
 

 

Koalitsioonileping tugeva Põlva valla arendamiseks aastatel 2017-2021 

 

24. oktoobril 2017, Põlvas 

 

Eesti Keskerakonna, valimisliidu „Tuleviku Põlvamaa“ ning Eesti Sotsiaaldemokraatliku 
erakonna Põlva valla volikogusse valitud esindajad lähtudes  vajadusest 

 tagada kõigi Põlva vallaga liituvate piirkondade võrdväärne kohtlemine 

 toetada igati kodanike ja kogukondade omaalgatust elukeskkonna ja teenuste 

parandamisel 

 rakendada innovaatilist ja nutikat lähenemist oma kodanike teenimisel ja 

teenindamisel 

sõlmisid käesoleva koalitsioonileppe järgnevas: 

 

1) Tagame kõigi Põlva valla piirkondade elanikele kättesaadavad avalikud teenused ning 

toetused ühtse määra järgi. 

2) Säilitame põhikoolide ja lasteaedade olemasolu senistes kohtades ning teeme 

vajalikud investeeringud nende seisukorra parandamisse. Toetame Rosma 

haridusseltsi tegevust. 

3) Muudame kõikides piirkondades vallateed aastaringselt läbitavaks, et inimesed 

pääseksid tööle ning koju ja ettevõtlus saaks areneda. 

4) Avame koostöös Põlva haiglaga uue tervisekeskuse ja toetame kodulähedaste 

perearstipunktide tegevuse jätkamist. 

5) Töötame välja uue ühistranspordi lahenduse koostöös Kagu 

Ühistranspordikeskusega, mis katab nii sotsiaaltranspordi, invatakso kui ka 

nõudepõhised sõiduvajadused neis piirkondades, mida praegune maakondlik 

ühistranspordivõrk ei rahulda. 

6) Noorte perede toetamiseks maksame meie valla peredele 500 eurot lapse sünni 

puhul, 150 eurot igale 1. klassi astujale ning vähendame vanemate kulutusi 

alusharidusele. 

7) Väärika vanaduspõlve tagamisel maksame mittetöötavatele vanaduspensionäridele 

50 eurot jõulutoetust, leiame parima koha kaasaegse sotsiaal- ja hooldekeskuse 

rajamiseks valda ning alustame eakate päevahoiu teenuse pakkumist. 

8) Külaelu ja kogukondade toetuseks laiendame külavanemate liikumist ning anname 

hoogu külade ja kogukondade omaalgatusele. Selle tagamiseks loome volikogu 

juurde alalise komisjoni. 



9) Konkurentsivõimelise hariduse tagamiseks anname võimaluse võõrkeele õpingute 

alustamiseks lasteaedades, vastavalt hoolekogude ettepanekutele. Toetame 

pärimuskultuuri õpet ja keelepesasid. 

10) Toetame ettevõtlust asjaajamises ning väldime bürokraatlikke tõrkeid majanduse 

arendamisel ja töökohtade loomisel. 

11) Tõstame lasteaedade ja huvikoolide õpetajate palgad üldhariduskoolide õpetajatega 

samale tasemele 1. jaanuarist 2019.  

12) Huvihariduse kättesaadavuse parandamiseks hoiame õppetasud madalad ning 

toetame Põlva vallas erahuvikoolide tegevust. 

13) Jätkame ning laiendame väärikas eas ning puuetega inimeste tegevust külakeskustes 

ja päevakeskustes. Toome väärikate ülikooli programmi  Põlvasse. 

14) Laiendame Põlva Kooli tugikeskuse meeskonna teenuseid kõigile Põlva valla 

haridusasutustele, et tagada kõigile lastele vajaliku spetsialisti abi.  

15) Kodulähedase hoolekande tagamiseks arendame koduhoolduse ja toetatud elamise 

teenuseid, tõhustame puuetega laste tugiisikute ning isikliku abistaja teenuseid. 

Tõstame hooldaja toetust. 

16) Toetame sotsiaalse suunitlusega ettevõtmisi ja ühinguid, kelle eesmärgiks on 

parandada abi vajavate ühiskonna liikmete toimetulekut. 

17) Liitume riikliku elamuehitusprogrammiga, et võimaldada elamispinda noortele 

spetsialistidele, sotsiaalmaja abivajajatele ning gümnasistidele.  

18) Toetame ülikiire internetivõrgu väljaehitamist kõikidesse küladesse MTÜ Eesti 

Andmesidevõrk liikmena. 

19) Alustame ideekonkursiga kogupere mängu- ja tervisespordi väljakute rajamist. 

20) Muudame valla vee- ja soojamajanduse tõhusamaks  ning jätkame tänavavalgustuse 

arendamist. Viime valla veemajanduse ühtse juhtimise alla ning renoveerime lõpuni 

vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Ühendame valla omandis olevad soojaettevõtted 

ning kaasajastame soojatrassid ja kaugkütte katlamajad. Toetame kinnistuomanikke 

ühisveevärgi ja küttetaristuga ühenduses olevate trasside uuendamisel, et vähendada 

vee- ja soojuskadusid valla võrkudes. 

21) Alustame ligipääsetava avaliku ruumi programmiga, mis teeb erivajadustega 

inimestele elu Põlva vallas lihtsamaks ja teenused kättesaadavamaks. 

22) Anname valla avalike hoonete haldamise üle ühtsele Põlva valla haldusteenistusele. 

23) Käivitame valla kriisikomisjoni tegevuse, mille ülesandeks jääb tegevusplaanide 

väljatöötamine, õppuste ja koolituste koordineerimine ning elanikele hädaolukorra 

juhendi koostamine. 

24) Elanike turvatunde suurendamiseks anname hoogu kogukondade turvalisuse alastele 

algatustele projektide kaasrahastamisega ning tunnustame turvalisusesse 

panustavaid vabatahtlikke vähemalt kord aastas toimuval vallajuhtide vastuvõtul.  

25) Laiendame ühiskondliku koolikohustuse- ja tugikomisjoni tegevust kõigile valla 

piirkondadele, eesmärgiga ennetada noorte sattumist halvale teele. 

26) Algatame maakondliku arendusorganisatsiooni loomist, mis võtaks üle senised 

Põlvamaa arenduskeskuse, Põlvamaa Omavalitsuste liidu ning maavalitsuselt 

ületulevad ülesanded. 

27) Toetame turismiettevõtjaid piirkondliku turismiklastri loomisel liikmeks astumisega 

ning otsime võimalust vallas turismiinfopunkti käivitamiseks. 



28) Võtame Põlva maavalitsuselt üle maakondlike sõprussuhete hoidmise Ukraina 

Kulikovka rajooni ning Saksamaa Bad Segebergi maakonnaga. 

29) Tugevdame Põlva valla lugu traditsiooniliste valla mainesündmuste korraldamise  

toetamisega ning tingimuste loomisega uute tekkimiseks. 

30) Kaasame rahvast heaolu investeeringuobjektide prioriteetide ning ideede valikul 
küsitluste korraldamisega ka valimistevahelisel ajal. 

 

Käesolevas leppes toodud sammud on koalitsioonipartnerite koostöö aluseks. Meie tegevuse 

eesmärgiks on Põlva valla arendamine väärt elukohaks, millele allutame kõik meie volikogu 

otsused. Põlva valla arengu tagab hariduse ja ettevõtlikkuse edendamine, mis ühes  hästi 

korraldatud sotsiaalteenuste ja avaliku ruumiga muudavad ühe omavalitsuse 

konkurentsivõimelisemaks. Avatud ja kaasav valitsemine tagab tugeva sideme kogukonna 

ning võimu vahel. Neist põhimõtetest lubame oma igapäevatöös alati lähtuda. 

 

 

Eesti Keskerakond Valimisliit Tuleviku 

Põlvamaa 

Eesti Sotsiaaldemokraatlik 

erakond 
 


