PÕLVA VALLAVALITSUS
KAASAVA EELARVE ETTEPANEKUTE HINDAMISKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL
22.02.2021 nr 2
Põlva
E-koosolek algas 19.02.2021 algusega kell 11.00 ja lõppes 22.02.2021 kell 14.00.
Ettepaneku nr 6 esitaja (MTÜ Mooste Mõisa Arendusselts) on esitanud uueks asukohaks Pari tee
15 kinnistu, mis on samuti vastuolus määruse § 3 lõikega 2 (Põlva valla hallatava asutuse Mooste
kooli territoorium).
Ettepaneku nr 7 esitaja on andnud täiendavad selgitused ning esitanud detaile hinnakalkulatsiooni,
mis ei ületa kaasava eelarve mahtu.
Vastavalt 08.02.2021 toimunud hindamiskomisjoni koosolekul otsustatule ning ettepanekute
esitajate täiendavale infole tuginedes, hääletati uuesti järgmised ettepanekud:
1. Ettepanek nr 6 – Uisuväljaku rajamine Moostesse
Esitaja: MTÜ Mooste Mõisa Arendusselts
Hinnanguline maksumus: 7440 eurot
Otsustati (poolt 4, vastu 1): 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. Esitatud uus asukoht on valla hallatava asutuse Mooste kooli
territooriumil, kooli korvpalliplatsi ei ole antud MTÜ Mooste Mõisa Arendusselts kasutusse.
2. Ettepanek nr 7 – Helitõkkeseinaga ilmastikukindel esinemislava
Esitaja: MTÜ Karilatsi Küla Selts
Hinnanguline maksumus 22 314 eurot
Otsustati (konsensus) Ettepanek on kooskõlas kaasava eelarve tingimustega ja jätkab kaasava
eelarve protsessis.
Ettepanek nr 3 – Lootospark staadioni valgustuse renoveerimine
Esitaja: MTÜ Jalgpalliklubi Lootos
Hinnanguline maksumus: 37 758 eurot (koos käibemaksuga)
Otsustati (konsensus): Ettepanek on kooskõlas kaasava eelarve tingimustega ja jätkab kaasava
eelarve protsessis.
Koosolekul ei hääletanud: Martti Rõigas, Janika Usin, Georg Pelisaar ja Toivo Narusbek.
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);

-

Sõpruse palliväljak (ettepanek nr 4);
avalik mänguväljak Tännassilma külaplatsile (ettepanek nr 5);
helitõkkeseinaga ilmastikukindel esinemislava (ettepanek nr 7);
kaasaegsed ja turvalised rattaparklad Põlva valda (ettepanek nr 11);
Peri küla mänguväljak (ettepanek nr 12).
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