumisele
kuidas tunda ära lapse andeid ja toetada lapse andekust.
lapse une tähtsusest
avatud ujumistund (vanemad kutsutud vaatama, kuidas laps on arenenud ja mida õppinud);
õpitoad perepäeval, kus lapsevanem osales koos lapsega:
koostöös Põlva Vallavalituse sotsiaalosakonnaga koolitus lapsevanematele „Imelised aastad“
koolitus „Kui laps ei kuula sõna“
koolitus „Kaitse last ja aita ennast“
koolitus „Ema-isa-laps - see on meeskond“
koolitus „Loovtegevus lastevanematega“
loeng „Kõne areng läbi mängu“
robootika pereõhtud koos vanematega „ Robotid seenemetsas“, „Liiklus on põnev“
loeng „Viisakus algab meist endist. Ka liikluses“
vaikuseminutite programmi tutvustamine
loeng „Lapse ajukeskne kasvatamine“.
esimesse klassi astuvate laste vanematele koolitus
lapsevanemate gruppide ümarlauad
tervisespordiüritused koostöös vanematega
temaatiline vanavanemate päeva tähistamine
õhtukool vanematele pakkudes neile võimaluse osaleda õppetegevustes

Kultuur ja sport
Põlva valla kultuurielu iseloomustab pärimus- ja harrastuskultuuri suur osatähtsus, laialdane
kultuuriasutuste võrgustik, erinevad tegutsemisvormid ning mitme maineürituse olemasolu. Põlva vallas
tegutsevad aktiivsed huviringid, kultuuriühingud, mitmesugused ühendused ja isetegevuskollektiivid.
Põlva valla kultuuriasutused ja rajatised on Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus koos Intsikurmu laululavaga,
Ahja Kultuurimaja, Mooste Kultuurimaja, Vana-Koiola Rahvamaja, Vastse-Kuuste Kultuurimaja ja SA
Mooste Mõis koos Mooste Folgikojaga.
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Eesmärk 1
Kultuuritegevuse aktiviseerimine, erinevate kultuurivaldkondade vaheline koostöö
suurendamine ja omaalgatuste toetamine.
2018. aastal oli valla eelarve vahenditest tagatud tegevustoetused kollektiividele ja kultuuriühingutele
igapäeva kultuuritegevuse jaoks. Laulu- ja tantsuühingud saavad kasutada piirkonna kultuuriasutuses
ruume tasuta oma tegevuseks. Põlva vallas on 59 kultuuriühingut sh 9 tantsuühingut, 7 lauluühingut, 7
käsitööühingut, 5 muusikaühingut, 3 harrastusteatriühingut, 27 kogukonna ja külaseltsi ning Jakob
Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts.
Toetust eraldati endise Põlva valla piirkonnas 23-le kultuuri- ja noorte ühingule, nendest viis on noorte
ühingut, millest üks laulu ja neli tantsuühingut ja 19 kultuuriühingut, millest viis laulu, kolm tantsu,
seitse käsitöö, kaks teatri ja üks Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts.
Endise Mooste valla piirkonnas eraldati viiele kultuuriühingule toetust ja ühele suurüritusele (Mooste
Elohelü) ning endise Vastse-Kuuste valla piirkonnas eraldati toetust seitsmele kultuuriühingule.
Kultuuri- ja noorte ühingute tegevustoetuse summa 2018. aastal oli Põlva piirkonnas 21 tuhat eurot,
Mooste piirkonnas 25 tuhat eurot, sealhulgas toetus SAle Mooste Mõis ja Vastse-Kuuste piirkonnas 6
tuhat eurot.
Põlva valla kodulehel on olemas sündmuste kalender, kus on aastaringselt kajastatud kõik kultuuri- ja
spordisündmused. Infot on jagatud ka ajalehes Põlva Teataja, Põlvamaa portaalis, facebookis ja
maakonnalehes Koit.
Kultuuripreemia kultuuri kui ka spordivaldkonnas ja „Aasta tegija“, „Aasta tegu“ ja „Aasta vabatahtlik“
tunnustused antakse üle vallavanema vastuvõtul vabariigi aastapäeval. Vastuvõtul tunnustatakse
vallavanema tänukirjaga ka kõiki tublisid tegijaid, kes on aasta jooksul saavutanud suurepäraseid
tulemusi oma tegevusvaldkonnas ja panustanud valla maine kujundamisse.
Säilitatakse ja hoitakse pikaajalisi traditsioone, tehakse koostööd Jakob Hurda nimelise Põlva
Rahvahariduse Seltsiga, mille peamine tegevus on Põlvaga seotud kultuuri- ja ajalooliste isikute
tegevuste jäädvustamine ja tutvustamine teistele. Jakob Hurda nimeline Rahvahariduse Selts annab
välja igal aastal rahvakultuuri auhinda ja seltsil täitus 22 tegevusaastat.
Põlva valla eelarvest toetati omaalgatuslikku kultuurisündmuste ja spordiürituste korraldamist MTÜde või eraisikute poolt. Toetuste kogusumma oli 50 tuhat eurot ja seeläbi toetati 93 ürituse
korraldamist.
Eesmärk 2
Rahvaraamatukogude arendamine kogukonnakeskusteks
Kohalike omavalitsuste ühinemise järgselt 22.10.2017 moodustunud Põlva vallas tegutses üheksa
rahvaraamatukogu – Põlva Keskraamatukogu, Munitsipaalasutus Ahja Raamatukogu, Kauksi
Raamatukogu, Kiidjärve Raamatukogu, Lahe Raamatukogu, Mooste Raamatukogu, Rasina
Raamatukogu, Tilsi Raamatukogu ja Vastse-Kuuste Raamatukogu.
Põlva Vallavolikogu 16.03.2018 otsusega nr 1-3/11 „Põlva valla rahvaraamatukogude
ümberkorraldamine“ korraldati raamatukogud ümber liitmise teel.
Alates 01.06.2018 jätkas tegevust Põlva Keskraamatukogu, millel on kaksteist haruraamatukogu: Ahja,
Himmaste, Kauksi, Kiidjärve, Kiuma, Mooste raamatukogu, Peri, Rasina, Taevaskoja, Tilsi
raamatukogu,Vanaküla ja Vastse-Kuuste haruraamatukogud
Raamatukoguteenuse osutamine jätkub senistes asukohtades. Raamatukogutöötajate ja külavanemate
koostöös toimivad aktiivsemates külades haruraamatukogud külakeskusena. Ühiselt korraldati erinevaid
üritusi, avatud olid mitmed näitused, korraldati kohtumisi kirjanikega.
Eesmärk 3
Vaimse ja materiaalse kultuuripärandi mitmekesisuse säilitamine
Maineürituste ja olulisemate sündmuste korraldamine toimub valla toetusel koostöös teiste ühingute või
allasutustega. 2018. aasta algas „Rahvalõõts“ üritusega. Põlva linn kannab väärikalt lõõtsapealinna
tiitlit, esineti aasta jooksul mitmes erinevas paigas üle Eesti. Sügisel jätkus rahvalõõtsa sari koostöös
Tallinna Televisiooniga, seekord „Rahvalõõts Pluss“ võistlussari. Suuremad sündmused Põlva vallas
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2018. aastal olid Põlva piirkonnas: VII vabariiklik tantsutüdrukute festival-võistlus, XXIX Põlva
Päevad, III Kagu-Eesti Tantsupidu „Kuula“ VIII Rahvusvaheline lõõtspillipidu Harmoonika, Intsikurmu
Festival 2018, Põlva linna Puhkpilliorkester 150 tähistamine, Rahva Laul Intsikurmus, jaanituleüritused
erinevates külades kogu Põlva vallas, „Viimsepääva läüge“ Lutsu külas, Rahvusvaheline
tänavakunstifestival Rural Urban Art Põlva linnas, Põlva valla erinevate piirkondade kodukohvikute
päevad, külapäevad erinevates külades ja mitmed laadapäevad ning tantsuõhtud Põlva valla erinevates
piirkondades, EV100 ürituste tähistamine ja sünnipäeva aasta aastavahetuse pidu „Sajaga edasi, Põlva!“
Põlva linna uuel keskväljakul.
Mooste piirkonnas toimus XIX rahvamuusikafestival Elohelu ja suurejooneline linalaat juulikuu lõpus.
Üritusi korraldatakse koostöös kultuuriasutuste ja teiste allasutuste, kultuuriühingute ja
seltsingutega. Suuremate maineürituste kulu 2018. aastal oli järgmine: Mooste Elohelü 10 tuhat eurot
ja Lõõtspillipeo Harmoonika korralduskulu 10 tuhat eurot.
Eesmärk 4
Valla kultuuriasutuste ja -objektide ümberehitamine, korrastamine ja tehnilise baasi
kaasajastamine
23. juunil 2018 avati uus Põlva keskväljak koos suure võidupüha tähistamisega.
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses uuendati helitehnikat ja valgustust.
Eesmärk 5
Külade elukeskkonna arendamise ja koostöö toetamine
Kogukonna eestvedamisel on ümber ehitatud külakeskused, rajatud on külaplatsid koos mängu- ja
vabaaja veetmise väljakutega. 2018. aastal sai Himmaste küla uued pingid. 2018. aastal oli valla eelarves
planeeritud külade arengutoetusena investeeringuteks 7 tuhat eurot. Aarna Seltsituba, Kiuma Rahvamaja
ja Kähri Seltsituba toetati lepingute alusel kommunaalkulude katmisel aastas 3 tuhande euroga.
2018. aastal pälvis Karilatsi küla Põlvamaa parima küla tiitli.
Põlva valla külad saavad üks kord aastas kokku Põlva valla suve- ja talimängudel.
Valdkonna tähtsamad eesmärgid, arengusuunad ja tegevused lähitulevikus
1. Haridusasutuste õpi- ja töökeskkonna kaasajastamine.
2. Haridusasutuste õuealade, mängu- ja spordiväljakute ning haljastuse uuendamine.
3. Õppevahendite eesmärgistatud uuendamine ja õppekavadega vastavusse viimine, haridusasutuste
digitaristu uuendamine ja täiendamine.
4. Õpetajate ja treenerite professionaalse arengu eesmärgistatud toetamine.
5. Koostöö arendamine haridus-, noorsootöö ja kultuuriasutuste vahel, ühisprojektide läbiviimine.
6. Koostöö suunamine ühinenud Põlva valla haridus, noorsootöö ja kultuuriasutustes.
7. Tugiteenuste arendamise toetamine ja kättesaadavuse tagamine haridusasutustes.
8. Huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste arendamine koostöös MTÜ-dega.
9. Kogukondade kaasamine kultuuri- ja spordivaldkonna arendamisse ja ürituste korraldamisse.
10. Kultuuri-, spordi- ja noortevaldkonna toetuste taotlemise ja menetlemise veebikeskkonna SPOKU
kasutuselevõtmine.

Sotsiaalvaldkond
Teostatud tegevused:
Ahja valla arengukava 2014-2020
Eesmärk 1
Koduhooldusteenuse väljaarendamine Ahja piirkonnas
Ahja piirkonda on tööle võetud koduhooldustöötaja koormusega 1,0. Teenus on kõikidele vajajatele
kättesaadav. Koduhooldustöötaja kasutuses on ametiauto, millega saab vajadusel osutada ka
sotsiaaltransporditeenust.
Eesmärk 2
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Täiend- ja ümberõppe vajaduste väljaselgitamine ja töötute rehabilitatsioonile kaasa aitamine
Koostöö Eesti Töötukassaga on väga hea. Selgitatakse välja kliendile vajalik ning sobiv koolitus.
Sotsiaaltöötajad jagavad informatsiooni töötukassa pakutavatest teenustest ja ümberõppe võimalustest.
Laheda valla arengukava 2014-2025
Eesmärk 1
Sotsiaalabi võimaluse teadvustamine ja kättesaadavus kõigile – info sotsiaalabi võimalustest,
sotsiaaltoetustest ja -teenustest on leitav valla kodulehel, infot jagatakse ka valla ajalehes, facebookis.
Tilsis, endises Laheda Vallavalitsuse hoones toimub iganädalaselt sotsiaaltöötaja vastuvõtt.
Eesmärk 2
Asenduskodu uue peremajade süsteemi elluviimine ja edukas toimimine – SA Tilsi Perekodu on
kolinud uutesse peremajadesse, kus on lastele loodud võimalikult perelähedased elamistingimused.
Mooste valla arengukava aastateks 2016.-2023
Eesmärk 1
Sotsiaalhoolekandeteenuse ühtlustamine vallas – sotsiaaltoetuste ja-teenuste korrad vallas on
ühtlustatud
Eesmärk 2
Avahoolduse laiendamine – koduhoolduse suuna arendamine – tööl on koduhooldustöötaja, kelle
kasutuses on valla auto, millega saab vajadusel osutada ka sotsiaaltransporditeenust.
Eesmärk 3
Sotsiaalkorterite arvu suurendamine – ühinenud Põlva vallas on kokku 64 sotsiaaleluruumi, mida
abivajajatele välja üüritakse.
Vastse-Kuuste valla arengukava 2015-2024
Eesmärk 1
Läbimõeldud sotsiaalteenuste pakkumine – teenuste arendamisel ja pakkumisel on arvestatud
vananeva elanikkonna vajadusi, arendatakse koostööd vabasektori ja kodanikuühendustega,
arendatakse koduhooldusteenust.
Põlva valla arengukava 2015-2029
Eesmärk 1
Sotsiaalvaldkonna juhtimine ja arendamine kaasaegsel ning professionaalsel tasemel – vallavalitsuse
sotsiaalosakonnas töötavad erialase kõrgharidusega ametnikud, pidevalt toimuvad täiendkoolitused
Eesmärk 2
Kõigile valla elanikele sotsiaalse kaitse tagamine
1. Sotsiaalvaldkonna teabe kättesaadavuse võimaluste parandamine ja laiendamine sotsiaalvaldkonna info on avaldatud valla kodulehel, Facebookis, valla ajalehes, info on
jagatud allasutustele levitamiseks. Infot uuendatakse operatiivselt;
2. Sotsiaalteenuste arendamine ja nende võimaldamine erinevate sektorite omavahelises
koostöös – koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Töötukassa ja teiste ametkondadega on võimalus
piirkonnas laialdasemalt ja suuremas mahus pakkuda tugiisikuteenust, võlanõustamis teenust,
isikliku abistaja teenust, psühholoogilise nõustamise teenust, perelepitusteenust ja teisi
vallakodanikele vajalikke teenuseid. Koostöös erasektoriga osutatakse Põlva vallas
sotsiaaltranspordi teenust;
3. Sotsiaalvaldkonna jätkuv arendamine – laienenud on teenuste valik, paranenud on teenuste
kättesaadavus, vallakodanikele on tagatud sotsiaalne kaitse vastavalt nende vajadustele;
4. Toimunud on vabatahtlike koolitus projekti raames, vabatahtlikud on rakendatud
hoolekandeasutustes ja üksi elavate eakate juures.
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Sotsiaalne turvalisus ja tööhõive
Eesmärgid
1.Kõikidele abivajajatele kvaliteetsete sotsiaalteenuste kättesaadavuse kindlustamine
2. Inimeste aktiveerimine ja suunamine, tööturult kõrvale jäänute hõivesse tagasitoomine ning tööjõu
kvalifikatsiooni ja konkurentsivõime tõstmine
3. Hoolekandeteenuste ja sotsiaaltoetuste vajaduspõhise kättesaadavuse tagamine
4. Hoolekandeteenuste kvaliteedi ja klientide parema teadlikkuse tagamine
5. Hoolekandeteenuste jätkusuutlikkuse ja efektiivsuse tagamine ning sotsiaalse sidususe
suurendamine
6. Sotsiaalteenuseid saanud erivajadustega-, hoolduskoormusega- ja toimetulekuraskustega
inimeste tööturul osalemise suurendamine
Teostatud tegevused
1. Põlva valla ja Põlva linna sotsiaalvaldkonna arengukontseptsiooni rakendamine – sotsiaaltöös
lähtutakse kontseptsiooni põhimõtetest;
2. Sotsiaaltöötaja vastuvõtuteenuse osutamine külades – sotsiaaltöötaja vastuvõtud külades
toimuvad, kodanikud on teenindatud;
3. Sotsiaalteenuste arendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine – sotsiaalteenused on
kättesaadavad kõikidele kodanikele, kodanik suunatakse sobiva teenuseosutaja juurde,
vajadusel rahastatakse teenust valla eelarvest;
4. Puuetega inimestele ning pikaajalistele töötutele välja arendada tööturule sisenemist ja
töötamist toetavaid hoolekandeteenuseid – teenuseid osutatakse erinevate ametkondade
koostöös, nt Töötukassa, Puuetega Inimeste Koda. Võimalus arendada tööturule sisenemist- ja
töötamist toetavaid teenuseid projektipõhiselt;
5. Töötute sotsiaalne rehabilitatsioon koostöös Töötukassaga – koostöö Töötukassaga väga hea;
6. Eakate hooldusteenuse kättesaadavuse parandamine – vallavalitsus määrab taotluse alusel
isikule hooldaja, maksab hooldajatoetust, vajadusel abistab hoolekandeasutuse koha leidmisel
ning teenuse kulude katmisel, sotsiaalnõustamine;
7. Sotsiaal- ja munitsipaalkorterite ümberehitamine ning uute soetamine – tulenevalt vajadusest
väiksemate eluruumide järele, on ümber ehitatud kaks korterit sotsiaalmajas aadressil Jaama tn
69;
8. Sotsiaalhooldusteenuste laiendamine (pesu pesemine, enesehügieen jne) – dušši ja
pesupesemise võimalus on päevakeskuses ja perekeskuses;
9. Teenuste delegeerimine kolmandale sektorile - sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks on
sõlmitud leping hanke võitjaga;
10. Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine, tugi- ja järelteenuste pakkumine –
asendushooldusteenuse osutajatega tehakse tihedat koostööd, toimuvad teenusel viibivate laste
külastused ning vajaliku dokumentatsiooni vormistamine vastavalt seadusele, rahastatakse
teenusel viibivatele ja teenusel lahkuvatele lastele vajalikke toetavaid sotsiaal- või
raviteenuseid;
11. Abivajajatele vajaduspõhiste hoolekandeteenuste osutamine – isik suunatakse teenusele
vastava taotluse esitamisel;
12. Hooldekodu abivahendite uuendamine ja täiendamine (ratastoolid, funktsionaalvoodid,
vaegnägijate ja -kuuljate kaasaegsed abivahendid jm) – vajalikud abivahendid on hooldekodus
olemas ning need on töökorras ja kaasaegsed. Uuendamine toimub vastavalt vajadusele;
13. Hooldekodu automaatse tuleohutussignalisatsiooni- ja valvesüsteemi nõuetele vastavaks
viimine – vastavad nõuetele;
14. Hooldekodu ventilatsiooni- ja küttesüsteemi ümberehitamine koos kaasnevate elektritöödega
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15. MTÜ Põlvamaa Puuetega Inimeste Kojaga koostöö jätkamine ning uute teenuste
väljaarendamine – Põlvamaa PIK on koostööpartneriks SKAle ja Põlva vallale puuetega
lastele tugiisikuteenuse osutamisel, koostöö kojaga väga hea ning pidev;
16. Koostöö arendamine Põlvamaa sotsiaalhoolekande asutustega – koostöö toimib
17. Tugiisikute ja hooldusperede leidmine, koolitamine ning tööle rakendamine – vallas osutava
tööealistele isikutele tugiisikuteenust neli inimest, lastele osutatakse tugiisikuteenust koostöös
SKA ja Põlvamaa PIKiga, hooldusperesid koolitab Tervise Arengu Instituut;
18. Preventiivse töö tõhustamine, efektiivsem töö riskirühmadega
19. Tööhõivet soodustavate tugiteenuste võimaldamine
20. Sotsiaal- ja munitsipaaleluruumi teenuse osutamise laiendamine ning teenuse kvaliteedi
parendamine – sotsiaaleluruumid on lähtuvalt vajadusest ümber ehitatud väiksemateks
eluruumideks, et teenust saaks pakkuda suuremale arvule abivajajatele, Kõik eluruumid on
üürnikega hõivatud, teostatakse jooksvat remonti;
21. Koduhooldusteenuste võimaluste laiendamine eakatele – teenust osutatakse vastavalt isiku
vajadustele;
22. Hoolekandetöötajate koolitamine – toimub jooksvalt;
23. Võrdsete võimaluste loomine puuetega inimestele läbi erinevate sotsiaalteenuste, sealhulgas
isiklik abistaja, tugiisik, igapäevaelu toetamise teenus – teenused on kättesaadavad. Koostöö
Põlvamaa PIK, SKA, MTÜ, vald;
24. Ligipääsetavuse võimaldamine nii uutesse kui ümberehitatavatesse avaliku kasutusega
hoonetesse – uued hooned on rajatud nii, et sinna pääseb ka liikumispuudega või ratastoolis
olev isik;
25. Puuetega inimeste organisatsioonide tegevuste toetamine projektide kaasabil – rahalist toetust
makstakse vastavalt taotlusele ning sõlmitud lepingule;
26. Puuetega inimestele töövõimaluste leidmine koostöös Töötukassaga – koostöö on hea;
27. Tegevuspiiranguga inimeste kodude kohandamine nende vajadustele vastavaks – toimub
vastavalt vajadusele ning esitatud taotlusele ja hinnapakkumistele;
28. Kvaliteetsete teenuskohtade loomine – alates 01.01.2018
29. Puuetega noorte (kuni 26 a.) õppimisvõimaluste toetamine – valla eelarvest makstakse
õppetoetust, vajadusel transporditoetust;
30. Passiivsete ja tõrjutute sihtgruppide kaasamine ja toetamine läbi erinevate meetmete – koostöö
kolmanda sektoriga, Töötukassa ja SKAga;
31. Riskirühmade töövõime ja töövalmiduse toetamine - sotsiaalne ja tööalane rehabiliteerimine –
koostöö Töötukassa ja SKAga;
32. Riigiasutuste, ettevõtjate ja kolmanda sektoriga koostöö tugevdamine.
33. Uute sotsiaal- ja munitsipaalkorterite soetamine – Põlva vallas on 63 sotsiaaleluruumi
34. Avahooldusteenuste arendamine – Päevakeskuse struktuuri on loodud juurde 2
koduhooldustöötaja ametikohta, teenuse osutamise piirkond on laienenud ja katab kogu valda
Lastekaitse
Eesmärgid
1. Tervisliku ja turvalise arengu tagamine kõikidele lastele ja noortele
2. Noorte õppesse tagasitoomine, tõrjutuse ennetamine ja tööturule suundumise toetamine
Valdkonna tähtsamad eesmärgid, arengusuunad ja tegevused lähitulevikus- analoogselt eelmise aastaga.
Teostatud tegevused
1. Lastekaitse võrgustikutöö toetamine ja laiendamine – loodud on laste ja perede komisjon,
istungid toimuvad regulaarselt, toimuvad koostöövõrgustiku kohtumised
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2. Laste hoolekannet ennetavate teenuste väljatöötaminetegevused ja üritused lasteasutustes,
valla korraldatavad üritused, toimunud on koolitusi
3. Sotsiaaltoetuste kaudu lastega perede toetamine (koolitoetus, toidutoetus) – valla eelarvest
makstakse sissetulekust sõltuvaid toetusi vajaduspõhiselt (huvihariduse toetamine, koolitoetus,
ühekordne toetus, lasteaia lõunatoidu soodustus) ning sissetulekust mittesõltuvaid toetusi
(sünnitoetus, toidutoetus nii lasteaias kui koolis)
4. Koostöö tõhustamine toimetulekuraskustes lastega peredega, et parandada nende
arenguvõimalusi ning seeläbi soodustada nende tõrjutuse vähenemist ja kaasatuse suurenemist
– erinevad toetused, abid (riide- ja toiduabi, apteekidest hügieeni ja ravipakid jne),
kodukülastused vajadusel, nõustamised, suhtlemine lasteasutustega
5. Pere tugiisikuteenuse võimaldamine – vajadusel on peredele määratud tugiisikud, teenust
rahastatakse valla eelarvest; suuremate probleemidega pered on suunatud SKA projekti kaudu
teenusele
6. Perekeskuse tegevuse jätkamine – tegevused on jätkunud
7. Koolikohustuste täitmise tõhusama järelevalve teostamine – laste ja perede komisjoni istungid
toimuvad regulaarselt, toimub koostöö koolide sotsiaalpedagoogidega, politseiga, Rajaleidja
keskusega
8. Noorte õppesse tagasitoomine, tööturule suundumise toetamine – Põlva vald osaleb noorte
tööturule toomise ja õppesse tagasi toomis projektides partnerina
Rahvatervis
Eesmärgid
1. Tervist toetava ja väärtustava elu-, töö- ja õpikeskkonna tagamine
2. Elanikkonnale tervislike valikute ja eluviiside soodustamine ning kättesaadavuse parandamine
3. Kõikidele abivajajatele kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavuse kindlustamine
Teostatud tegevused
1. Tervisedenduse riiklikest ja maakondlikest programmidest ning projektidest aktiivne osavõtt
koostöös maavalitsuse ja naaberomavalitsustega ning ettevõtjate ja kolmanda sektoriga –
projektidest ja programmidest on raha ürituste korraldamiseks saadud
2. Elanikkonna tervislike eluviiside soodustamiseks teenuste, vahendite, info ja teadmiste
kättesaadavuse parandamine paikkondlikul tasandil – vald osales pilootprojektis, mis oli
suunatud noorte alkoholi kättesaadavuse vähendamisele
3. Ühistranspordi suurendamine ja sõidugraafikute kohandamine vastavalt elanikkonna
vajadustele – sõidugraafikud lähtuvad reisijate vajadustest ja transpordi korraldaja
võimalustest
4. Keskkonnast tingitud terviseriskide vähendamine
5. Tervisedenduse komisjoni töö jätkamine
6. Tervisedenduse tegevuskava täiendamine ja elluviimise toetamine
7. Tervisedenduslike loengute, õppepäevade, infopäevade vahendamine ja korraldamine
(eakatele, puuetega inimestele, noortele, lastele, lapsevanematele jt) – koostöös TAI, SA
Terve Eesti, meditsiinitöötajatega
8. Alkoholi sõltuvuse ennetamine, varane avastamine, ravi ning tugisüsteemide väljaarendamise
toetamine – teavitused valla lehes, meedias, tasuta alkoholiravi võimalus Võru Haiglas
9. Nõustamisteenuste arendamine ja osutamine – nõustamisteenuseid osutatakse Põlva Haiglas
10. Preventiivse töö tõhustamine, efektiivsem töö riskirühmadega – teavitused, koolitused,
infopäevad
11. Tervist edendavate asutuste tegevuse jätkumise toetamine, sealhulgas haigla, koolid, lasteaiad
jt
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12. Perearstide, hambaarstide, eriarstiabi ja kiirabiteenuse kättesaadavuse jätkuv tagamine Põlva
vallas – teenuseid osutab Põlva Haigla, eriarstiabi enamasti Tartus
13. AS Põlva Haigla tegevuse toetamine üldhaiglana ja osutatavate teenuste valiku tagamine –
haigla nõukogu
14. Õendushooldusteenuse osutamine ja geriaatrilise teenuse arendamine AS Põlva Haiglas
15. Perekeskuse tegevuse jätkamise toetamine – toetust makstakse vastavalt esitatud taotlustele
16. Noorte suurem kaasamine ja suunamine kasutama tasuta kättesaadavaid terviseradasid,
külaplatse ning spordi- ja vabaaja veetmise väljakuid – regulaarsed spordiüritused,
spordirajatised ja külaplatsid on hooldatud, korras ning kasutuses
17. Mänguväljakute rajamine, ümberehitamine ja laiendamine kogu valla territooriumil –
mänguväljakud on uuendatud, võimalusel rajatud uusi väljakuid ja atraktsioone
18. Külakeskustes ja kultuurikeskuses suurema valikuga huviringide tagamine ning noorte
aktiivsem kaasamine – üritused toimuvad regulaarselt, kaasatud on igas vanuses elanikkond
19. Põlva Avatud Noortekeskuse tegevuste ja sihtrühma laiendamine koostöös noorsootöötajatega
20. Õpilasmaleva jätkuv rakendamine noorte praktiliseks töökasvatuseks – õpilasmaleva rühmad
töötavad igal suvel
Teostamata tegevused:
Ahja valla arengukava 2014-2020
1.Ahja koolihoone ümberehitamine hoolekande- ja tervisekeskuseks (hoolduskeskuseks) – täitmata,
puuduvad rahalised vahendid ja vajadus – ehitatakse kaks 20-kohalist hooldekodu hoonet Põlvasse
ning hooldekeskuseks renoveeritakse Tilsis asuv endine lastekodu hoone.
Põlva valla arengukava 2015-2029
2.Sotsiaalteenuste arengukava väljatöötamine – sotsiaalvaldkonna, s.h sotsiaalteenuste arengukava
töötatakse välja aastaks 2020;

1. Sotsiaal- ja hooldekeskuse projekteerimine ja ehitamine – hooldekekskuse projekteerimine
teostatakse 2019.aasta lõpuks;
2. Hoolduse kontrollsüsteemi väljatöötamine ja tööle rakendamine
3. Kaasaegsete teraapiate rakendamine hooldekodus ning vastavate ruumide kohandamine ja
töötajate koolitamine – hooldekodu kasutuses olevates ruumides puudub võimalus vajalike
ruumide kohandamiseks;
4. Põlva Valla Hooldekodus ruumide kohandamine psüühiliste erivajadustega vanurite hoolduseks –
hooldekodu ruumid ja asukoht ei võimalda psüühiliste erivajadustega isikute hooldamiseks
vajalike kohanduste tegemist;
5. Hooldekodu ruumide ümberehitamine, hooldekodu kliimaseadme väljaehitamine – on teostatud
väiksemaid ümberehitusi, kõiki vajalikke ümberehitusi praegustes ruumide võimalik teha ei ole;
6. Pikaajaliste töötute sotsiaalse rehabilitatsiooni tingimuste ja korra loomine ning rakendamine –
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust osutab SKA koostöös Töötukassaga;
7. Uuringute läbiviimine (riskirühmade koolitus- ja nõustamisvajaduste kindlakstegemiseks) –
viiakse läbi peale ühinemist, projektide raames;
8. Kohalike ja piirkondlike tööhõivealgatuste ning alternatiivsete töövõimaluste toetamine läbi
aktiviseerimiskeskuste, sotsiaalsete ettevõtete ja muude alternatiivide loomisega;
9. Preventiivse töö tõhustamine, efektiivsem ja järjepidev töö riskirühmadega – preventiivne töö
vähene inimressursi puudumise tõttu
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10. Tugiperede võrgustiku loomine – võrgustiku loomise ja infopanga koostamisega tegeleb SKA
lastekaitseüksus
11. Laste ja perede turvatoa rajamine koostöös naaberomavalitsustega (laste ja emade turvatoa teenus
praegu AS Põlva Haigla baasil ja perekeskuses) – teenust osutatakse jätkuvalt AS Põlva Haigla ja
perekeskuse baasil, Põlvas on ka Naiste Varjupaik
12. Koolides ja lasteasutustes tervishoiutöötaja olemasolu tagamine – kõikides lasteasutustes ei ole
tervishoiutöötajat

Ülevaade valitseva ja olulise mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja
mittetulundusühingute kohta
Valitseva mõju alla olevad äriühingud
AS Põlva Vesi asutati Põlva linna volikogu poolt 14.12.1995.
Kuni Aktsionäride Lepingu sõlmimiseni oli Põlva Linnavalitsus 100 % aktsiate omanik.
Vastavalt 28. Juunil 2004 sõlmitud Aktsionäride Lepingule laienes AS Põlva Vesi omanike arv
nelja omanikuni ( Põlva Linnavalitsus, Põlva Vallavalitsus, Räpina Vallavalitsus ja Ahja
Vallavalitsus).
15.07.2016 sõlmiti Aktsionäride lepingu lisa, millega kaasati omanikeringi Laheda Vallavalitsus.
2017. aastal emiteeriti 8 uut aktsiat, mille omanikuks sai Laheda Vallavalitsus.
2017. aasta sügisel toimus riiklik haldusreform, mille tulemusena ühinesid Põlva, Ahja, Laheda, Mooste ja
Vastse-Kuuste vald ning moodustus uus omavalitsusüksus – Põlva vald. Sellega kaasnevalt on aktsiaseltsil
Põlva Vesi alates 2018. aastast 2 aktsionäri (Põlva Vallavalitsus ja Räpina Vallavalitsus).
2018. aastal emiteeriti 342 uut aktsiat, millega suurendati Põlva Vallavalitsuse osalust.
Seisuga 31.1.22018 on AS Põlva Vesi aktsiakapitali suuruseks 120 tuhat eurot ja see jaguneb aktsionäride
vahel järgmiselt:
* Põlva Vallavalitsus: 1 590 aktsiat (84,66%)
* Räpina Vallavalitsus: 288 aktsiat (15,34%)
01.12.2018 toimus AS Põlva Vesi ja OÜ Mooste Olme ühinemine ning AS-st Põlva Vesi sai OÜ Mooste
Olme õigusjärglane.

Põhitegevusaladeks on:
* klientide varustamine kehtestatud normatiividele vastava kvaliteediga joogiveega;
* klientide heitvee ära juhtimine ja puhastamine;
* sademe-, pinna- ja drenaaživee ära juhtimine ja puhastamine.
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AS Põlva Vesi osutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust 31.12.2018 seisuga Põlva vallasiseses linnas,
Põlva vallas Himmaste, Mammaste, Orajõe, Rosma, Peri, Andre, Tilsi, Jaanimõisa, Kauksi, Rasina külades
ning Ahja ja Mooste alevikus.
Räpina vallas omab vee- ja kanalisatsiooni infrastruktuuri, mida renditakse välja Räpina Vallavalitsusele
Kuuluvale ettevõttele AS Revekor.
2018. aastal töötas AS-is Põlva Vesi keskmiselt 13 põhikohaga töötajat ning kogu töötajate palgakulu oli 156
tuhat eurot (2017.aastal 130 tuhat eurot).
Ettevõtte juhatus oli ühe- ja nõukogu viieliikmeline.
2018. aastal arvestati juhatusele tasusid 33 tuhat eurot (2017. aastal 26 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele
8 tuhat eurot (2017. aastal 8 tuhat eurot).
2018. aasta tegevused ja majandustulemused
Teenuste hinnad
(eurot/kuupmeeter, käibemaksuta)

Põlva linn ja piirnevad külad

Endiste Ahja, Laheda ja

(endise Põlva valla piirkond)

Mooste valla piirkonnad

vesi eraisik

0,74

vesi

0,81

reovee ära juhtimine eraisik

0,54

reovee ära juhtimine

0,58

reovee puhastamine eraisik

0,95

reovee puhastamine

0,95

KOKKU

2,23

KOKKU

2,34

vesi asutus

1,00

reovee ära juhtimine asutus

0,69

reovee puhastamine asutus

0,95

KOKKU

2,64

sademevee ära juhtimine eraisik

0,11

sademevee ära juhtimine asutus

0,27

sademevee puhastamine

0,30

Teenuse mahud ja müügitulud
Ettevõtte viimase kolme aasta müügimahud teenuste lõikes on olnud järgmised:
Müügimaht (m3)

2016

2017

2018

muutus %
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vesi

246 897

252 314

262 545

4,1%

reovee ära juhtimine

226 574

226 165

232 230

2,7%

reovee puhastamine

501 949

531 033

589 254

11,0%

sademevee ära juhtimine

27 871

30 120

30 231

0,4%

sademevee puhastamine

32 659

32 580

32 622

0,1%

Ettevõtte viimase kolme aasta müügitulud teenuse lõikes:
Müügitulu (tuhandetes
eurodes)

2016

2017

2018

vesi

201

205

223

reovee ära juhtimine

131

130

134

reovee puhastamine

476

515

570

sademevee ära juhtimine

7

8

8

sademevee puhastamine

10

10

10

muud teenused

16

24

14

KOKKU:

841

892

959

Ettevõtte majandustegevus 2018. aastal oli tulemuslik.
Võrrelduna 2017. aastaga on müügitulu kasv 2018. aastal kokku olnud 8%, mis tuleneb peamiselt reovee
puhastamise mahtude, aga ka veeteenuse ja reovee ärajuhtimise teenuse mahu kasvust. Sademevee
mahud ja tulud on olnud samas suurusjärgus nagu 2017. aastal.

Lisaks igapäevasele majandamisele, sai 2018. aastal saavutatud väga olulises suurusjärgus (ligikaudu
129 tuhat eurot) kokkulepe saneerimise all olnud ebatõenäolise nõude laekumise osas.
Investeeringud
2018. aastal investeeris AS Põlva Vesi põhivaradesse omavahenditest 82 tuhat eurot, sealhulgas:
- ehitistesse 44 tuhat eurot:
* Oja 9 avariiväljalasketorustiku rekonstrueerimine summas 16 tuhat eurot;
* Sika puurkaevu pealisehitus summas 6 tuhat eurot;
* Kauksi küla ühiskanalisatsiooni omafinantseering summas 22 tuhat eurot;
- masinatesse-seadmetesse 19 tuhat eurot
- transpordivahenditesse 20 tuhat eurot
2018. aastal oli käimas kaks suuremat projekti:
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* Ühtekuuluvusfondi toetuse kaasabil rahastatav projekt „Põlva linna reoveepuhasti rekonstrueerimine“
kogumaksumusega 4 688 tuhat eurot. Projekt saipositiivse taotluse rahuldamise otsuse nr 1-25/179.
2017. aastal korraldati ja viid läbi hanked ning alustati projekteerimistöödega. 2018. aasta esimeses
pooles jätkus projekteerimine ning 2018. aasta IV kvartalis alustati ehitustöödega.
*Keskkonnaprogrammi toetuse kaasabil rahastatav projekt Tilsi küla veemajandustaristu
rekonstrueerimiseks-ehitamiseks, kogumaksumusega 625 tuhat eurot. Projekt sai positiivse taotluse
rahuldamise otsuse 11.07.2017 nr 3-2_3/6819-4/2017. Taotluse rahuldamise otsuse järgselt korraldati ja
viidi läbi hanked ning alustati projekteerimistöödega (veetöötlus, reoveepuhasti, torustikud). 2018. aasta
vältel toimusid projekti ehitustööd, mis jätkuvad 2019. aasta esimeses pooles. Projekti lõpptähtaeg on
31.01.2021.
Tegutsemissuunad 2019. aastal
2019. aastal on ettevõtte prioriteetideks:
-

Põlva reoveepuhasti rekonstrueerimine ;
Tilsi küla ÜVK infrastruktuuri projekt (taotlus Keskkonnaprogrammi);

Lisaks käimasolevatele projektidele, on plaanis esitada taotlus Keskkonnaprogrammi Ahja ja Mooste
alevike ühisvee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks/rekonstrueerimiseks ning uuendada torustikke
Põlva vallasiseses linnas.
2019. aastaks on oodata opereerimispiirkonna laienemist Vastse-Kuuste piirkonda.
Ühtlasi kavatseme:
-

jätkata tegevuspiirkonna katmist kaugloetavate arvestitega;
korrastada suhteid nii klientide, piirkonna omavalitsuste kui hankijatega eesmärgiga
optimeerida kulusid ja konkretiseerida vastastikuseid kohustusi;

-

arendada ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrke selliselt, et võimalikult paljudel piirkonna
potentsiaalsetel klientidel oleks võimalus meie teenust tarbida.

AS Põlva Soojus on asutatud Põlva linna volikogu poolt 13.07.1994
Aktsiate ainuomanikuks on Põlva Vallavalitsus.

Põhitegevusalaks on soojusenergia tootmine, jaotamine ja müük (93,36% müügitulust 2018 a ).
Lisategevuseks on elektrienergia tootmine (6,64% müügitulust).
Aktsiaseltsil oli aruandeaastal 9 töötajat. Majandustegevust juhib ja vastutab selle eest alates 01. juulist
2015 aktsiaseltsi juhatuse liige. Aktsiaseltsi nõukogu on kolme liikmeline.
Juhataja, juhatuse liikme ja nõukogu liikmete tasud moodustasid 34 tuhat eurot.

Aruandeaasta müügitulud kokku 1 420 tuhat eurot, mis koosneb:
*soojusenergia müügist 1 310 tuhat eurot,
*elektrienergia müügist 93 tuhat eurot,
*renditulust 3 tuhat eurot,
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*teenuste müügist 7 tuhat eurot,
*muud äritulud 7 tuhat eurot.
Aruandeaasta kulud olid 1 307 tuhat eurot.
Ettevõte on tarnijate ees täitnud kõik rahalised kohustused, tasunud seadusandlusega kehtestatud maksud.
Võlgnevusi ei esine.
Põlva Vallavolikogu 15.10.2018 otsusega nr 1-3/53 ühendati Põlva vallale kuuluvad äriühingud OÜ Ahja Soojus
(ühendatav ühing) ja AS Põlva Soojus (ühendav ühing).
Ülevaade tehtud töödest aastal 2018
Tööde aluseks Põlva valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2030.
Trasside kogupikkuseks on ligikaudu 15 km, millest maapealsed trassid 1 400 m (9%).
2018.aastal rekonstrueeriti soojustorustikke 1 002 m, maksumusega 394 tuhat eurot (2017. a 1 882,44 m,
maksumusega 575 tuhat eurot)).
Tööde nimetus:
* Lina sõlm kuni Pihlaka/Sireli kaevuni ning Pihlaka 6 ja Sireli 2 ühendamine ja Pihlaka 6 väljavõte
* Pihlaka/Sireli kaevust Lina 1 otsas oleva kaevuni ning Pihlaka 10 ja Sireli 5 ühendamine
* Lina tn sõlmest kuni lasteaed Mesimumm
Nimetatud trasside kogupikkuseks oli 822 m, maksumusega 324 tuhat eurot
* Aasa 5 – Aasa 5a, trassi kogupikkus 148 m, maksumusega 42 tuhat eurot
* Vabriku soojustorustik, kogupikkus 32 m, maksumusega 8 tuhat eurot

Uute trasside osakaal 2018. aasta lõpuks oli 9 400 m (62%), 2017. aastal 8 350 m (56%).
Vajalikud investeeringud:
*Kesk, Roosi ja Lina tn kaugkütte jaotustorustiku renoveerimine.
Teostamiseks toetuse saamiseks esitati 2018 aasta veebruaris KIK-le taotlus.
Projekte toetatakse struktuuritoetuste perioodil 2014-2020 meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja
ülekanne“ eesmärkide elluviimiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.
Eesmärgiks on energia lõpptarbimise vähendamine soojuse efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt.
Projekti periood 26.02.2018 – 28.11.2019.
Toetust antakse kuni 50% projekti kuludest.
Renoveeritud ja uue torustiku kogupikkus 1 438 m, kinnitatud projekti järgi 1 624 m.
Kogumaksumus 617 tuhat eurot.
Taotletud toetuse määr 46,58%, taotletav summa 288 tuhat eurot, omafinantseering 330 tuhat eurot.
Vastse-Kuuste Soojus OÜ on valla 100% osalusega ettevõte, asutatud 1993. aastal.
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Peamiseks tegevusalaks on soojusenergia tootmine ja realiseerimine äriühingutele ja elanikkonnale
Vastse-Kuuste alevikus.
Alates 1995. aastast tegeleb Vastse-Kuuste Soojus OÜ vee- ja kanalisatsioonitrasside haldamisega ning
Vastse-Kuuste aleviku elanike ja äriühingute varustamisega joogi- ja tarbeveega, puurkaevude
haldamisega, joogivee puhastamisega Vastse-Kuuste reoveepuhastis ning korraldab Vastse-Kuuste
korterelamute prügimajandust.
Alates 2004. aastast tegeleb lumetõrjega Vastse-Kuuste valla teedel.
2005. aastast vahendab aleviku korterelamute üldelektrit ja maagaasi ning tegeleb haljastustöödega
Vastse-Kuuste alevikus ja Vastse-Kuuste allasutuste ümbruses.
Müüdud soojusenergiat 2018. aastal 1571 Mwh (2017. aastal 1504 Mwh).
Majandusaasta müügitulu kokku oli 166 tuhat eurot (2017. aastal 169 tuhat eurot).
Majandusaasta kahjum 20 tuhat eurot (2017. aastal kahjum 25 tuhat eurot).
OÜ Vastse-Kuuste Soojus annab tööd põhikohaga 3 töötajale. Tööjõukulu 47 tuhat eurot (2017. aastal
55 tuhat eurot).
Vastse-Kuuste Soojus OÜ-l laenukohustusi ei ole.

Valitseva mõju all olevad sihtasutused
Tilsi Perekodu SA asutati 10.06.2015 aastal Laheda vallavolikogu otsusega.
Asutus alustas tegevust 01.01.2016. Tegevusluba on väljastatud Põlva Maavanema 17.02.2016
korraldusega nr 1-1/16/42 kuni 32 lapsele asendushooldusteenuse osutamiseks.
Sihtasutuse põhieesmärgiks on sotsiaalhoolekande teenuste osutamine ning sellealane arendustegevus
kogukonnas, sh. orbudele ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele nende põhivajaduste rahuldamiseks
peresarnaste elutingimuste võimaldamine, neile turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine
ning laste ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

Asutuse kõrgemalseisev organ on kolme liikmeline, juhatus on ühe liikmeline. Juhatuse liikme tasu
aastal 2018 oli 14 tuhat eurot (2017 aastal 14 tuhat eurot). Juhatuse liige juhindub oma töös Tilsi
Perekodu SA põhikirjast.
31.12.2018 aasta seisuga kasutas asendushooldusteenust 27 last vanuses 4-22 eluaastat. 2018 aasta
jooksul saabus asendushooldusele 5 last vanuses 4-16 eluaastat, teenuselt lahkus 6 last ( 2 noort asusid
iseseisvasse ellu). Asutuse tegevusperioodil 2016-2018 on laste arv kahenenud. Teenuse hind 2018
aastal ei muutunud: tavalaps 1 150 eurot kalendrikuus ja puudega laps 1 450 eurot kalendrikuus.
Personal: Sihtasutuses on ametikohti kokku 20,6. Seisuga 31.12.2018 on täidetud 17,6 ametikohta.
Vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 4513 (nõuded last kasvatavatele isikutele) on asenduskodus
täidetud kasvatusala töötalatele kehtestatud nõuded, nõusoleku registreeritud majandustegevuse
registris (MTR), registris järelevalve teostaja asutusele Sotsiaalkindlustusamet. Asutuses on täidetud
kasvatusala töötaja kvalifikatsiooninõue 13-nel asenduskodus töötaval kasvatajal 15-st.
Lapsed: Igale lapsele on tagatud usalduskasvataja asendushooldusteenusel viibimise perioodil. Laste
kaasamine peredes on aktiivne, kus arvestatakse vastavalt lapse arengutaset ühiskonna elus
kaasarääkimiseks k.a igapäevaelu puudutavatel teemadel.
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Peremajades olemas rõõmude-murede postkastid. Arendatakse järjepidevalt usalduskasvataja
süsteemi, mille eesmärk on aidata kaasa töötaja ja lapse vahelise usaldussuhte tekkimisele ja
hoidmisele.
2018. aasta olulisemad tegevused:
1. 2018 aasta eelarve kinnitamine nõukogu poolt. 2019 aastaks asendushooldusteenuse hinnakirja
kehtestamine.
2. Asutuse juhi poolt koostati ja kinnitati tööiseloomust tulenevalt sisekorrad. Korrad, mis vajasid
nõukogu kooskõlastust vastavalt põhikirjale kooskõlastati nõukoguga.
2018 aastal kinnitatud töökorraldus dokumendid:
* Koosolekute pidamise kord
* Sularaha käitlemise kord
* Arenguvestluse läviviimise juhend
* Sisehindamise läbiviimise kord
* Toiduraha maksmise kord
* Töökorraldusreeglid
* Koolituskord
* Töötasumaksmise juhend k.a. sporditoetuse tagamine personalile
* 2018 aasta lapse isiklike kulude hüvitamise kord.
2019 planeeritavad tegevused:
*2019 aastal viia läbi sisehindamine asutuses vastavalt nõukogu poolt kehtestatud korrale
*2019 aasta eelarve kinnitamine
*Vajaduspõhiste koolituste tagamine personalile
*Ühisürituste korraldamine lastele
*Jätkuv koostöö Moreno Keskusega Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist
toetavad hoolekande teenused“ projekti raames „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“
Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ja Tervise Arengu Instituudiga koostöös.
Mooste Mõis SA asutati Mooste Vallavolikogu otsusega 26.10.2011
Sihtasutus kasutab Mooste mõisakompleksi Mooste vallaga sõlmitud 10-aastase tasuta kasutamise
lepingu alusel.
Põhitegevuseks on kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimine, turismiteenuste pakkumine,
majutusteenuse pakkumine, ruumide rentimine üritusteks ja muudeks tegevusteks.
2018 viidi ellu projekt “Valgustehnika soetamine Mooste Folgikotta“
Soetati kuus spot-tüüpi liikuvpead ja tossumasin hazer. Projekti kogumaksumus 9 tuhat eurot.
Sihtasutusel on elluviimisel mitmeid projekte, peamiselt Leader meetme toetusega. Projektid on
suunatud infrastruktuuri või teenuste arendamisse. Projektide omaosaluse nõue on Leader meetmes 1540%.
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Elluviimisel on viidaprojekt „Moostemõisa elu-, puhke- ja külastuskeskkonna parandamine
viidasüsteemi uuendamise kaudu“ . Hoonetele paigaldatakse ajaloolised nimesildid, valguskirjad, majaja tänavanumbrid, uuendatakse asendiplaane ja paigaldatakse viitasid. Projekti maksumus oli 19 tuhat
eurot.
2018. aastal toimus mõisas üle 80 sündmuse (kontserdid, teatrietendused, konverentsid, firmaüritused).
Korraldati mitmeid suuri laatasid nagu Linalaat ja Taaskasutuskoja laadad. Suurematest sündmustest
saab nimetada Oktooberfesti ja 19. rahvamuusikatöötluste festivali Moisekatsi Elohelü. Sihtasutus tee
koostööd nii Mooste mõisakooli kui teiste mõisakompleksis tegutsevate ettevõtetega, et pakkuda
külalistele meeldejäävat külastuselamust.
Viidi läbi 70 ekskursiooni, külaliste teenindamiseks töötas Linakojas infopunkt koos suveniiriletiga
(juunist kuni augustini avatud nädalavahetustel). Arendati toitlustusteenuse pakkumist.
Lõpetati remont Linakoja esimese korruse ruumides ning remonditi eraldi sissepääsuga peretuba.
Tilsi Staadion SA on moodustatud Laheda Vallavalikogu otsusega ning kantud äriregistrisse
30.06.2007.
Sihtasutusel on kolme liikmeline nõukogu ja üks juhatuse liige. Kõrgemale juhtkonnale ei ole tasusid
ja muid olulisi soodustusi arvestatud.
Staadioni tegevusi koordineerib, majandab vastavalt kinnitatud eelarvele tegevjuht.
Tilsi Staadion SA eesmärgiks on Põlva valla spordielu arendamine, spordiobjektide ja -rajatiste
haldamine ning uute spordiobjektide rajamine.
Staadioni põhitööks on muru hooldus ning selle korrashoid, et tagada hea väljak igale sportlasele.
Staadioni võimalused on mitmekülgsed, on multifunktsionaalsed palliväljakud nii võrkpalli kui
korvpalli jaoks. Pealtvaatajate jaoks on 500 kohaline tribüün. 2018 aastal korraldati kergejõustiku
võistlusi, Põlva FC lootose naiskond mängis meistriliiga mänge, SK Laheda ja Lõuna Politsei mängisid
võistkonnad rahvaliiga mänge.

Spordialane teenindus toimub Tilsi majandushoones, kus pakutakse soovijatele jõusaaliteenuseid.
Põlva Vallavolikogu otsusega 31.01.2019 nr 1-3/7 nimetati senine Sihtasutus Tilsi Staadion ümber
Sihtasutus Põlva Spordiks.

Olulise mõju all olev äriühing
Põlva Haigla AS asutati Põlva linna volikogu poolt 24.05.1995
Seisuga 31.12.2017 oli aktsiate ainuomanikuks Põlva Vallavalitsus.
Põlva Vallavalitsuse 10.01.2018 korralduse nr 2-3/21 alusel vähendati aktsiaseltsi Põlva Haigla
aktsiakapitali seniselt 959 tuhandelt eurolt 190 tuhande euro võrra aktsiate nimiväärtuse vähendamise
teel. Aktsiakapitali suuruseks pärast vähendamist on 769 tuhat eurot.
Samaaegselt vähendamisega suurendati aktsiaseltsi Põlva Haigla aktsiakapitali 800 tuhande euro võrra
769 eurolt 1 569 tuhande euroni, emiteerides 3 123 uut aktsiat.
3 123 uue aktsia märkimise eesõigus on Tartu Ülikooli Kliinikumil. Sihtasutus Tartu ülikooli
kliinikum tasus aktsiakapitali rahalise sissemakse summas 800 tuhat eurot.
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Pärast aktsiaseltsi Põlva Haigla aktsiakapitali suurendamist ja sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikumi
poolt märkimist kuulub Põlva vallale 3 000 aktsiat, mis moodustab 49% aktsiaseltsi Põlva Haigla
aktsiakapitalist ning sihtasutusele Tartu Ülikooli Kliinikum3 123 aktsiat, mis moodustab 51%
aktsiaseltsi Põlva Haigla aktsiakapitalist.
AS Põlva Haigla kõrgeim juhtimisorgan on aktsiaseltsi üldkoosolek.
Aktsiaseltsi tegevust planeerib ja juhtimist korraldab nõukogu, mis koosneb kuuest liikmest.
Aktsiaseltsi juhatus on kolmeliikmeline.
AS Põlva Haigla peamisteks tegevusaladeks on:
* tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuseid osutamine (valdavalt Põlvamaa inimestele);
* statsionaarse taastusravi osutamine Lõuna-Eesti patsientidele
* rehabilitatsiooniteenuse osutamine;
* tasuline hooldusteenus.
Põlva Haigla pakub erinevaid raviteenuseid ja rehabilitatsiooniteenuseid kuues osakonnas:
kirurgiaosakonnas, siseosakonnas, taastusravi- ja rehabilitatsiooniosakonnas, sünnitusgünekoloogiaosakonnas, erakorralise meditsiini osakonnas, õendus-hooldusosakonnas.
AS Põlva Haigla peamisteks eesmärkideks on pakkuda patsientidele/klientidele parimal võimalikul
tasemel tervishoiu-, tervisedenduse- ja rehabilitatsiooniteenuseid.
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KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE
AASTAARUANNE
Konsolideeritud bilanss
Tuhandetes eurodes
Lisa

31.12.2018

31.12.2017

2
3
4
5

3 205
742
1 498
22
5 467

4 178
597
1 712
65
6 552

7

1 779
48
0
677
57 446
3
59 953
65 420

0
0
0
748
56 524
4
57 276
63 828

1 222
1 107
1 246
1 003
4 578

1 029
1 146
1 688
1 049
4 912

5 030
5 030
9 608

5 540
5 540
10 452

2 774
53 038
0
50 030
3 008
55 812
65 420

3 311
50 065
4
50 186
-125
53 376
63 828

Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud
Käibevara kokku
Põhivara
Osalused sidusüksustes
Nõuded ostjate vastu (pikaajalised nõuded)
Finantsinvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Põhivara kokku
Varad kokku
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele
Võlad töövõtjatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Lühiajalised kohustused kokku
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused kokku
Kohustused kokku
Netovara
Vähemosalus
Aruandja omanikele kuuluv netovara
Reservid
Akumuleeritud ülejääk ( puudujääk )
Aruandeperioodi tulem
Netovara kokku
Kohustused ja netovara kokku

8
9
10

3,4
11

11
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Konsolideeritud tulemiaruanne
Tuhandetes eurodes

Lisa
Tegevustulud
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Tulumaks
Omandimaksud
Maksud kaupadelt ja teenustelt
Kaupade ja teenuste müük
Riigilõivud
Tulud majandustegevusest
Saadud toetused
Muud tulud
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist
Muud tulud varadelt
Eespool nimetamata muud tulud
Tegevuskulud
Antud toetused
Sotsiaaltoetused
Muud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud kulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Aruandeperioodi tegevustulem
Finantskulud ja -kulud
Tulem osalusest
Intressikulu
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
Muud finantstulud ja -kulud
Vähemusosale kuuluv kasum/kahjum
Aruandeperioodi tulem

12

14
13

15,19

16
17,19
18

31.12.2018

31.12.2017

26 463
10 026
9 627
397
2
4 334
16
4 318
12 028
75
3
53
19

28 073
9 033
8 655
375
3
10 427
14
10 413
8 381
232
170
53
9

-23 751
-1 859
-1 214
-645
-11 251
-5 641
-1 474
-3 526

-28 256

2 712

-183

349
407
-59
1
0
-53

-94
0
-57
-35
-2
152

3 008

-125

-1 607

-1 031
-576
-14 709
-6 664
-1 493
-3 783
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes

Lisa

2018

2017

2 713
0
3 526
885
-3
-4 133
267
3 255
-171
-452
2 632

-183
3 783
618
-170
-1 235
129
2 942
-71
1 271
4 142

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse põhivara eest
Laekunud materiaalse põhivara müügist
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Laekunud intresse ja muid finantstulusid
Kokku rahavood investeerimistegevusest

-5 837
2
3 076
-267
1
-3 025

-4 050
181
229
-161
1
-3 800

Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud saadud laene
Tagasi makstud saadud laene
Tasutud kapitalirendi põhiosa makseid
Tasutud intresse ja muid finantskulusid
Laekunud sissemaksed omakapitali
Kokku rahavood finantseerimistegevusest

518
-1 026
-14
-58
0
-580

1 711
-986
-45
-60
32
652

Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul
Raha ja selle ekvivalentide muutus

-973
4 178
3 205
-973

994
3 184
4 178
994

Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks ( tulu )
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest

13
14
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Konsolideeritud netovara muutuste aruanne
Tuhandetes eurodes

Kohaliku
omavalitsuse
akumuleeritud
netovara
Saldo 31.12.2017
Korrigeerimine (endise Ahja ja Laheda
valla aktsiate ümberhindamine)
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2018

Vähemusosalus

Akumuleeritud
tulem

50 065

3 311

44 048

-35
3 008
53 038

0
-537
2 774

-35
2 471
55 812

Eelarve täitmise kassapõhine aruanne
Tuhandetes eurodes
Kirje nimetus
Tunnus

3000
3030
3044
32
35200
35201
3500
352
38251
38254
3882
3888

413
4500
452
50
55
60

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
Maksutulud
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Tasandusfond (lg 1)
Toetusfond (lg 2)
Muud saadud toetused tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tegevustulud
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamise tasu
Laekumine vee erikasutusest
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis
Muud tulud
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
Antavad toetused tegevuskuludeks
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tegevuskulud
Personalikulud
Majandamiskulud
Muud kulud
PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

Esialgne
Lõplik
eelarve
eelarve Täitmine
18 726
19 321
19 609
9 510
9 620
9 880
9 122
9 232
9 484
385
385
394
3
3
2
1 903
2 052
2 060
7 033
7 084
7 084
1 860
1 860
1 860
5 173
5 224
5 224
224
509
488
224
509
468
0
0
20
56
56
97
0
0
31
41
41
23
0
0
0
15
15
43
17 731
18 138
16 606
1 852
1 968
1 733
1 459
1 503
1 309
293
365
339
100
100
85
15 879
16 170
14 948
10 674
10 720
10 103
4 867
5 322
4 767
338
128
3
995
1 183
3 003
-7 570
-7 853
-2 211
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15
381
3502
4502
655
650

2585
2586
100

Põhivara soetus (-)
Põhivara müük
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)
Finantstulud (+)
Finantskulud (-)
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK ()
FINANTSEERIMISTEGEVUS
Kohustuste võtmine (+)
Kohustuste tasumine (-)
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, vähenemine)

-11 327
0
4 153
-293
2
-105

-12 005
0
4 773
-518
2
-105

-5 310
3
3 415
-272
1
-48

-6 575
4 360
5 250
-890

-6 670
4 360
5 250
-890

717
-834
0
-834

-2 215

-2 310

-42

29 457
3 249
121
2 585
338
100
105
4 669
1 934
5
4
2 726
228
18
99
42
69
811
285
92
59
246
129
5 061
1 709
0
197
817
688

30 768
3 107
121
2 656
125
100
105
4 713
1 934
5
4
2 770
356
18
226
43
69
822
289
92
59
246
136
6 111
2 541
22
270
815
756

22 312
1 648
111
1 404
0
85
48
3 660
1 273
3
2
2 382
385
24
333
24
4
424
212
0
28
143
41
4 146
1 781
22
270
244
753

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA
INVESTEERIMISTEGEVUSE
VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE
JÄRGI

01111
01112
01114
01600
01700
04510
04210
04710
04900
05100
05101
05200
05400
06100
06200
06300
06400
06605
08102
08103
08107
08109
08201

Üldised valitsussektori teenused
Valla- ja linnavolikogu
Valla- ja linnavalitsus
Reservfond
Muud üldised valitsussektori teenused
Valitsussektori võla teenindamine
Majandus
Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)
Põllumajandus
Kaubandus ja laondus
Muu majandus (sh. majanduse haldamine)
Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus
Avalike alade puhastus
Heitveekäitlus
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus
Elamumajanduse arendamine
Kommunaalmajanduse arendamine
Veevarustus
Tänavavalgustus
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus
Vaba aeg, kultuur ja religioon
Sporditegevus
Puhkepargid ja -baasid
Noorsootöö ja noortekeskused
Vaba aja üritused
Raamatukogud
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08202
08207
08400
08300
09110
09210
09212
09213
09220
09221
09500
09510
09600
09601
09602
09800
10110
10121
10200
10201
10400
10402
10701
10702
10900

Rahva- ja kultuurimajad
Muinsuskaitse
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused
Haridus
Alusharidus
Lasteaed-koolid/Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud
Põhikoolid/Põhihariduse otsekulud
Üldkeskhariduse otsekulud
Gümnaasiumid/Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud
Täiskasvanute gümnaasiumid
Taseme alusel mittemääratletav haridus
Noorte huviharidus ja huvitegevus
Koolitransport
Koolitoit
Öömaja
Muu haridus
Sotsiaalne kaitse
Haigete sotsiaalne kaitse
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Eakate sotsiaalhoolekande asutused
Muu eakate sotsiaalne kaitse
Asendus- ja järelhooldus
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
Riiklik toimetulekutoetus
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus
MUUD NÄITAJAD
Aasta alguse seisuga
Võlakohustused
Likviidsed varad
Perioodi lõpu seisuga
Võlakohustused
Likviidsed varad

530
1 120
2
0
12 869
3 363
0
8 617
0
0
0
0
470
145
260
0
15
2 571
7
485
899
199
118
255
281
26
301

571
1 120
2
14
13 018
3 368
0
8 429
1
55
30
0
548
145
378
46
19
2 640
7
473
899
212
160
256
306
26
301

569
492
0
14
9 691
2 733
0
5 822
1
55
30
0
548
67
378
46
11
2 359
2
397
871
176
163
179
281
36
253

5 649
2 172

5 649
2 172

4 815
0

4 815
2 130

Reservfondi kasutamine
Tuhandetes eurodes

Reservfondi eelarve
338
Korraldus
Tunnus Otstarve
Summa
28.02.2018 nr 2-3/195 06100 Projekti "500 kodu korda" läbiviimiseks Põlva vallas
4
07.03.2018 nr 2-3/219 08102 Tunnustada Maicel Uibot Inglismaal Birminghamis peetud kergejõustiku sisemaailmameistrivõistluste seitsmevõistluses võidetud
pronksmedali eest
7
11.04.2018 nr 2-3/270 08102 Põlva linnastaadioni rekonstrueerimistööde ettenägematute
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04.05.2018 nr 2-3/309 09213
08102
23.05.2018 nr 2-3/356 08102

06.06.2018 nr 2-3/383 08102
04510
08.08.2018 nr 2-3/487 05200

22.08.2018 nr 2-3/511 08202
12.09.2018 nr 2-3/556 08102
10.10.2018 nr 2-3/615 08109
12.12.2018 nr 2-3/767 01112
08102
08102
08102
04900
27.12.2018 nr 2-3/807 08109
08109

08109

08109

08109

lisatööde teostamiseks
Põlva Gümnaasiumi õpilasesinduse presidendi Herti Juhandi
Hiinas
õppimise toetamiseks
MTÜle Rosma Haridusselts Johannese Kooli ja Lasteaia Rosmal
2018. aasta õpilastele ujumisõppe korraldamiseks
Tunnustada MTÜ Põlva Käsipalliklubi käsipallivõistkonda Põlva
Serviti Eesti meeste käsipalli meistritiitli võitmise eest
Tunnustada Maicel Uibot Austrias Götzises peetud
kümnevõistluse
võistlustel võidetud teise koha eest
Aktsiaseltsile "Põlva Haigla" J. Käisi tänava lõigu T2
asfalteerimiseks
Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2019-2031 koostamise raames teostatava Vastse- Kuuste
reoveepuhasti reostuskoormuse uuringu kulude katmiseks
Kauksi Külakeskuse hoonesse uue küttesüsteemi soetamiseks ja
paigaldamiseks
MTÜ Põlva Tenniseklubi uue hoone ehituseks
MTÜle Taevaskoja Taevaskoja külakeskuse teisel korrusel asuva
kapitaalremonti vajava hoone osa renoveerimiseks
vallavalitsuse töötajatele infotehnoloogia ja inventari soetamiseks
Põlva Spordikoolile projektori omaosaluse kulude katmiseks
Põlva Spordikoolile Mesikäpa halli helisüsteemi uuendamiseks
Põlva Spordikoolile lumetootmise süsteemi remondiks
MTÜ Leevijõe Seisundi Parandamine- purskkaevu soetamiseks ja
selle halduskulude katmiseks
mittetulundusühingule Eoste-Valgesoo Eoste külaplatsi hoone
katuse vahetuseks
mittetulundusühingule Rasina Külaarendamise Selts projekti
" Rasina külakeskuse saal-võimlasse 40 tooli soetamise"
omaosaluse
finantseerimiseks
mittetulundusühingule Rasina Külaarendamise Selts projekti
" Rasina külakeskusse 20 tooli soetamise" omaosaluse
finantseerimiseks
mittetulundusühingule Rasina Külaarendamise Selts projekti
"Atraktsioonide soetamine lastele Rasina külakeskuse juurde
pargialal omaosaluse finantseerimiseks
Kanasaare külavanemale Uku Kirotoskile Kanasaare küla
infotahvli
valmistamiseks ja paigaldamiseks

89

1
1
5

1
27

1
25
10
13
19
2
1
1
4
0

0

0

2

0

Kokku
Reservfondi jääk

213
125
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Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted
Käesolev konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti
finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud
arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida
täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning Avaliku sektori
finantsarvestuse ja –aruandluse juhend.
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse
printsiibist, v.a kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid ja tuletisinstrumendid, mida kajastatakse
õiglases väärtuses ning olulised enne 1995.a soetatud kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne
põhivara, mis on kajastatud ühekordselt ümberhinnatud väärtuses.
Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse
eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem bilansikuupäevast arvestatuna.
Raha ja raha ekvivalendid
Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode jääke (v.a
arvelduskrediit) ja lühiajalisi tähtajalisi deposiite.
Nõuded
Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes tõenäoliselt
laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi,
arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on
bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil laekunud, kuid varasematel
perioodidel kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu
vähendusena.
Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks.
Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.
Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades järgnevatel
perioodidel intressitulu, kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Varud
Varudena on kajastatud tsentraliseeritud korras üle andmata raamatud, meditsiinilised vahendid,
ravimid, voodiriided, toiduained. Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast
(v.a käibemaks, mis kajastatakse soetamisel kuluna) ja muudest soetamisega seotud otsestest
kulutustest. Varude jäägi hindamisel kasutatakse FIFO meetodit.
Varud hinnatakse alla eeldatavale neto realiseerimismaksumusele, kui see on madalam nende
soetusmaksumusest.
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Valitseva ja olulise mõju all olevad üksused
Valitseva mõju korral omab konsolideerimisgrupp üle 50% hääleõigusest vastava üksuse nõukogus või
muus kõrgemas juhtorganis. Olulise mõju all olevaks loetakse üksusi, mille nõukogus või muus
kõrgemas juhtorganis omab konsolideerimisgrupp 20 kuni 50% hääleõigusest.
Osalused konsolideerimata aruannetes
Aruandekohuslase bilansis kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses neid osalusi sihtasutustes,
mittetulundusühingutes ja äriühingutes, mille üle aruandekohuslasel on valitsev mõju. Tuletatud
soetusmaksumuses kajastatakse konsolideerimata aruannetes ka osalusi olulise mõju all olevates
äriühingutes (sidusettevõtjad).
Tuletatud soetusmaksumuseks loetakse kuni 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende väärtus
kapitaliosaluse meetodil ning peale 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende soetusmaksumus.
Tuletatud soetusmaksumus hinnatakse alla, kui osaluse objekti omakapitalist aruandekohuslasele
kuuluv osa on (valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja mittetulundusühingute korral nende omakapital
tervikuna) langenud allapoole osaluse bilansilisest väärtusest. Kajastatud allahindlus taastatakse
järgmistel perioodidel, kuid mitte kõrgemale tuletatud soetusmaksumusest.
Konsolideerimine
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute tegevus kajastub
konsolideeritud aruandes alates valitseva või olulise mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni.
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute soetamist kajastatakse
ostumeetodil, mille korral hinnatakse omandatud osaluste varad ja kohustused nende õiglases väärtuses
(v.a ühise kontrolli all toimuvad soetused, mida kajastatakse nende raamatupidamisväärtuses).
Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud rida-realt
meetodil, kusjuures konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised nõuded, kohustused, tulud, kulud
ning realiseerumata kasumid ja kahjumid on elimineeritud.
Osalusi olulise mõju all olevates äriühingutes kajastatakse konsolideeritud aruannetes kapitaliosaluse
meetodil.
Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maad ja hooneid), mida hoitakse
renditulu saamise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida aruandekohuslane ei kasuta oma
põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumus,
millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused) analoogiliselt muu põhivara
kajastamisele.
Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi jooksul kui
üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 5 000 eurost (ilma käibemaksuta ), v.a. maa. Mis võetakse
soetusmaksumuses arvele olenemata maksumusest.
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, liidetakse
materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel hinnatakse vara
järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara kulumi normi.
Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks, v.a
soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse kuluna.
Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.
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Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle hinnangulisest kasulikust
elueast. Kui põhivara koosneb erineva hinnangulise kasuliku elueaga komponentidest, mille
soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse komponendid eraldi arvele.
Uue põhivara kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:
Hooned ja rajatised

2-10%

Masinad ja seadmed

10-20%

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed

33-50%

Inventar, tööriistad

10-50%

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Immateriaalne põhivara
Immateriaalse põhivarana kajastatakse vara kasuliku elueaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates
5 000 eurost (ilma käibemaksuta). Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on
maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja amortisatsioonimäärad
aastas on järgmised:
Tarkvara

5-50%

Uurimis- ja arenguväljaminekud kajastatakse üldjuhul tekkimise momendil kuluna.
Renditud varad
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja
hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
(a) Aruandekohustuslane on rentnik
Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või
rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustel
renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri
piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse – sellisel juhul
amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku eluea jooksul, olenevalt sellest, kumb on
lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning
intressikuluks.
Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
(b) Aruandekohustuslane on rendileandja
Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud
netoinvesteeringu summas. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa
tagasimakseteks ja intressituluks.
Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu
põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
Laenukohustused
Laenukohustused kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Olulised lepingutasud kajastatakse
laenude võtmisel laenukohustuste hulgas (miinusega) ja amortiseeritakse intressikuludesse
laenuperioodi jooksul, ülejäänud lepingutasud kajastatakse laenude saamisel koheselt intressikuludes.
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Kapitalirendikohustused kajastatakse laenukohustusena vastavalt renditud varade kajastamise kohta
antud selgitusele.
Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on võetud aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult
kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja –
kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti
Panga valuutakursside alusel. Välisvaluuta tehingutest ning varade ja kohustuste ümberhindamisest
saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud tulemiaruandes.
Tulude arvestus
Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt
vastavalt Maksu- ja Tolliameti ja Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud teatistele teatistele. Kohalike
maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele. Lõivutulu
kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval ning trahve trahvide määramise päeval. Toodete,
kaupade ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on
läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste
müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu kajastatakse
tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel. Dividenditulu kajastatakse dividendide väljakuulutamisel
Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi.
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused, milleks
sihtfinantseerimine oli ette nähtud ning eksisteerib piisav kindlus, et sihtfinantseerimine leiab aset.
Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii saadud
sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemaid eraldi.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning
tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.
Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses,
sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse samal ajal tuluna.
Kulude arvestus
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja
lõivud, sh käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse soetamishetkel kuluna
tulemiaruande kirjel Muud tegevuskulud. Dividendide väljamaksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse
kuluna dividendide väljakuulutamisel. Arendusväljaminekud kajastatakse tekkimise momendil kuluna.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse Põlva Vallavalitsuse volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid,
kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste,
äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna
liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused,
mittetulundusühingud ja äriühingud.
Bilansipäevajärgsed sündmused
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist
mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on
seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis
võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise
aastaaruande lisades.
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Eelarve täitmise aruanne
Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kohta (konsolideerimata) kassapõhiselt, mistõttu
selle andmeid ei ole võimalik võrrelda tekkepõhistes konsolideerimata aruannetes kajastatud andmetega.
Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajalistele erinevustele on selles kasutusel veel järgmised
olulised erinevad arvestuspõhimõtted:
* põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara müügist
laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve
täitmise aruandes ei kajastata;
* kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata
sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja põhivara
soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real Muud tegevuskulud).

Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid
Tuhandetes eurodes

Sularaha kassas
Raha arvelduskontodel pangas
Kokku raha ja pangakontod

31.12.2018

31.12.2017

7
3 198
3 205

8
4 170
4 178

Lisa 3 Maksud, lõivud, trahvid
Tuhandetes eurodes
Maksunõuded

31.12.2018

31.12.2017

Tulumaks
Maamaks

725
4

582
2

Nõuded loodusressursside
kasutamisest ja
saastetasudest
Maksud kokku

13
742

13
597

Maksukohustused
Ettemaksed
31.12.2018
Sotsiaalmaks
Üksikisiku tulumaks
Töötuskindlustusmaksed
Kogumispensionimaksed
Erisoodustuse ja ettevõtja tulumaks
Aktsiisimaks
Loodusressursside kasutamise
ja saastetasude kohustus
Käibemaks

89

31.12.2017

48

Maksuvõlad
31.12.2018
318
142
21
15
1
11
0
14
18

31.12.2017
425
221
24
20
0
7
16
55
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Ettemaksukontode jääk
Kokku

12

35

0

0

101

83

540

768

Lisa 4 Muud nõuded ja kohustused
Tuhandetes eurodes
Muud nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjate vastu
Nõuded toetuste eest
Ettemakstud toetused
Muud nõuded
Maksude ettemaks (vt. lisa 3)
Ettemaksukontode jäägid (vt lisa 3 )
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Kokku

31.12.2018
594
785
10
2
89
12
6
1 498

31.12.2017
948
649
23
3
48
35
6
1 712

Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Maksukohustused (vt. lisa 3)
Sihtfinantseerimisega seotud kohustus
Muud saadud ettemaksed
Intressikohustused pankadele
Muud kohustused
Kokku

31.12.2018
540
687
10
3
6
1 246

31.12.2017
768
98
14
3
805
1 688

31.12.2018

31.12.2017

2
0
20
22

1
44
20
65

Lisa 5 Varud
Tuhandetes eurodes
Varudena on kajastatud:
* tsentraliseeritud korras üle andmata
raamatud
* meditsiinilised vahendid
* toorained ja materjalid
Kokku

Lisa 6 Osalused sihtasutustes
Tuhandetes eurodes

Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised valitseva mõju all
olevad sihtasutused ja mitte tulundusühingud:
Seisuga 31.12.2018
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Nimetus
Tilsi Perekodu SA
Tilsi Staadion SA
Mooste Mõis SA

Osaluse
määr
(%)
100
100
100

Tulemiaruande näitajad
TegevusTegevusTulem
tulud
kulud
423
404
19
49
141
-92
162
159
2

Bilansinäitajad
Varad Netovarad
190
80
82

158
76
44

Põhjalikum informatsioon sihtasutuste kohta vt Tegevusaruande osas Ülevaade valitseva ja olulise mõju
all olevate äriühingute, sihtasutuste kohta.

Lisa 7 Osalused tütar- ja sidusettevõtjates
Tuhandetes eurodes
Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised valitseva mõju all
olevad äriühingud:
Seisuga 31.12.2018

Tütarettevõtjad
Nimetus
Põlva Soojus AS
Vastse-Kuuste Soojus OÜ
Põlva Vesi AS

Osaluse
määr
(%)
100
100
84,66

Tulemiaruande näitajad
Tegevus- TegevusTulem
tulud
kulud
1 420
1 302
118
166
186
-20
1 966
1 615
351

Bilansinäitajad
Varad
Netovarad
2 963
305
19 245

2 293
278
18 087

Osalused sidusettevõtjates
Käesolevas konsolideeritud aruandes on kajastatud kapitaliosaluse meetodil järgmised sidusettevõtjad:

Nimetus

Osaluse
määr
(%)

Põlva Haigla AS
2017 100
2018 49

Tegevustulud
6 406
7 695

Osaluste bilansiline väärtus ja liikumised
Põlva Haigla AS
Jääk 31.12.2017
Liikumised:
Varade üleandmine mitterahalise sissemaksena
Varade ümberhindamine
Ümberklassifitseerimine
Jääk 31.12.2018

0,00
-627
407
1 999
1 779
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Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud
Tuhandetes eurodes
Kogunenud
kulum
Jääkväärtus
-402
748
47
-30
-41
-41
-396
677

Soetusmaksumus
Jääk perioodi alguses
1150
Üleviimine materiaalse põhivara gruppi -77
Aruandeperioodi kulum
Jääk perioodi lõpuks
1073

Lisa 9 Põhivara liikumine
Tuhandetes eurodes

Seisuga 31.12.2018
Jääk perioodi alguses

Maa
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jääkväärtus

370
0
370
82
1
0
0
0
-5
0
0
78
448
0
448

Soetused ja parendused
Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine
Üle toodud kinnisvarainvesteeringutest
Kulum ja allahindlus
Muu mahakandmine jääkväärtuses
Üle antud mitterahalised sissemaksed
Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine
Ümberklassifitseerimine
Kokku liikumised
Jääk perioodi lõpus
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jääkväärtus

Lõpetamata
Hooned ja Masinad ja Muu
tööd ja
rajatised
seadmed
põhivara ettemaksed KOKKU
82 700
6 079
638
2 759
92 546
-31 184
-4 379
-459
0 -36 022
51 516
1 700
179
2 759
56 524
3 836
32
13
2 472
6 435
19
0
0
0
20
29
0
0
0
29
-3 061
-277
-45
0
-3 383
-32
-18
0
-50
-100
-1 577
-107
0
-390
-2 079
0
0
0
0
0
2 114
11
0
-2 125
0
1 328
-359
-32
-93
922
85 654
5 298
645
2 666
94 711
-32 810
-3 957
-498
0 -37 265
52 844
1 341
147
2 666
57 446

Kapitalirendile võetud varade jääkmaksumus
seisuga 31.12.2018
Masinad ja seadmed 49 tuhat eurot.

Lisa 10 Immateriaalne põhivara
Tuhandetes eurodes
Tarkvara
Jääk perioodi alguses
Aruandeperioodi
kulum
Jääk perioodi lõpuks

Kogunenud
Soetusmaksumus kulum
Jääkväärtus
14
-10
4

14

-1
-11

-1
3
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Lisa 11 Laenukohustused
Tuhandetes eurodes

2018
kuni 1 a 1-2 a

Järelejäänud tähtajaga
2-3 a
3-4 a
4-5 a

üle 5 a

Kokku

Jääk seisuga 31.12.2018 1 003
pangalaenud
994

946
939

834
827

894
890

740
739

1 616
1 616

6 033
6 005

Kapitalirent

7

7

4

1

0

28

9

2017
kuni 1 a 1-2 a

Järelejäänud tähtajaga
2-3 a
3-4 a
4-5 a

üle 5 a
1 735
1 735

Jääk seisuga 31.12.2017 1 049
pangalaenud
1 014

1 018
996

947
937

948
940

892
891

Kapitalirent

22

10

8

1

35

Kokku

6 589
6 513
76

Pangalaenude tagatisena panditud varad
SEB poolt saadud laenu tagatiseks seisuga 31.12.2014 on panditud Põlva Vesi AS järgmised
varad:
* I jrk hüpoteek hoonestusõigusele, asukohaga Mammaste tee 2, Põlva linn summas 170 tuhat eurot
SA KIK poolt saadud laenu tagatiseks seisuga 31.12.2014 on panditud AS Põlva Vesi
järgmised varad:
* I jrk hüpoteek veepuhastusjaama kinnistule nr 2444238 asukohaga Toominga 2a, Põlva linn,
summas 350 tuhat eurot igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga
tagatud nõuete rahuldamiseks.
* II jrk ühishüpoteek Põlva linna veetöötlusjaama kinnistule nr 2444238, I jrk ühishüpoteek Ahja
veetöötlusjaama kinnistule nr 2097338 ning Ahja reoveepuhasti kinnistule nr 1951038 summas
593 tuhat eurot igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud
nõuete rahuldamiseks.
*I jrk hüpoteek 2 754 tuhat eurot kinnistule reg osa nr 495938 asukohaga Mammaste tee 4 Põlva
linn.
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Tagatiseks panditud varade jääkmaksumus

Maa

Hooned

Kokku

21

2 595

2 616

Seisuga 31.12.2018

Lisa 12 Kaupade ja teenuste müük
Tuhandetes eurodes

Riigilõivud
Elamu- ja kommunaaltegevusest
Tulud haridusalasest tegevusest
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest
Tulud muudelt majandusaladelt
Muu toodete ja teenuste müük
Tulu elektrienergia müügist
Üüri ja rendi tulud
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest
Tulud üldvalitsemisest
Tulud tervishoiust
Tulud keskkonnaalasest tegevusest

31.12.2018
16
2 167
757
674
183
156
133
93
80
75
0
0
0

31.12.2017
14
1 924
762
1 010
230
148
76
32
82
88
3
5 894
164

Muutus
2
243
-5
-336
-47
8
57
61
-2
-13
-3
-5 894
-164

KOKKU

4 334

10 427

-6 093

Tulud tervishoiust muutus on tingitud Põlva Haigla AS aktsiakapitali muutusega. Alates 01.01.2018
kuulub Põlva Vallale 49% Põlva Haigla AS aktsiakapitalist ja Tartu Ülikooli Kliinikumile 51% .
Põlva Haigla AS puhul on tegemist „Olulise mõju all“ oleva äriühinguga, mille finantsnäitajad ei
kuulu konsolideeritud aruandes rida-realt liitmisele.

Lisa 13 Muud tulud
Tuhandetes eurodes

Tasu vee erikasutusest
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu
Kindlustushüvitised
Kasum põhivara müügist
Muud tulud
Kokku muud tulud

31.12.2018
37
16
10
3
9
75

31.12.2017
34
18
5
170
5
232
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Lisa 14 Saadud toetused
Tuhandetes eurodes

Saadud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Rahandusministeerium
MTÜ-de toetus (katuseraha) 28 tuhat eurot
Põlva Vallavalitsus elamumajandus 4 tuhat eurot
Spordikoolituse- ja Teabe Sihtasutus
Põlva SK treenerite tööjõukulude toetus
Hariduse Infotehnoloogia SA
Koolide digitaristu täiendamine 9 tuhat eurot
Lasteaedade ProgeTiigri seadmed 2 tuhat eurot
Eesti Avatud Noortekeskuse Ühendus MTÜ
Põlva Avatud Noortekeskuse projektid" Tugila", " Nopi üles "
Haridusministeeriumilt
Põlva Spordikooli projektilaager 1 tuhat eurot
Eesti Noorsootöö Keskuselt (noorsootöö) 4 tuhat eurot
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA (koolide õuesõppe projektitoetus)
PRIA (tasuta koolipiim ja puuvili)
Eesti Kultuurkapital ( projektitoetused )
Kultuuriministeeriumilt
Ahja mõisa toetus 3 tuhat eurot
Rahvakultuuri Keskuselt lõõtspillifestival Harmoonika 1 tuhat eurot
Riigikantselei (EV Sajaga edasi)
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Põlva Kooli jalgratturite
koolitus)
Kodanikuühenduse Sihtkapital SA (lõõtspillifestival Harmoonika)
Tervise Arengu Instituut (vanemlusprogramm "Imelised aastad")
Põlvamaa Arenduskeskus SA (kaasrahastus programmile "Imelised aastad")
Põlvamaa Omavalituste Liit MTÜ (kultuuriürituste toetus)
Eesti Töötukassa ( praktika juhendamistasu - palgatoetus )
Koos Laste Heaks MTÜ
vähekindlustatud perede lastele ( suvesöök, jõululaud )
Eesti Kooriühing, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide toetus
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
Äriühingute, MTÜ-de, SA ja eraisikute toetused
kultuuri-, spordi- ja haridustoetused
Archimedes SA (E-rasmus projekt koolidele)

31.12.2018
307
207
32

31.12.2017
938
762
558

52

40

11

40

17

25

5

24

22
12
9
4

17
14
9
6

5

0

1
3
4
2
4
6
3

0
0
5
0
6
4
3

7

0

0
8

4
7
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Välisabi tegevuskuludeks
Haridusministeerium
koolidele info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogilised seadmed
välisprojekt Europa Direct
PRIA (koolipiim,-puuvili)
koolide välisprojekt Nordplus Junior
Arcimedes SA (Erasmus + programm )
Sotsiaalministeeriumilt
EAS ( EU49802 Uue omavalitsusüksuse moodustamine)
Väliskohtumiste kulude kompensatsioon (HARTA Poola, Portugal )
INNOVE SA

90
58

151
0

13
16
2
1
0
0
0
0

0
11
18
26
51
24
10
11

Välisabi kaasfinantseerimine tegevuskuludeks
Haridusministeerium
koolidele info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogilised seadmed
Tartu Ülikooli Kliinikum
PRIA toetus
INNOVE SA

10
10

25

0
0
0

22
1
2

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Rahandusministeerium
omavalitsuste ühinemistoetus 1 000 tuhat eurot
Põlva linnastaadioni rekonstrueerimine 131 tuhat eurot
Hajaasustus programm 31 tuhat eurot
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA
Tilsi veemajanduse rekonstrueerimine
Ettevõtluse Arendamise SA
EU51253 Keskraamatukogu soojustamine
Kultuuriministeerium
Muinsuskaitseamet
Haridusministeerium
Põlva Muusikakooli pillide soetuseks
Eesti Muusikakoolide Liit
projekt " Igale lapsele oma pill "
Majandus- ja Kommunikatsiooniminsteerium
Füüsiliste isikute hajaasustus programm
Maaeluministeerium

1 837
1 162

236
4

575

0

80

150

0
0
0

40
13
11

0

10

0
20

1
0
7

Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
EAS EU50116 Põlva Keskväljaku ehitustööd
Innove SA (Põlva Kooli rekonstrueerimine)
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA
Põlva linna reoveepuhasti rekonstrueerimine 420 tuhat eurot
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA (kaugkütte torustike renoveerimine)

2 295
1 006
833
427

970
355
342
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kaugkütte torustike renoveerimine 7 tuhat eurot
PRIA
Vastsemõisa park 18 tuhat eurot
Leader projekt (maaelu arengu toetus) 8 tuhat eurot
Mooste Mõis SA 3 tuhat eurot
Rahandusministeerium Põlva esmatasandi tervisekeskuse rajamine

29

42

0

231

1
1
0

29
4
25

7 588
5 224
1 860
332
172

6 208
4 102
1 755

12 028

8 381

Välismaine kaasfinantseerimine põhivara soetuseks
PRIA (Mooste Mõis SA)
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA
Saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine
Kohaliku omavalitsuse toetusfond
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond
Asenduskodu teenus teistelt omavalitsustelt Tilsi Perekodu SA-le
Saadud tegevustoetused
Kultuuriministeerium 122 tuhat eurot( trükiste soetus Keskraamatukogule )
Haridus- ja Teadusministeerium 20 tuhat eurot (Roosi Kooli õpilaskodu)
Päästeamet 20 tuhat eurot (projekt 500 kodu korda)
äriühingult Tilsi Perekodu 10 tuhat eurot
KOKKU SAADUD TOETUSED

351

Lisa 15 Antud toetused
Tuhandetes eurodes

a) Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele
Toimetulekutoetus
Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele
Õppetoetused
Peretoetused (sünnitoetus, lapse koolitoetus)
Muud toetused sotsiaalabi vajavatele isikutele
(ravi-, matusetoetus; toetused vanuritele, ühekordsed toetused)
Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud
Kokku
b) Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Trükised valdade raamatukogudele
Kultuuritoetused
Vaba aja ja sporditoetused

31.12.2018

31.12.2017

278
395
63
191
278
0
9
1 214

330
246
147
180
110
18
1 031

21
9
186

26
24
157
57

Põlva Vallavalitsus
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 2018
Elamu- ja kommunaalmajanduse toetuseks
Haridustoetused
Sotsiaaltoetused
Kokku
c) Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
sh
Elamumajandustegevuse toetus (hajaasustuse programm)
J. Käisi tn lõik T2 asfalteerimine
Sihtasutustele, mittetulundusühingutele
d) Muud toetused
Liikmemaksud
MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit
MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit
MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu
MTÜ Eesti Maaomavalitsuste Liit
muud liikmemaksud
Kokku
Antud toetused kokku

13
63
0
292

95
48
1
351

267

129

173
71

35
0
94

67
11
7
0
1
86

77
6
5
5
3
96

1 859

1 607

23

Antud sotsiaaltoetuste jaotust tegevusalade järgi vt lisa 18

Lisa 16 Tööjõukulud
Tuhandetes eurodes
Töötajate arv ja töötasukulud tegevusalade lõikes
31.12.2018
31.12.2017
Tegevusvaldkond
Töötajate
Töötasukulud
Töötajate Töötasukulud
arv
arv
Tervishoid
0
0
3 242
215,00
Haridus
423,77
5 294
4 490
424,16
Vaba aeg, kultuur, sport
89,40
837
794
90,85
Vallavalitsus
40,77
701
1
082
61,50
Elamu- ja kommunaalmajandus
22,48
356
343
25,02
Majandus
37,29
370
277
30,39
Valimised
0
0
21
Keskkonnakaitse
0
0
5
0,50
Sotsiaalne kaitse
74,24
782
723
77,06
Volikogu
0
76
91
Kokku töötajate arv ja
töötasukulud
687,95
8 416
924,48
11 068
Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale.
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Võlaõiguslike lepingute korral ei ole töötajate arvu esitatud. Võlaõiguslike lepingute alusel
arvestatud
töötasukulud aruandeperioodil olid 90 tuhat eurot ja võrreldaval perioodil 112 tuhat eurot.
Vallavalitsuse töötasukulude märkimisväärse vähenemise põhjuseks oli 2017. aasta sügisel
toimunud
haldusreform. Põlva vallaga liitusid Ahja, Mooste, Laheda ja Vastse-Kuuste vald.
Seisuga 31.12.2017 tegevuse lõpetanud vallavalitsuste ametnikele ja töötajatele arvestatud hüvitised
308 tuhat eurot.

Lisa 17 Majandamiskulud
Tuhandetes eurodes

Rajatiste majandamiskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide halduskulud
Tootmiskulud
Õppevahendite ja koolituskulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja
sisustamise kulud
Sõidukite majandamiskulud
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Administreerimiskulud
Inventari majandamiskulud
Lähetuskulud
Teavikute ja kunstiesemete kulud
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud
Koolituskulud
Meditsiinikulud
Eri- ja vormiriietus
Muud majandamiskulud
Uurimis- ja arendustööd
Muu erivarustus ja materjalid (kemikaalid)
Sotsiaalteenused
KOKKU

31.12.2018
944
917
911
754
400
313
277
247
233
185
97
92
24
73
82
33
32
12
14
1
5 641

31.12.2017 muutus
757
187
1 040
-123
777
134
618
136
531
-131
259
287
234
294
314
58
51
28
92
1 112
27
48
59
15
63
6 664

54
-10
13
-61
-129
39
41
-4
-19
-1 030
6
-16
-47
-1
-62
-1 023

Kulud tervishoiust muutus on tingitud Põlva Haigla AS aktsiakapitali muutusega. Alates
01.01.2018 kuulub Põlva Vallale 49% Põlva Haigla AS aktsiakapitalist ja Tartu Ülikooli
Kliinikumile 51% . Põlva Haigla AS puhul on tegemist „Olulise mõju all“ oleva
äriühinguga, mille finantsnäitajad ei kuulu konsolideeritud aruandes rida-realt liitmisele.
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Lisa 18 Muud tegevuskulud
Tuhandetes eurodes
31.12.2018
583
67
885
42
-123
12
3
2
1
2
0
1 474
3 526

Käibemaksukulu tegevuskuludelt
Kütuseaktsiis
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Maksuvõlalt arvestatud intressid
Riigilõivud
Maamaks
Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded
Muud kulud
Elektriaktsiis
KOKKU
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

31.12.2017
743
42
618
41
27
14
4
2
2
0
1 493
3 783

Lisa 19 Tegevuskulude jaotus tegevusalade järgi
Tuhandetes eurodes
Tegevusala

Üldised valitsus.teen
Majandus
Keskkonnakaitse
Elamu- ja
kommunaalmajandus
Tervishoid
Vaba aeg
Haridus
Sotsiaalne kaitse
Kokku tegevuskulud

Antud
toetused
2018
85
36
0
181
0
279
120
1 158
1 859

Majandamiskulud
2017

2018
95
52
0

275
590
289

2017
271
520
311

128
1
253
118
960
1 607

1 500
0
901
1 666
420
5 641

1 245
1 441
850
1 598
428
6 664

Lisa 19 Seotud osapooled
Osapooli loetakse seotuiks, kui üks osapool omab kontrolli või olulist mõju teise osapoole majanduslike
otsuste üle. KOV seotud osapoolteks on:
1) KOV valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud,
kelle juhtimises osaleb KOV otse või oma valitseva ja olulise mõju all olevate üksuste kaudu
hääleõigusega alates 20%-st;
2) KOV volikogu liikmed, valitsuse liikmed, asutuste juhid ning KOV valitseva mõju all olevate
sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute juhatuste ja nõukogude liikmed;
3) punktis 2 loetletud isikute lähedased pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju
olemasolu, sh:
a) abikaasad, elukaaslased, lapsed ja muud sugulased, kes elavad juhiga samas
kodumajapidamises;
b) lapsed, lapselapsed, vanemad, vanavanemad, õed, vennad;
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c) laste abikaasad või elukaaslased, abikaasa ja elukaaslase vanemad, õed ja vennad
(IPSAS 20.5.);
4) sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, milles punktides 2-3 loetletud isikud üksi või
koos omavad valitsevat või olulist mõju, st omandiõigust alates 20%-st või hääleõigust nende
üksuste juhtimises nõukogude ja juhatuste kaudu alates 20%-st.
Seotud osapoolte kohta on avaldatud järgnev informatsioon:
Põlva valla volikogu liikmetele, valitsuse liikmetele, allasutuste juhtidele ning Põlva Vallavalitsuse
valitseva mõju all olevate äriühingute juhatuste ja nõukogu liikmetele arvestatud tasud ja
soodustused koos keskmise töötajate arvu avaldamisega taandatuna täistööajale
Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja soodustused

Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna
keskmine arv (taandatuna täistööajale)

Tasude kogusumma
(tuhandetes eurodes)

2018

2017

2018

2017

Volikogu liikmed

27

61,1

75,7

75,7

Valitsuse liikmed

5

19,9

153,3

363,2

27,6

35,5

446,4

450,4

24

32,6

139,6

222,5

83,6

149,1

815,0

1111,8

Asutuste juhid
Nõukogude ja
juhatuste liikmed
KOKKU

Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende hulka on
arvatud kõik töötasud ja hüvitised.
Aruandeaastal ei ole tehtud soodustusi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetega seotud lähedastele
pereliikmetele ega tehtud turuhinnast erinevaid tehinguid.
Vallavalitsus on toetanud mittetulundusühinguid ja seltsinguid, mille tegevuses osalevad vallavalitsuse
ja vallavolikogu liikmed ning vallavalitsuse ja vallaasutuste töötajad või nendega seotud isikud.
Aruandeaasta tehingud seotud osapooltega:
Antud toetused
(tuhandetes eurodes )
MTÜ Taevaskoja

külade tegevustoetus

1

Taevaskoja külakeskuse remont

13

MTÜ Eoste-Valgesoo

külade tegevustoetus

1

MTÜ Himmaste

külade tegevustoetus

2

MTÜ Põlva Käsipalliklubi

spordiklubi toetus

34

MTÜ Spordiklubi Serviti

suusaradade hooldus, varustuse rent

18

spordiürituste toetus

1
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MTÜ Põlva Tenniseklubi

spordiklubi toetus (noorte huvitegevus) 4
uue hoone ehituseks

10

MTÜ Tantsuklubi Maarja

spordiklubi toetus

12

MTÜ OK Põlva Kobras

sporiklubi toetus

3

spordiradade hooldus

1

MTÜ Püsivus

seltsitegevuse toetus

1

MTÜ Folgisellide Selts

seltsingute tegevustoetus

10

MTÜ Kiidjärve Küla Selts

seltsingute tegevustoetus

1

MTÜ Kultuuriselts Viruskundra

seltsingute tegevustoetus

1

MTÜ Vastse-KuusteTehnikaspordi Klubi

seltsingute tegevustoetus

1

MTÜ Põlva Vaimuliku Laulu Selts

seltsingute tegevustoetus

1

MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu

liikmemaks

7

MTÜ Põlvamaa Tšernobõli Ühendus

veteranide toetus

1

Tegevusi, milles osalevad koos vallaelanikega vallavolikogu ja vallavalitsuse ning valla asutuste
töötajad või nende pereliikmed, on toetatud vallavolikogu poolt kehtestatud kordade alusel.

Lisa 21 Konsolideerimata bilanss
Tuhandetes eurodes
Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud
Käibevara kokku
Põhivara
Osalused sihtasutustes ja
mittetulundusühingutes
Osalused tütar- ja sidusettevõtjates
Finantsinvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Põhivara kokku
Varad kokku
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele

31.12.2018

31.12.2017

2 130
742
741
3
3 616

2 172
597
609
1
3 379

44
3 510
0
678
36 559
1
40 792
44 408

0
3 195
295
748
34 260
2
38 500
41 879

731
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Võlad töövõtjatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Lühiajalised kohustused kokku

1 052
1 158
817
3 758

712
621
834
2 702

3 998
7 756

4 815
7 517

0
34 362
2 290
36 652
44 408

4
34 554
-196
34 362
41 879

Pikaajalised kohustused
Pikaajalised kohustused kokku
Kohustused kokku
Netovara
Reservid
Akumuleeritud ülejääk
Aruandeaasta tulem
Netovara kokku
Kohustused ja netovara kokku

Lisa 22 Konsolideerimata tulemiaruanne
Tuhandetes eurodes

Tegevustulud
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Tulumaks
Omandimaksud (maamaks)
Maksud kaupadelt ja teenustelt
Kaupade ja teenuste müük
Riigilõivud
Tulud majandustegevusest
Saadud toetused
Muud tulud
Muud tulud varadelt
Kasum/kahjum põhivara ja varude
müügist
Saastetasud ja hüvitised
Eespool nimetamata muud tulud
Tegevuskulud
Antud toetused
Sotsiaaltoetused
Muud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud kulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Aruandeperioodi tegevustulem

31.12.2018
22 734
10 026
9 627
397
2
1 961
16
1 945
10 681
66
53

31.12.2017
18 916
9 033
8 655
376
2
1 873
14
1 859
7 788
222
162

3
0
10

0
52
8

-20 439
-2 009
-1 297
-712
-10 433
-4 292
-1 459
-2 246

-19 044
-1 684
-1 026
-658
-9 679
-4 242
-1 138
-2 301

2 295

-128
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Finantskulud ja -kulud
Intressikulu
Tulem osalustelt
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeperioodi tulem

-5
-47
41
1

-68
-45
-23

2 290

-196

Lisa 23 Konsolideerimata rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
31.12.2018

31.12.2017

2 295
0
2 246
267
885
-3
-3 127
2 563
-432
1 080
3 211

-128
2 301
137
543
-162
-842
1 849
-46
125
1 928

-5 133

-2 980

3 026
2

229
169

-267
0
-2 372

-169
0
-2 751

Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud saadud laene
Tagasi makstud saadud laene
Tasutud intresse ja muid finantskulusid
Kokku rahavood finantseerimistegevusest

0
-834
-47
-881

1 644
-767
-45
832

Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul
Raha ja selle ekvivalentide muutus

-42
2 172
2 130
-42

9
2 163
2 172
9

Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Kasum/kahjum põhivara müügist
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks ( tulu )
Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse põhivara eest
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Müügist saadud tulu
Makstud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Laekunud intresse ja muid finantstulusid
Kokku rahavood investeerimistegevusest
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Lisa 24 Konsolideerimata netovara muutuste aruanne
Tuhandetes eurodes
Põlva Vallavalitsuse netovara

Saldo seisuga 31.12.2017
2018 tulem
Saldo seisuga 31.12.2018

34 362
2 290
36 652

Lisa 25 Selgitused eelarve täitmise juurde
Tuhandetes eurodes
Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab oma
koosseisult konsolideerimata aruannetele (vt lisa 21-24). Kuna eelarve täitmise aruanne on koostatud
kassapõhisel printsiibil ja sisaldab teatud muid erinevaid arvestuspõhimõtteid, siis ei ole see
tekkepõhiste konsolideerimata aruannetega võrreldav (vt. Lisa 1).
2018. aasta eelarve võeti vastu 21. veebruaril 2018 ja aasta jooksul lisati 3 lisaeelarvet. Eelarve
kujunes järgnevalt:
Vastuvõtmine 21.02.2018
Vaba jääk

30 346

95

1. lisaeelarve 27.07.2018

(muudatus investeeringu objektides)

2. lisaeelarve 15.10.2018

903

3. lisaeelarve 20.12.2018

170

Peale viimast lisaeelarvet tulnud sihtotstarbelised toetused

142

Kokku 31 656
1. Selgitused esialgse eelarve ja lõpliku eelarve kohta:
Võrreldes vastuvõetud eelarvega suurendati eelarve tulusid toetusfondi suurenemise tõttu 51 tuhat
eurot. Tulusid kaupade ja teenuste müügist suurendati 149 tuhat eurot seoses kaupade ja teenuste
müügi kasvuga. Sihtfinantseerimist tegevuskuludeks suurendati 285 tuhat eurot seoses
sihtfinantseerimise suurenemisega. Füüsilise isiku tulumaksu suurendati 110 tuhat eurot, mille arvelt
kaeti jalgpalli kunstmuru ümberehitamine.
Eelarve täiendusega suurendati põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimist 620 tuhande euroga.
2. Selgitused eelarve täitmise kohta:
a) Põhitegevuse tulusid laekus 288 tuhat eurot planeeritust rohkem, sealhulgas tulumaksu 252
tuhat eurot, maamaksu 8 tuhat eurot, tulusid kaupade ja teenuste müügist 8 tuhat eurot ja muid
tegevustulusid 41 tuhat eurot rohkem, vähem laekus planeeritust muid saadavaid toetusi
tegevuskuludeks 21 tuhande euro võrra.
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Põhitegevuse kulusid tehti planeeritust vähem 1 457 tuhat eurot. Toetusi anti 235 tuhat eurot
planeeritust vähem, personalikulusid tehti 617 tuhat eurot vähem ning majandamiskulusid tehti 480
tuhat eurot vähem. Aasta lõpuks jäi reservfondi 125 tuhat eurot.
c) Aruandeaastal oli eelarvesse planeeritud laenude võtmiseks 5 250 tuhat eurot, aasta jooksul
laene ei võetud. Laenude arvelt kavandatud investeeringud jäid tegemata. Laenude tagasimakseid oli
eelarvesse planeeritud 890 tuhat eurot, tegelik tagasimakse oli 834 tuhat eurot.
d) Investeerimistegevuses jäi täitmine samuti väiksemaks 5 642 tuhande euro võrra.
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MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRI

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Põlva Vallavalitsus

Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Põlva Vallavalitsuse otsus aruande
heakskiitmise kohta.

/allkirjastatud digitaalselt/
Georg Pelisaar
Vallavanem
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