MÄÄRUS

Hellenurme

1.10.2010 a nr 1-1/11

Palupera valla arengukava
2007-2015 muutmine

Palupera valla arengukava 2007-2015 oli muudatusettepanekutele avatud 16-27.08.2010.
Laekus kolm muudatusettepanekut, mis olid avalikul väljapanekul 1-24.09.2010.
Palupera vallavalitsus teeb kahe ettepaneku, märkuse (Anneli Kattai ja Riigimetsa
Majandamise Keskus) osas Palupera Vallavolikogule ettepaneku lugeda need sobivateks
ja kajastada arengukava muudatustes. AS Kiirkanduri ettepanek on arengukavaga
mittehaakuv, kuna arengukava pole arengudokument, mis võimaldaks paika panna
ruumilised arengusuunad ja määrata ära valla territooriumil oleva maa kasutust tulevikus.
Kohalik omavalitsus ei oma võimalust arengukavas mäetööstuspiirkondade või muude
piirkondade piiritlemiseks. Kohalik omavalitsus otsustas täiendada arengukava kahe
muudatusettepanekuga – videojälgimissüsteemide ehitamine külakeskustesse, tagamaks
soodsama ettevõtluskeskkonna ja tugimaantee nr 46 Tatra-Otepää-Sangaste NõuniOtepää vald lõigul kergliiklustee rajamine, kaasajastades tehnilist infrastruktuuri vallas.
Samuti otsustati tuua valla arengukavasse septembrikuus 2009 kinnitatud Palupera
põhikooli arengukavast 2010-2013 üks ülesanne – parkla projekteerimine ja ehitamine
Palupera kuivati-elamu ja koolihoone vahelisele alale. Lähtudes kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 7, § 37 lõikest 6, Palupera valla põhimääruse §
78 lõigetest 3 ja 6, arvestades laekunud muudatusettepanekutega, muudatuste eelnõu
avaliku väljapaneku tulemustega ning Palupera vallavalitsuse ettepanekutega Palupera
valla arengukava 2007-2015 muutmiseks, Palupera Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1.Täiendada arengukava peatükki 3:
Arengueesmärk V:

SOODNE ETTEVÕTLUSKESKKOND, MITMEKESINE
VÄIKEETTEVÕTLUS

Ülesanne, tegevus
3.
3.4

2007

Elamuehituse, teenindusvõrgu arendamine
Külakeskustes videojälgimissüsteemide väljaehitamine

Jrk
nr

20082015
X

Vallavalitsus,
erasektor,
fondid

Investeeringu nimetus

Maksumus

TEED JA TÄNAVAD
6.
Külakeskustes videojälgimissüsteemide väljaehitamine

Arengueesmärk VI:

1000000

AKTIIVNE KULTUURIELU

Ülesanne, tegevus
3.
3.2

2007

Ajalooväärtuste korrastamine ning väärtustamine
Eestimaa ühe vähestest vee jõul töötava Hellenurme veski
hoonetekompleksi renoveerimine

Jrk
nr

Teostaja

20082015
X

Teostaja
MTÜ
Hellenurme
Veskimuuseum,
fondid

Investeeringu nimetus

Maksumus

HALJASTUS, HEAKORD, TURISM: VAATAMISVÄÄRSUSED, RANNAD, PUHKEKOHAD
11. Eestimaa ühe vähestest vee jõul töötava Hellenurme veski
5000000
hoonetekompleksi renoveerimine

Arengueesmärk VIII:

KAASAEGNE TEHNILINE INFRASTRUKTUUR

Ülesanne, tegevus
2.
2.7

Teede ehitamine ja renoveerimine keskustes
Tugimaantee nr 46 Tatra-Otepää-Sangaste Nõuni-Otepää
vald lõigul kergliiklustee rajamine

Parkla projekteerimine ja ehitamine Palupera kuivati-elamu
ja koolihoone vahelisele alale
2.8

Jrk
nr
TEED JA TÄNAVAD

Investeeringu nimetus

2007

20082015

Teostaja

X

Riik,
erasektor,
vallavalitsus

X

Erasektor,
vallavalitsus,
fondid, kolmas
sektor

Maksumus

6.
7.

Tugimaantee nr 46 Tatra-Otepää-Sangaste Nõuni-Otepää vald lõigul
kergliiklustee rajamine
Parkla projekteerimine ja ehitamine Palupera kuivati-elamu ja
koolihoone vahelisele alale

600000

2.Jätta ära arengukava peatükk 3:
2.1.Arengueesmärk I Heakorrastatud elukeskkond, minimiseeritud keskkonnareostus
Ülesanne, tegevus nr 1 Maastiku heakorrastatuse tagamine alapunktis 1.6 Otepää
Looduspargi teemaplaneeringu, maastikuhoolduskavade, puhkekohtade kavade jms.
koostamise korraldamine teostajate nimistust Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK);
2.2.Arengueesmärk III Mitmekesised tingimused hariduselus, sportimiseks, aktiivseks
vaba aja veetmiseks Ülesanne, tegevus nr 3 Valla avalike puhkealade võrgustiku
väljaarendamine alapunktis 3.8 Põhikooli metsamaaga seotud looduse õpperaja rajamine
teostajate nimistust Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja tegevustest Põhikooli
metsamaa kõrvalasuva metsamaa munitsipaliseerimise plaan;
2.3.Arengueesmärk III Mitmekesised tingimused hariduselus, sportimiseks, aktiivseks
vaba aja veetmiseks Ülesanne, tegevus nr 3 Valla avalike puhkealade võrgustiku
väljaarendamine alapunktis 3.9 Nõuni Looduskeskuse tegevusterritooriumil puhkeala,
pargi ja matkaradade rajamine teostajate nimistust Riigimetsa Majandamise Keskus
(RMK).
3.Käesolev määrus esitada Valga maavanemale ja Siseministeeriumile hiljemalt
29.oktoobriks 2010.a. Arengukava muutmine avalikustada ajalehes Otepää Teataja ning
vallavalitsuse veebilehel.
4. Käesolev määrus jõustub teatavakstegemisest.
5.Otsuse peale võib esitada vaide Palupera Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud sellest teada saama, või esitada kaebuse Valga Maakohtule
haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse
teatavakstegemisest.

Vambola Sipelgas
Vallavolikogu esimees

