Palupera valla arengukava 2012-2025 muutmise projekti avaliku väljapaneku (18.09.-02.10.2015) eel ja ajal, hiljemalt
02.10 laekunud ettepanekute ja paranduste registreerimisleht, avalike arutelude kajastatus.
Jrk
nr

Ettepaneku/
paranduse
esitamise
aeg ja
reg.nr

Ettepaneku/
paranduse
esitamise viis
(elektronpost
i või posti
teel)

Ettepaneku/
paranduse
esitaja

1.

15.09.2015
nr 10-1/567
(30.09.15)

Elektronpost

Reet Allak,
Palupera
põhikoolist

2.

15.09.2015
nr 10-1/568
(30.09.15)

Elektronpost

Tiiu Tamm,
Leigo talust

Ettepaneku sisu

Ettepaneku
lühipõhjendus

Ettepanekud/parandused
investeeringuideedes:
1.Ptk 1.6.3
1.Muutus tekkis seoses
Huvitegevus – koolis juhendaja vahetusega ja
ei ole
õpilaste soovil.
rahvatantsurühma,
on vaid 3.klassile
rahvatantsusuunitlusega rütmika
tund. Lisaks on linetantsuring.
1.Täiendada
investeeringuideede
punkti 39, lk 43
kontsertjärvele lava
ehitusega ja

1.Leigo järvemuusika
on tõusvas joones. 2015
käis ainuüksi 1500
välismaalast meid
külastamas, mis on

Avalike
arutelude
seisukoht
6.oktoober
2015

Palupera
valla
vastuskiri
(saatmise
aeg ja
reg.nr)

Vastuskirja
esitamise
viis (e-post
või
tähtkiri)

15.10.
2015
nr 101/567-1

Elektronpost

15.10.
2015
nr 101/568-1

Elektronpost

Arvestada
parandusega
arengukava
tekstis.

Ettepanekutega
arengukavas
arvestada,
sõnalises osas
mainida ka

teatrimetsa
korrastusega. Ptk 3.2
tabelis pos 3.19
kavas kajastada
samad tegevused ka
aastatesse 20162020.

3.

16.09.2015
nr 10-1/569
(30.09.15)

Elektronpost

MTÜ Avatud
Hellenurme
Noortekeskus
, noored

1.Lk 25 Noorsootöö
nõrkuste hulgas
toodud 3 punktile
pakutakse lahendusi:
1.1.noorte teadmatus
töövõimaluste suhtes
– infopäevad koolis,
noored ise tutvuma
piirkonna
ettevõtetega ja
vastupidi firmajuhid
kooli, et tutvustada
ettevõtet,
töövõimalusi. Oma
vallas rohkem
töökohti luua;
1.2.noorte lahkumine
vallast – koht peab
olema kuhu tulla
kindel, puhas,
üritustega,

tõusutrendis.

Me võime noored olla,
aga aru on meil peas.
Tulles ise noore juurde,
näitategi ei kuulate
meid.

suurenenud
välismaalaste
hulka.

Lisada lk 25
Palupera valla
hariduse ja
noorsootöö
võimalused,
lahendid: kus
pakutud
lahendused ka
kajastada.

15.10.
2015
nr 101/569-1

Elektronpost

atraktsioonidega,
toetusi rohkem,
klubid/baarid;
1.3.noorte arvamus
ei jõua otsustajateni
– eelarvamus noorte
suhtes tuleb muuta,
rääkida ja kuulata
enam, aktiivsem
noortevolikogu,
õpilasesindus,
otsustajad ise noorte
juurde.

4.

16.09.2015
nr 10-1/570
(30.09.15)

Elektronpost

Palupera
põhikooli
õpilased

Ideed arengukavasse
liigitatuna:
1.kultuur, sport, vaba
aeg – regulaarsed
külapeod, spordihall,
minilaulupidu, tasuta
WiFi kõikjal
(bussijaamad),
miniloomaaed, ilusa
vaatega vaatetorn,
veepark, discgolfi
rada;
2.sotsiaal – haigla;
3.ettevõtlus – tehas,

Kajastada osa
Tabelis 12
SWOTanalüüsis
võimaluste all
näidetena.
Spordihall ja
ettevõtlus AK
eelnõus
olemas. Haigla
jääb välja.
Investeeringute
kava p 12
täiendada: uute

15.10.
2015
nr 101/570-1

Elektronpost

mis looks töökohti
(olgu või nt
sokitehas),
kiirtoidukoht
(sõõrikud, pirukad,
pitsa).

5.

16.09.2015
nr 10-1/571
(30.09.15)

Elektronpost

AK sotsiaal-,
tervise- ja
spordivaldkonna
töörühm

Ühendada,
pikendada omavahel
Vitipalu
maastikukaitsealal,
Otepää looduspargi
alal, Mitis ja RMK
metsades
matkarajad.

atraktiivsete
vaba-aja
veetmiseks
rajatavate
ehitiste, radade
ehitamine miniloomaaed,
ilusa vaatega
vaatetorn,
veepark,
discgolfi rada
jm.
WiFi leviala
laiendamine
lisada punkti
33 bussiootepaviljonide
juurde.

Matkaradade
pikendamine
olemasolevaid radasid
ühendades ja neid
tähistades, looksime
enam võimalusi,
mitmekesistaksime
piirkonnas võimalusi
matkadeks jalgsi,

Lisada
ettepanek
15.10.
Investeeringute 2015
kava p 25.
nr 101/571-1

Elektronpost

rattaga, joostes jne.

6.

16.09.2015
nr 10-1/575
(01.10.15)

Elektronpost

AK hariduse, kultuuri- ja
noorsootöö –
valdkonna
töörühm

1.Soovitud seisundiks noorsootöös (lk
31) eesmärk ka –
igas valla piirkonnas
(vähemalt Hellenurme, Nõuni, Palupera) on säilinud noorsootöö tegevuskohad, tegevused.
2.Tervisenõukogu
töö elavdamine,
ürituste reklaami,
teavituse suurendamine keskustes.

Lisada
eesmärk nr 4
noorsootöösse.

Enam vallakodanikke
sportlikele üritustele!
Igaühele pakutakse
võimetekohast, raskeim
samm on „diivanist
ukseni“.

Lisada
eesmärk 5
sotsiaaltöösse
ja
tegevusideede
p 23.

3.Toimiv kassidekoerte kodukord
töötada välja ja
rakendada.

Lisada
eesmärk 4
kommunaalmajandusse ja
tegevusideede
p 1.

4.Noortele
karjäärispetsialisti, kasvatuse paranda-

Lisada
eesmärk nr 5
noorsootöösse.

15.10.
2015
nr 101/575-1

Elektronpost

mine. Koostöö
piirkonna ettevõtetega. Tegevuste
kavas alustada
tegevustega juba
aastal 2016, mitte
2017 nagu praegu
eelnõus.
7.

16.09.2015
nr 10-1/582
(5.10.15)

Elektronpost

AK arengu-,
ettevõtluseja turismi –
valdkonna
töörühm

Lisada tegevus
ka 2016
aastasse.

1.Lisada investeeringuideedesse
bussijaamades
paviljonide juures
välitualeti lahend.

Lisada
ettepanek
Investeeringute
kava punkti 33
bussiootepaviljonide
juurde, kuid
bussiootepavilj
on asendada
külakeskusega.

2.Amortiseerunud,
kasutuseta täidetavad
tuletõrje veevõtukohad nimistutest
välja, likvideerimine.

Lisada
ettepanek
Investeeringute
kava punkti
43.

3. Vallas toiminud
maaparandusühistu
likvideeriti 2008.

AK lk 8 tekst:
1999.aastal asutatud
Hellenurme

Selgitus jäi
puudulikuks.
Pigem puudus

15.10.
2015
nr 101/582-1

Elektronpost

aastal muutunud
seadusandlusest
tulenevalt.

8.

6.10.2015

Suuliselt AK
arutelul

Ermo Kruuse

Maaparandusühistu
kahjuks püsivaks ei
osutunud.

koostöö, huvi
MTÜ-s
muudatusi
teostada. AK
tekst lk 8 pole
siiski seega
väär.

Päidla
internetiühenduse
stsenaarium

Lisada
ettepanek
Investeeringute
kava punkti 50
sõnastuses:
Optilisest
magistraalvõrgust nö
"viimase miili"
ehitus, et ka
väiksemad
sideoperaatorid
saaksid teha
ühendusi
lõpptarbijatele.

Lisada
Investeeringute kava
punkt 13 ptk 4.1
Prioriteetseks

Hääletustulemusena
volikogus
muudatus-

Teavitatud
suuliselt
volikogu
istungil
8.10.2015

suurprojektiks
lähiaastatel Nõunis.

ettepanek
lisada ptk 4.1
lähiaastate
prioriteetseks
suurprojektiks
Nõuni
piirkonnas
Nõuni loodusja innovaatilise
teadusturismija
koolituskeskuse väljaarendamine.

