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Põlva Vallavolikogu alatiste komisjonide
moodustamine
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.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 20 ja Põlva Vallavolikogu 14.
jaanuari 2015. a määruse nr 1-2/1 "Põlva valla põhimäärus" § 13 lõike 1 alusel on volikogu
komisjonide moodustamine ja tegevuse lõpetaminevolikogu ainupädevuses.
Eelnevast tulenevalt, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 20, § 47 lõike
1, § 48 lõike 1 ja Põlva Vallavolikogu 14. jaanuari 2015. a määruse nr 11-2/1 "Põlva valla
põhimäärus" § 13 lõike 1 alusel, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Moodustada seadusega pandud ülesannete täitmise korraldamiseks, erinevate valdkondade
küsimuste arutamiseks ja vallavolikogu õigusaktide eelnõude menetlemiseks vallavolikogu
alatised komisjonid ja määrata nende tegevusvaldkonnad järgmiselt:
1.1. _-liikmeline revisjonikomisjon – vallavalitsuse kontrollimine ja hindamine, valla
ametiasutuste ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning valla valitseva mõju all oleva äriühingu,

sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse
kontrollimine ja hindamine, valla vara kasutamise sihipärasuse hindamine ja kontrollimine ning
valla eelarve täitmise kontrollimine ja hindamine;
1.2. _-liikmeline arengukomisjon – valla arengu (sh arengukavade koostamine ja menetlemine),
ruumilise planeerimise, maakorralduse, ehitustegevuse, infrastruktuuri, ettevõtluse arendamise,
energiasäästu, turismialased jm küsimused;
1.3. _-liikmeline majanduskomisjon – rahanduspoliitika, eelarve, varahalduse, ettevõtluse,
liikluskorralduse, ühistranspordi, elamu- ja kommunaalmajanduse, jäätmemajanduse, haljastuse,
heakorra, teede- ja keskkonnakorralduse, veevarustuse ja kanalisatsiooni jm küsimused;
1.4. _-liikmeline sotsiaalkomisjon – sotsiaalhoolekande ja -teenuste, lastekaitse, tervishoiu jm
küsimused;
1.5. _-liikmeline hariduskomisjon – hariduse (sh alus- ja huvihariduse), noorsootöö jm
küsimused;
1.6. _-liikmeline kultuurikomisjon – kultuuri, spordi, valla sümboolika, mälestusmärkide,
nimede jm küsimused;
1.7. _-liikmeline kogukonna- ja külaelukomisjon – arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine
kogukondade ja külaelu puudutavate avalike teenuste osas, osalemine valla arengukava
koostamisel külade majandusliku, kultuurilise ja sotsiaalse arengu edendamiseks jm küsimused.
2. 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.

/allkirjastatud digitaalselt/
Igor Taro
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 26.10.2017 otsuse eelnõu nr 1-4/64 "Põlva Vallavolikogu
alatiste komisjonide moodustamine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määruse 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"
alusel moodustus 22.10.2017 Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla, Põlva valla ja VastseKuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva vald, mis on ühinenud
omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkti 20 alusel on
volikogu komisjonide moodustamine ja tegevuse lõpetamine, nende esimeeste ja aseesimeeste
valimine volikogu liikmete hulgast ja komisjonide koosseisu kinnitamine volikogu
ainupädevuses.
KOKS § 47 lõike 1 alusel võib volikogu moodustada nii alatisi kui ka ajutisi komisjone.
Komisjonide esimehed ja aseesimehed tuleb valida volikogu liikmete hulgast. Igal volikogu
liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. Teised komisjoni liikmed kinnitatakse
komisjoni esimehe esildusel.
KOKS § 48 lõike 1 alusel moodustab volikogu oma volituste ajaks vähemalt kolmeliikmelise
revisjonikomisjoni.
Põlva Vallavolikogu 14. jaanuari 2015. a määruse nr 1-2/1 "Põlva valla põhimäärus" § 13 lõike 1
sätestab, et komisjoni tegevusvaldkond määratakse komisjoni moodustamise otsuses.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.
Otsusega moodustatakse Põlva Vallavolikogu alatised komisjonid.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega ei kaasne täiendavaid kulusid ega tulusid Põlva valla eelarvele.
Eelnõu esitaja
Vallavolikogu esimees
Eelnõu koostaja
Kaira Perv
jurist

