
Eesti Keskerakonna nimekirja valimisplatvorm 2017. aasta
kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Põlva vallas

Meie eesmärk on koostöös teiega, head valijad, kujundada uuest Põlva vallast 
kodukoht, kus meil kõigil on hea elada. Töötame koos selle nimel, et kohalik elu
areneks nii Ahjal, Tilsis, Kauksis, Moostes, Vastse-Kuustes, Põlvas kui ka kõigis
meie valla külades.
Kodukoht on eriline paik, mida me kõik hoiame ja väärtustame. Peame 
oluliseks, et Ahjale, Tilssi, Moostesse ja Vastse-Kuustesse jäävad 
igapäevateenuseid osutavad teenuskeskused, mis pakuvad kodanikule abi ja 
kvaliteetseid avalikke teenuseid: sotsiaalabi, perearst, raamatukogu, 
rahvamajad. 
Uue Põlva valla kokkukasvamise, arengu, stabiilsuse ja jätkusuutlikkuse 
tagamine on ülesanne, mille saavutame koostöös kohalike elanikega ja 
tuginedes konkreetsele tegevuskavale. 
Meie jaoks on tähtis, et inimesed saaksid kaasa rääkida kohaliku elu 
kujundamisel. Rakendame kaasavat eelarvet, kus 1% investeeringutest läheb 
rahvahääletuse otsusel võitnud objekti(de)le.

I Hooliv ja turvaline kodukoht
Meie eesmärk on, et Põlva vald oleks parimaks paigaks inimesele kogu tema 
elukaare jooksul. Samuti on meie jaoks oluline  nõrgemate ja abivajajate 
toetamine.

1. Säilitame ning ühtlustame kõigi seniste valdade avalikud teenused.
2. Jätkame tasuta koolitoidu pakkumist kõigile põhikooli ja gümnaasiumi 
õpilastele ning pakume soodustusega toitu lasteaialastele. 
3. Maksame Põlva valla peredele 500 eurot toetust lapse sünni puhul. 
4. Jätkame kooliaja alguse toetusega – 150 eurot igale 1. klassi astujale.
5. Toetame eakate tegevust külakeskustes ja päevakeskuses.
6. Tagame kõrvalabi vajajatele kodulähedase hoolekande (õendusabi, 
koduhooldus, toetatud elamine).
7. Maksame kõikidele vanaduspensionäridele 50 eurot jõulutoetust ja jätkame 
eakate jõulupidude korraldamisega igas senises vallas.
8. Peame äärmiselt oluliseks arstiabi kättesaadavust kodukoha lähedal ning 
võimalikult heal tasemel. Toetame Põlva haigla üldhaiglana jätkamist ning 
viime lõpule uue perearstikeskuse rajamise haigla kõrvale.
9. Tagame sotsiaaltranspordi kõigile abivajajatele. 
10. Toetame kogukondade omaalgatust turvalisuse tagamisel (naabrivalve, 
päästekomandod, turvakaamerad).
11. Rajame valda kaasaegse sotsiaal- ja hooldekeskuse.



II Kvaliteetne haridus
Meie üheks prioriteediks on kvaliteetse hariduse ja huvitegevuse pakkumine 
igale Põlva valla lapsele. 

1. Tagame põhikooli ja lasteaia olemasolu senistes kohtades – võimalikult 
kodu lähedal. 
Renoveerime Põlva Kooli B-korpuse, Tilsi kooli ja lasteaia, remondime Ahja ja 
Mooste kooli, Lepatriinu lasteaia hoone, Vastse-Kuuste kooli ventilatsiooni ja 
välisfassaadi.
2. Lisaks heale haridusele rahastame  ka lapse arenemiseks vajalikke 
tugiteenuseid (koolipsühholoogi, logopeedi, sotsiaalpedagoogi teenus, 
pikapäevarühm). 
3. Meie lastel ja noortel peab olema võimalik osaleda spordi-, kunsti- ja teiste 
huviringide ning huvikoolide tegevuses. Arendame olemasolevaid huvikoole ja 
noortekeskusi ning hoiame jätkuvalt õppetasud madalad. Kui ühest perest käib
Põlva valla huvikoolides mitu last, on lapsevanema kohatasu iga lapse kohta 
25% soodsam. 
4. Tõstame lasteaedade ja huvikoolide õpetajate palgad üldhariduskoolide 
õpetajate minimaalpalga tasemeni.
5. Väärtustame hariduslikku mitmekesisust, toetades Rosma Haridusseltsi 
tegevust.
6. Õpetame lapsed ujuma, tehes koostööd ujumistreeneritega.

III Noored on meie tulevik
Targalt veedetud aeg aitab teha teadlikke valikuid edasiseks eluks.

1. Kindlustame igale lapsele koha lasteaias.
2. Toetame noorte omaalgatuslikke projekte ning kaasame noori aktiivsemalt 
valla juhtimisse, otsustusprotsessidesse ning volikogu komisjonidesse. 
3. Toetame sporti ja noortega tegelevaid spordiklubisid.
4. Ehitame BMX raja noortele põneva spordiala harrastamiseks.
5. Toetame Põlva õpilasmaleva tegevuse jätkamist.
6. Märkame ja tunnustame edukaid ja aktiivseid noori igal aastal.
7. Toetame õpilasfirmade tegevust.

IV Ettevõtlus ja ettevõtlikkus 
Ettevõtluse toetamine tagab kodulähedased töökohad. Soodustame kohalikku 
ettevõtlust ning seeläbi töökohtade loomist. 

1. Asjaajamine peab toimuma kiirelt ja lihtsalt. Muudame asjaajamist 
ettevõtjasõbralikumaks, loome arenduskeskuse, mis abistaks ka reaalselt 
ettevõtjatel projektitaotlusi koostada ning tegutseks inkubatsioonikeskusena.
2. Võimaldame maakasutusõigust ja vajalikku taristut (vesi, kanalisatsioon) 



ettevõtete rajamisel ja laiendamisel.
3. Märkame ja tunnustame edukaid ettevõtjaid igal aastal.
4. Tänapäevane ja maapiirkonda sobiv ettevõtlusvorm on loomemajandus. 
Seame eesmärgiks lisaks Mooste loomekeskusele ka Põlvasse loomemaja 
rajamise. 
5. Avame vallas turismiinfo punkti. Põlva populaarseks turismipiirkonnaks 
Eestis! 

V Kogu vald peab elama
Maaelu toimimise tagab heal tasemel taristu: kohalikud teed, elekter, 
internetiühendus. 

1. Tugeva maakonnakeskuse tagavad tugevad külad. Toetame külakeskusi ja 
külaliikumist.

2. Tasuta maakonnasisene ühistransport toetab inimeste liikumist, tööl ja 
koolis käimist. Arendame ühistransporti ja tagame elanike  vajadusi arvestava 
tasuta transpordiühenduse. 
3. Investeerime teedesse, sealhulgas aitame korrastada ka 
korterelamutevahelisi teid ja hoove. Tagame vallateedel sõidetavuse 
aastaringselt ja enamkasutatavate teede tolmuvabaks muutmise.
4. Aitame kaasa lairiba interneti väljaehitamisele.
5. Renoveerime Tilsi, Mooste ja Kauksi vee- ja kanalisatsioonitorustikud, 
jätkame tänavavalgustuse ehitamist ja kaasajastamist külades ja alevikes. 
6. Liitume riikliku elamuehitusprogrammiga, rajame kortereid noortele 
spetsialistidele ja sotsiaalmaja abivajajatele.
7. Uuendame soojatrassid Põlva linnas ja kaasajastame kaugkütte katlamajad 
senistes vallakeskustes.
8. Rajame avaliku joogiveekoha igasse keskusesse.

VI Mõnus kodukoht
Tervisliku, elamisväärse ja kauni kodukoha hoidmine on meie ühine ülesanne. 

1. Toetame algatusi, projekte ja planeeringuid, mis aitavad muuta avalikku 
ruumi laste- ja noortesõbralikumaks, keskkonna-säästlikumaks ning 
tervislikumaks. Jätkame tihedama asustusega piirkondades kogupere mängu- 
ja spordiväljakute rajamist.  
2. Ehitame välja lubatud turu Põlva uuele keskväljakule.
3. Laiendame Põlva valla Haldusteenistuse tegevuse igasse uue valla 
piirkonda. 
4. Osaleme Hajaasustuse programmis, mis toetab elanike vee-ja 
kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete 
elektrisüsteemide ehitamist.



5. Parandame linna ja keskasulate keskkonda, paigaldades uusi pinke ja 
prügikaste. Bussipeatused varustame pinkide ja varjualustega.
6. Arendame sportimisvõimalusi Põlvas, rajades Mesikäpa Halli laienduse 
endise kooli võimla pinnale. Ehitame lõpuni Põlva staadioni koos 
staadionihoonega. Renoveerime Lootospargi kunstmuru jalgpalliväljaku ja Ahja
staadioni, ehitame lõpuks valmis Mooste kooli staadioni. Hoiame korras 
spordiobjektid Tilsis, Vastse-Kuustes ja Mammastes. Ehitame korraliku ja 
kaasaegse jõusaali valla rahvale!
7. Äratame uuele elule Põlva lasketiiru, sellest peab saama tuntud 
lasketurismikeskus.
8. Rajame kergliiklusteed Põlva–Peri, Põlva–Aarna, Mammaste–Taevaskoja, 
Ahja– Kärsa, Põlva–Tännassilma ja alevikusisesed kergteed Moostes, Kauksis,
Rasinal. 
9. Suurendame toetusi liikumist ja sportimist propageerivate ürituste 
korraldamisel.
10. Teeme korda ja arendame Intsikurmut, ehitame avaliku WC Põlva linna 
keskväljakule.
11. Puhastame Põlva järve ja korrastame ning arendame rannaala.
12. Rajame valda lemmikloomade kalmistu.
13. Ehitame valda kaasaegse spaa.

VII Kultuurne vald
Meie eesmärk on tugevdada ja väärtustada Põlva valda kui tugevat Eesti 
rahvuskultuuri kandjat.

1. Toetame kohalike kultuuritraditsioonide säilitamist ja edasiarendamist, 
kultuurielu edendamisele suunatud seltside, seltsingute, MTÜ-de ning 
taidluskollektiivide tegevust.
2. Tagame raamatukogude säilimise ning neisse uue kirjanduse ja uute 
arvutite soetamise.
3. Toetame maineüritusi – Intsikurmu festival, lõõtspillifestival Harmoonika, 
rahvamuusikatöötluste festival “Moisekatsi Elohelü”, Põlva Päevad, Mooste 
Linalaat, Lahedalt Lendama. Taastame pikalauapeo.
4. Toetame aktiivseid kultuurielu edendajaid kohalikes kogukondades.
5. Toetame jätkuvalt meistriliigas mängivaid pallimänguvõistkondi, kes 
kannavad Põlva kui paikkonna nime.
6. Muudame Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse ligipääsetavaks kõigile, ehitades 
sinna lifti. 

7. Renoveerime Tilsi Kultuuritare, Vastse-Kuuste kultuurimaja ja Vana-
Koiola rahvamaja.



Keskerakonna nimekirja kandidaatide eesmärk on inimeste rahulolu oma 
kodukohaga. Seisame selle eest, et Põlva vald oleks majanduslikult jätkusuutlik
ja arenev vald, kus inimestel on hea ja turvaline elada. 

Parim paik Põlva!


