EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Põlva

23.11.2017 nr 1-4/89

Määruste kehtetuks tunnistamine
Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.
§ 1. Määruste kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks:
1) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 27. märtsi 2003. a määrus nr 9 "Vastse-Kuuste valla
ehitusmäärus";
2) Laheda Vallavolikogu 17. märtsi 2009. a määrus nr 7 "Pädevuse delegeerimine";
3) Mooste Vallavolikogu 28. juuni 2012. a määrus nr 8 "Volituste delegeerimine";
4) Laheda Vallavolikogu 27. detsembri 2012. a määrus nr 17 "Laheda valla ehitusmäärus";
5) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 23. detsembri 2013. a määrus nr 9 "Pädevuse delegeerimine";
6) Mooste Vallavolikogu 30. jaanuari 2014. a määrus nr 7 "Volituste delegeerimine";
7) Põlva Vallavolikogu 11. juuni 2014. a määrus nr 1-2/32 "Pärimisseaduses kohaliku
omavalitsusüksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Põlva Vallavalitsusele";
8) Põlva Vallavolikogu 11. juuni 2014. a määrusega nr 1-2/33 "Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse ning koolieelse lasteasutuse seaduses lasteasutuse
pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Põlva Vallavalitsusele";
9) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 29. detsembri 2014. a määrus nr 24 "Eluasemekulude
piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel";
10) Ahja Vallavolikogu 27. mai 2015. a määrus nr 3 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade
kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel";
11) Mooste Vallavolikogu 18. juuni 2015. a määrus nr 5 "Planeerimisseaduses sätestatud
ülesannete delegeerimine";
12) Mooste Vallavolikogu 18. juuni 2015. a määrus nr 6 "Ehitusseadustikus sätestatud
ülesannete delegeerimine";
13) Laheda Vallavolikogu 26. novembri 2015. a määrus nr 9 "Toimetulekutoetuse määramiseks
eluruumi alaliste kulude piirmärade kehtestamine";
14) Mooste Vallavolikogu 22. veebruari 2016. a määrus nr 2 "Eluasemekulude piirmäärad
toimetulekutoetuse määramisel";
15) Ahja Vallavolikogu 16. märtsi 2016. a määrus nr 3 "Lastekaitseseaduses ja
sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine";
16) Põlva Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a määrus nr 1-2/9 "Eluruumi alaliste kulude
piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel";
17) Mooste Vallavolikogu 31. märtsi 2016. a määrus nr 14 "Lastekaitseseaduse ja
sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste
lahendamise delegeerimine vallavalitsusele";
18) Laheda Vallavolikogu 25. augusti 2017. a määrus nr 8 "Noorsootöö seaduses sätestatud
volituste delegeerimine".

§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

/allkirjastatud digitaalselt/
Igor Taro
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 23.11.2017 määruse eelnõu nr 1-4/89 "Määruste kehtetuks
tunnistamine" juurde
Sissejuhatus
Haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel kehtib määrus, kuni selle tunnistab kehtetuks
haldusorgan või Riigikohus või kehtivusaja lõppemiseni või volitusnormi kehtetuks
tunnistamiseni.
Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Põlva Vallavolikogu 13.12.2017 päevakorda esitatakse otsuse eelnõu nr 1-4/88 "Põlva
Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine", millega delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele
seadustega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse, kohaliku omavalitsusorgani,
Põlva valla kui tee omaniku, lasteasutuse pidaja või kooli pidaja pädevusse antud küsimuste
otsustamine ja ülesannete täitmine.
Eeltoodust tulenevalt tunnistatakse käesoleva eelnõuga kehtetuks järgmised määrused:
1. Mooste Vallavolikogu 28. juuni 2012. a määrus nr 8 "Volituste delegeerimine"
Määrusega delegeeriti vallavalitsusele:
- maakatastriseaduse § 5 lõikes 1 ja lõikes 2, lõikes 4, § 9 lõikes 4, § 18 lõikes 2, lõikes 4, lõikes
5, lõikes 6, § 19, § 20 lõikes 5, lõikes 51 ja lõikes 52 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud
küsimuste lahendamine ja otsustamine
- Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008. a määruses nr 155 "Katastriüksuste sihtotstarvete liigid
ja nende määramise kord" kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamine ja
otsustamine
2. Laheda Vallavolikogu 27. detsembri 2012. a määrus nr 17 "Laheda valla ehitusmäärus"
Tulenevalt asjaolust, et 2015. aastal jõustunud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse kohaselt ei
ole kohalikul omavalitusel kohustust kehtestada ehitus- ja planeerimisetegevuse reguleerimiseks
eraldi ehitusmäärust ning volikogu otsuse eelnõuga nr 1-4/88 "Põlva Vallavalitsusele ülesannete
delegeerimine" (eelnõu esitatud 13.12.2017 volikogu istungi päevakorda) teeb valitsus
ettepaneku delegeerida ehitusseaduses ja planeerimisseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse
üksuse pädevusse antud ülesanded, peab vallavalitsus otstarbekaks Põlva valla ehitusmäärus
kehtetuks tunnistada.
3. Vastse-Kuuste Vallavolikogu 23. detsembri 2013. a määrus nr 9 "Pädevuse delegeerimine"
Määrusega delegeeriti vallavalitsusele:
- välisõhu kaitse seaduse § 78 lõikes 4 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste
lahendamine ja otsustamine
- veeseaduse § 3² lõike 5 punktides 1–4 ja 6, § 13 lõigetes 1 ja 8, § 14 lõikes 6, § 28¹ lõikes 6, §
30 lõigetes 1, 2, 4, 5 ja 10, § 30³ lõikes 2 ja § 32 lõikes 2 kohaliku omavalitsuse pädevusse
antud küsimuste lahendamine ja otsustamine
- maapõueseaduse § 14 lõigetes 2 ja 5¹ ning § 28 lõigetes 3 ja 5 kohaliku omavalitsuse
pädevusse antud küsimuste lahendamine ja otsustamine
4. Mooste Vallavolikogu 30. jaanuari 2014. a määrus nr 7 "Volituste delegeerimine"
Määrusega delegeeriti Mooste Vallavalitsusele Mooste vallavara eeskirja alusel vallavara
kasutusse andmine (rendi- ja üürilepingute sõlmimine kuni üheks aastaks).
5. Põlva Vallavolikogu 11. juuni 2014. a määrus nr 1-2/32 "Pärimisseaduses kohaliku
omavalitsusüksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Põlva Vallavalitsusele"
Määrusega delegeeriti pärimisseaduse § 142 lõikes 6 kohaliku omavalitsusüksuse kui pärija
pädevusse antud pärandvara pankroti väljakuulutamiseks avalduse esitamine Põlva
Vallavalitsusele.

6. Põlva Vallavolikogu 11. juuni 2014. a määrus nr 1-2/33 "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses
kooli pidaja pädevusse ning koolieelse lasteasutuse seaduses lasteasutuse pidaja pädevusse antud
ülesannete osaline delegeerimine Põlva Vallavalitsusele"
Määrusega delegeeriti vallavalitsusele:
- põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7, § 26 lõigete 2 ja 3, § 38 lõike 1, § 42 lõike 1,
§ 43 lõike 2, § 44 lõigete 2 ja 7, § 63 lõike 2, § 63 lõike 3 punkti 4, § 71 lõike 2 punkti 4 ning
§ 71 lõigete 5 ja 6 alusel kooli pidaja pädevusse antud küsimuste otsustamine
- koolieelse lasteasutuse seaduse § 24² lõike 3 alusel lasteasutuse pidaja pädevusse antud
küsimuse otsustamine
7. Mooste Vallavolikogu 18. juuni 2015. a määrus nr 5 "Planeerimisseaduses sätestatud
ülesannete delegeerimine"
Määrusega delegeeriti valitsusele planeerimisseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse ja
kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded.
8. Mooste Vallavolikogu 18. juuni 2015. a määrus nr 6 "Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete
delegeerimine"
Määrusega delegeeriti valitsusele:
- ehitusseadustikus sätestatud kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja valla kui
tee omaniku ülesanded
- ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 27 lõigetes 1 ja 4 ning § 29
lõigetes 4, 7 ja 8 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded
9. Ahja Vallavolikogu 16. märtsi 2016. a määrus nr 3 "Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande
seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine"
Määrusega delegeeriti valitsusele:
- lastekaitseseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded
- sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded, välja
arvatud § 14, § 113 lõike 4 ja § 133 lõike 6 sätestatud ülesanded
10. Mooste Vallavolikogu 31. märtsi 2016. a määrus nr 14 "Lastekaitseseaduse ja
sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste
lahendamise delegeerimine vallavalitsusele"
Määrusega delegeeriti valitsusele lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku
omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste ja ülesannete lahendamine.
11. Laheda Vallavolikogu 25. augusti 2017. a määrus nr 8 "Noorsootöö seaduses sätestatud
volituste delegeerimine"
Määrusega delegeeriti noorsootöö seaduse § 152 lõigetes 1–2 sätestatud valla kui kohaliku
omavalitsuse üksuse ülesanded Laheda Vallavalitsusele.
12. Tunnistatakse kehtetuks määrused, millega on kehtestatud toimetulekutoetuse määramiseks
kulude piirmäärad:
Vastse-Kuuste Vallavolikogu 29. detsembri 2014. a määrus nr 24 "Eluasemekulude piirmäärade
kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel"
Ahja Vallavolikogu 27. mai 2015. a määrus nr 3 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade
kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel"
Laheda Vallavolikogu 26. novembri 2015. a määrus nr 9 "Toimetulekutoetuse määramiseks
eluruumi alaliste kulude piirmärade kehtestamine"
Mooste Vallavolikogu 22. veebruari 2016. a määrus nr 2 "Eluasemekulude piirmäärad
toimetulekutoetuse määramisel"
Põlva Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a määrus nr 1-2/9 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade
kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel"
Õigusruumi korrastamise ja õigusselguse eesmärgil tunnistatakse kehtetuks järgmised määrused:

- Mooste Vallavolikogu 29. detsembri 2011. a määruse nr 16 "Volituste delegeerimine"
Määrust ei ole Riigi Teatajale avaldamiseks esitatud. Määrusega delegeeriti vallavalitsusele
kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3, § 6 lõike 1, lõike 2, lõike 6, lõike 7 ja lõike 8 ning
ruumiandmete seaduse § 54 lõigete 1 ja 2 alusel kohaliku omavalitsuse pädevusse antud
küsimuste lahendamine ja otsustamine.
- Laheda Vallavolikogu 17. märtsi 2009. a määrus nr 7 "Pädevuse delegeerimine"
Volitusnorm on kehtetu. Määrusega delegeeriti vallavalitsusele Vabariigi Valitsuse 26.02.2001. a
määruse nr 80 «Asjaajamiskorra ühtsed alused» § 53 lõikest 4 tuleneva vallavolikogu pädevusse
antud valla asutuste ühtse asjaajamiskorra kehtestamine.
- Vastse-Kuuste Vallavolikogu 27. märtsi 2003. a määrus nr 9 "Vastse-Kuuste valla
ehitusmäärus".
Määrust ei ole Riigi Teatajale avaldamiseks esitatud.
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne Põlva valla eelarvele tulusid ega kulusid.
Määruse jõustumine
Põlva Vallavalitsus teeb ettepaneku jõustada määrus 2018. aasta 1. jaanuaril.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on kooskõlastatud Ahja, Laheda, Mooste ja Vastse-Kuuste vallasekretäridega.
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 29.11.2017 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Määruse jaotuskava
Määrus edastatakse avaldamiseks Riigi Teatajale.
Ahja Vallavalitsus
Mooste Vallavalitsus
Laheda Vallavalitsus
Vastse-Kuuste Vallavalitsus
Eelnõu esitaja
Põlva Vallavalitsus
Eelnõu koostaja
Eliko Saks
vallasekretär

