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Maakonna sümboolika kasutamise ja
teenetemärkide andmise korraldamine
01.02.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrus nr 21 "Ahja valla, Laheda valla,
Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine" muutmine". Määruse alusel moodustus 22.10.2017 Ahja valla, Mooste valla,
Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva
vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Haldusreformi seaduse § 16 lõike 2 alusel lähtutakse kuni haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tulemusena moodustunud Põlva valla uue põhimääruse kehtestamiseni
ühinemislepingus kokku lepitud ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse põhimäärusest. Sama
seaduse § 16 lõike 3 kohaselt võib kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena
moodustunud Põlva valla põhimääruse kehtestamiseni kasutada ühinemislepingus kokku lepitud
ühineva valla sümboolikat.
21.12.2016 kinnitasid Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste Vallavolikogud Ahja valla,
Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu ning võtsid
vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Ühinemislepingu punkti 4.9.
alusel kasutatakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Põlva
valla põhimääruse kehtestamiseni ühinenud Põlva valla sümboolikat. Ühinemislepingu punkti
5.2. alusel lähtutakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud
Põlva valla põhimääruse kehtestamiseni ühinenud Põlva valla põhimäärusest.
Maavalitsuste tegevuse lõpetamisega alates 01.01.2018 anti kohalikele omavalitsustele ühiseks
täitmiseks üle ka maakonna sümboolika kasutuse ja teenetemärkide andmise õigus.
Regulatsiooni kohaselt võivad maakonna vapi ja lipu kasutamist ning teenetemärkide andmist
korraldada vastava maakonna kohaliku omavalitsuse üksused ühiselt, eelkõige kohalike
omavalitsusüksuste liidu või muu ühise ühenduse kaudu.
MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit 15.01.2018 üldkoosolekul on kokku lepitud, et MTÜ
Põlvamaa Omavalitsuste Liit on Põlva maakonna vapi ja lipu kasutusõiguse valmis vastu võtma
ning korraldama teenetemärkide andmist Põlva maakonnas.
Eelnevast tulenevalt, siseministri 26. septembri 2014. a määruse nr 40 "Maakondade sümbolite
kehtestamine" § 5 lõike 1 ja § 6 lõike 1 ning siseministri 18. veebruari 2015. a määruse nr 5
"Maakondade teenetemärkide kehtestamine" § 16 lõike 11alusel, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:

1. Anda Põlva maakonna vapi ja lipu kasutamise korraldamise õigus MTÜle Põlvamaa
Omavalitsuste Liit (registrikood 80190931).
2. Määrata Põlva maakonna teenetemärkide andmise korraldajaks MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste
Liit (registrikood 80190931).
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
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Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 09.02.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/26 "Maakonna sümboolika
kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Seoses Maavalitsuste tegevuse lõpetamisega alates 01.01.2018 anti kohalikele omavalitsustele
ühiseks täitmiseks üle ka maakonna sümboolika kasutuse ja teenetemärkide andmise õigus.
Siseministri 26. septembri 2014. a määruse nr 40 "Maakondade sümbolite kehtestamine" § 5
lõike 1 ja § 6 lõike 1 kohaselt võivad maakonna vapi ja lipu kasutamist korraldada vastava
maakonna kohaliku omavalitsuse üksused ühiselt, eelkõige kohalike omavalitsusüksuste liidu või
muu ühiselt asutatud juriidilise isiku kaudu.
Siseministri 18. veebruari 2015. a määruse nr 5 "Maakondade teenetemärkide kehtestamine" §
16 lõike 11 alusel korraldavad teenetemärkide andmist omas maakonnas vastava maakonna
kohaliku omavalitsuse üksused ühiselt, eelkõige läbi kohalike omavalitsusüksuste liidu või muu
ühiselt asutatud juriidilise isiku kaudu.
Selleks, et maakonna vappi ja lippu kasutada ning teenetemärke välja anda, peaksid kohaliku
omavalitsuse üksused võtma vastu vastavad otsused, leppides kokku maakonna sümboolika
edasises kasutuses (kellel on õigus maakonna sümboolikat kasutada) ning teenetemärkide
andmise korraldamises reguleerides, kelle kaudu teenetemärkide andmist korraldatakse.
Seejuures peavad sümboolika kasutuse õiguse andmiseks ja teenetemärkide andmise
korraldamise üleandmiseks samasisulise otsuse tegema kõik maakonna kohalikud omavalitsused.
MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit 15.01.2018 üldkoosolekul on kokku lepitud, et MTÜ
Põlvamaa Omavalitsuste Liit on Põlva maakonna vapi ja lipu kasutusõiguse valmis vastu võtma
ning korraldama teenetemärkide andmist Põlva maakonnas.
Kanepi Vallavolikogu on nimetatud otsuse vastu võtnud 23.01.2018 ja Räpina Vallavolikogu
menetleb otsust veebruarikuu istungil.
Otsusega antakse Põlva maakonna vapi ja lipu kasutamise korraldamise õigus MTÜle
Põlvamaa Omavalitsuste Liit ning määratakse Põlva maakonna teenetemärkide andmise
korraldajaks MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälteenamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega ei kaasne Põlva valla eelarvele täiendavaid kulusid ega tulusid.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud __.02.2018 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
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