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Põlva Vallavolikogu 31. jaanuari 2019. a määruse nr 1-2/2 "Kaasava eelarve menetlemise kord"
(edaspidi määrus) § 6 lõike 1 alusel analüüsib hindamiskomisjon Põlva valla 2020. aasta
kaasavasse eelarvesse esitatud ettepanekuid ning ettepanekute hindamise tulemusel selgitab välja
ettepanekud, mille elluviimise kohta küsitakse elanike arvamust küsitluse teel.
Ettepanekuid analüüsitakse ja hinnatakse järgnevate kriteeriumite alusel: teostatavus, kulutuste
põhjendatus ja eelarve läbipaistvus, mõju valla avalikule ruumile ja mõju kogukonna
ühistegevusele.
Ettepanek peab vastama määrusega kehtestud tingimustele:
- kaasava eelarve koostamise käigus esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt peab
vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks (§ 3 lg 1)
- objekt peab asuma Põlva vallas, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav (§ 3 lg 1)
- objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele (§ 3 lg 1)
- kaasava eelarve objektiks ei ole Põlva valla hallatavate asutuste, valla enamusosalusega
äriühingute ja valla poolt asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud (§ 3 lg 2)
- ettepaneku hinnanguline maksumus kaasavast eelarvest on vähemalt 5000 eurot (§ 5 lg 4)
- ettepanek ei tohi olla vastuolus hea tavaga või õigusaktidega või kaasava eelarve eesmärgiga ega
või olla objektiivsetel põhjustel teostamatu (§ 6 lg 4)
- ettepaneku maksumus peab jääma kaasava eelarve summa piiridesse (5000–50000 eurot) ja
olema teostatav kahe eelarveaasta jooksul (§ 8 lg 2)
Hindamiskomisjon analüüsis ja hindas kaasavasse eelarvesse tehtud ettepanekuid ettepanekute
esitamise järjekorras.
Ettepanek nr 1 – Himmaste raudteeülekäigukoht
Esitaja: Gitlin Kütt
Hinnanguline maksumus: 30 000 eurot
Otsustati (konsensus): Ettepanek on kooskõlas kaasava eelarve tingimustega ja jätkab kaasava
eelarve protsessis.

Ettepanek nr 2 - Mooste järve ümbruse korrastamine
Esitaja: Marko Kaareste
Hinnanguline maksumus: 21 000 eurot
Otsustati (konsensusega): Ettepanek jääb kaasavast eelarvest välja, kuna ei vasta kaasava eelarve
tingimustele. Pelgalt valgustuse rajamise hinnanguline maksumus 2020. aastal läbi viidud Põlva
valla tänavavalgustuse hanke maksumustele tuginedes ületab kaasava eelarve mahu (50 000
eurot). Komisjoni hinnangul vajab Mooste järve ümbruse valgustuse rajamine terviklikumat
lähenemist.
Ettepanek nr 3 – Lootospark staadioni valgustuse renoveerimine
Esitaja: MTÜ Jalgpalliklubi Lootos
Hinnanguline maksumus: 37 758 eurot (koos käibemaksuga)
Otsustati (konsensusega): Täpsustatakse ettepaneku vastavust kaasava eelarve tingimustele.
Ettepanek nr 4 – Sõpruse palliväljak
Esitaja: MTÜ Sõprus
Hinnanguline maksumus: 42 275 eurot
Otsustati (konsensusega): Ettepanek on kooskõlas kaasava eelarve tingimustega ja jätkab kaasava
eelarve protsessis.
Ettepanek nr 5 – Avalik mänguväljak Tännassilma külaplatsile
Esitaja: MTÜ Kähri Seltsimaja ja Tännassilma Noortetuba
Hinnanguline maksumus: 40 092 eurot
Otsustati (konsensusega): Ettepanek on kooskõlas kaasava eelarve tingimustega ja jätkab kaasava
eelarve protsessis.
Ettepanek nr 6 – Uisuväljaku rajamine Moostesse
Esitaja: MTÜ Mooste Mõisa Arendusselts
Hinnanguline maksumus: 10 200 eurot
Otsustati (konsensusega): Ettepanek ei vasta kaasava eelarve tingimustele. Määruse § 3 lõike 2
kohaselt ei ole Põlva valla kaasava eelarve objektiks valla hallatavate asutuste, valla
enamusosalusega
äriühingute
ja
valla
poolt
asutatud
sihtasutustega
seotud
investeerimisettepanekud. Ettepaneku esitajale tehakse ettepanek valida uisuväljakule alternatiivne
asukoht, mis oleks kooskõlas määruse § 3 lõikes 2 tooduga.
Ettepanek nr 7 – Helitõkkeseinaga ilmastikukindel esinemislava
Esitaja: MTÜ Karilatsi Küla Selts
Hinnanguline maksumus 15 000 eurot
Otsustati (konsensus): Ettepanekust ei selgu, mille alusel on hinnanguline maksumus esitatud.
Ettepaneku esitajalt küsitakse täiendavat hinnakalkulatsiooni (hinnapakkumus projekteerijalt või
ehitusettevõttelt).
Ettepanek nr 8 – Uisuta ka suvel!
Esitaja: Enn Kulp
Hinnanguline maksumus: esitatud on maksumuse vahemik 30 000 – 75 000 eurot
Otsustati (konsensus): Ettepanek jääb kaasavast eelarvest välja, kuna ei vasta kaasava eelarve
tingimustele. Tehisuisuväljaku rajamist 2021. aasta suvekuudeks (juuli – august) tehisuisuväljakut
rentides, ei saa käsitleda investeeringuna. Määruse § 3 lõike 1 kohaselt peab kaasava eelarve
koostamise käigus esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt vallaeelarve mõistes
liigituma investeerimistegevuseks. Ettepanekus toodud info on kasin. Ettepanekust ei ilmne, kas
tehisuisuväljakut on võimalik rajada ka püsirajatisena (milline on ilmastikukindlus), samuti ei ole
toodud asukohta.

Ettepanek nr 9 - Vastse-Kuuste aleviku pargiala korrastamine
Esitaja: MTÜ Mirti
Hinnanguline maksumus: ei ole esitatud
Otsustati (konsensus): Ettepanek jääb kaasavast eelarvest välja, kuna Vastse-Kuuste mõisa park
on riikliku kaitse all olev objekt, mille valitseja on keskkonnaamet ning kõik hooldus ja
rekonstrueerimistööd peab kooskõlastama valitsejaga (keskkonnaametiga). Komisjon leiab, et
ettepanekus toodud tööd on kahtlemata väga vajalikud, kuid esmalt on vajalik koostada pargi
hoolduskava ning pargi rekonstrueerimine vajab terviklikku lähenemist. Komisjon leiab, et ei ole
tagatud ettepaneku elluviimine kahe eelarveaasta jooksul. Tegevuste osaline elluviimine, ilma
terviklahenduseta, ei ole komisjoni hinnangul otstarbekas.
Ettepanek nr 10 – Korrastada ajalooline Põlva jaamahoone
Esitaja: Sirje Holstein
Hinnanguline maksumus: ei ole esitatud
Otsustati (konsensus): Ettepanek jääb kaasavast eelarvest välja, kuna ei vasta kaasava eelarve
tingimustele. Ettepaneku objekt (jaamahoone) kuulub Eesti Raudteele. Ettepaneku maksumus
peab jääma kaasava eelarve summa piiridesse (5000–50000 eurot) ja olema teostatav kahe
eelarveaasta jooksul.
Ettepanek nr 11 – Kaasaegsed ja turvalised rattaparklad Põlva valda
Esitaja: Madli-Johann Maidla
Hinnanguline maksumus: 15 000 eurot.
Otsustati (konsensus): Ettepanek on kooskõlas kaasava eelarve tingimustega ja jätkab kaasava
eelarve protsessis.
Ettepanek nr 12 – Peri küla mänguväljak
Esitaja: MTÜ Peri Külaselts
Hinnanguline maksumus: 50 000 eurot
Otsustati (konsensus): Ettepanek on kooskõlas kaasava eelarve tingimustega ja jätkab kaasava
eelarve protsessis.
Ettepanek nr 13 – Põlva valla bussipeatusi hakkab valgustama päike!
Esitaja: Maris Neeno
Hinnanguline maksumus: 25 000 eurot
Otsustati (konsensusega): Ettepanek jääb kaasavast eelarvest välja, kuna tehtavad kulutused ei ole
põhjendatud. Päikesepaneeliga valgustite paigaldamine bussipeatustesse oli aastaid tagasi väga
populaarne, kuid tänaseks on selgunud, et valgustid täidavad eesmärki vaid osaliselt. Kõige
pimedamal ajal jagub valgust vaid õhtutundideks ning hommikupimeduseks on valgus juba
kustunud. Samuti ei täida päikesepaneelid eesmärki lumistel talvedel.
Ettepanekute hindamise tulemusel otsustas (konsensus) hindamiskomisjon suunata
rahvaküsitlusele kaasava eelarve koostamise käigus esitatud järgmised ettepanekud:
-

Himmaste raudteeülekäigukoht (ettepanek nr 1);
Lootospark staadioni valgustuse renoveerimine (ettepanek 2), kui ettepanek ei ole
vastuolus kaasava eelarve tingimustega;
Sõpruse palliväljak (ettepanek nr 4);
Avalik mänguväljak Tännassilma külaplatsile (ettepanek nr 5);
Uisuväljaku rajamine Moostesse (ettepanek nr 6), kui ettepaneku esitaja esitab
alternatiivse asukoha, mis on vastavuses määruse § 3 lõikes 2 tooduga;

-

Helitõkkeseinaga ilmastikukindel esinemislava (ettepanek nr 7), kui ettepaneku
esitaja esitab hinnakalkulatsiooni ning ettepaneku maksumus ei ületa kaasava
eelarve mahtu;
Kaasaegsed ja turvalised rattaparklad Põlva valda (ettepanek nr 11);
Peri küla mänguväljak (ettepanek nr 12).
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