VERIORA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Veriora

29.09.2015 nr 1-1.2/13

Veriora Vallavolikogu 30.10.2014 määruse nr 15 „Veriora valla arengukava 2015-2020“
muutmine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 7 ja
“Haldusmenetluse seaduse” § 64 lõike 1 alusel.
§ 1. Arengukava muutmine
(1) Muuta Veriora Vallavolikogu 30.10.2014 määrust nr 15 “Veriora valla arengukava
aastateks 2015-2020“ järgmiselt:
1) § 9 tabel nr 4 „Õpilaste arv“ asendada tabeli viimane rida järgmiselt:
2015/
2016

9

9

8

16

6

12

15

11

16

5

102

2) § 11 lõike 2 XI lauseks lisada:
Koostatud on tehnikamaja ehitusprojekt. Vastavate meetmete avanemisel taotletakse rahastust
ehituseks ja sisustuse soetamiseks.
3) § 11 lõike 2 XIII lauseks lisada:
Veriora paisjärve puhketsooni I etapi valmimisega said noored juurde mitmeid vaba aja
veetmise ja sportimisvõimalusi (käsipall, korvpall, rannavõrkpall, lauatennis jmt).
Korrastatud rannaala on kuni laululavani valgustatud, mis muudab ala turvalisemaks.
4) § 12 lõikes 1 asendada IV lause järgneva lausega:
Koostamisel on Leevi rahvamaja – spordisaalile II korruse ehitusprojekt. II korrusele on
kavandatud ruumid raamatukogu ja huvitegevuste tarvis.
5) § 12 lõikesse 1 lisada V lauseks järgnev lause:
Olemasolevaid raamatukogu ruume ei ole otstarbekas renoveerida.
6) § 13 lõikes 2 asendada I lause järgneva lausega:
Valminud on Veriora paisjärve puhkeala I etapp: korda on saanud rannaala, ujumissild,
mänguväljak ja parkla, puhkeala on valgustatud ja varasemast turvalisem.
7) § 14 asendada lõike 4 tekst järgneva tekstiga:
(4) Piirkonnas mitmekülgsete sotsiaalteenuste tagamiseks, piirkonna konkurentsivõime
parandamiseks ning ettevõtluse elavdamiseks toetada Veriora valda multifunktsionaalse
hoolekandekeskuse rajamist.

8) § 27 asendada lõike 4 punkti 3 tekst järgmiselt:
3) kaasajastada Leevi ja Veriora rahvaraamatukogude inventari, rajada uued kaasaegsed
ruumid Leevi rahvaraamatukogu jaoks
9) § 29 asendada lõike 1 punkti 5 tekst järgmiselt:
5) olemasoleva hooldekodu puudused: küttesüsteemi ja ventilatsiooni puudused, wc -de
vähesus, vajadus abihoone järele, lagunenud kõrvalhoone, amortiseerunud vee-ja
kanalisatsioonitorustikud.
§ 2. Veriora valla investeeringute kava ja eelarvestrateegi kinnitamine
(1) Võtta vastu Veriora valla eelarvestrateegia 2016-2019 „Veriora valla arengukava 20152020“ osana vastavalt määruse lisale 1.
(2) Võtta vastu Veriora valla investeeringute kava 2016-2019 „Veriora valla arengukava
2015-2020“ osana vastavalt määruse lisale 2.
§ 3. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Veriora Vallavolikogu 30.10.2014 määruse nr 15 „Veriora valla
arengukava 2015-2020“ lisadena kinnitatud:
1) Veriora valla investeeringute kava 2015-2018
2) Veriora valla eelarvestrateegia 2015-2018.
(2) Määrus jõustub 1. jaanuar 2016.
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