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Põlva Vallavalitsusele ülesannete
delegeerimine
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 2 alusel, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Delegeerida Põlva Vallavalitsusele järgmiste seadustega kohaliku omavalitsuse, kohaliku
omavalitsusüksuse, valla, kohaliku omavalitsusorgani, Põlva valla kui tee omaniku, lasteasutuse
pidaja või kooli pidaja pädevusse antud küsimuste otsustamine ja ülesannete täitmine:
1.1. atmosfääriõhu kaitse seadus1;
1.2. ehitusseadustik;
1.3. ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 27 lõigetes 1 ja 4 ning § 29
lõigetes 4, 7 ja 8 sätestatud ülesanded;
1.4. huvikooli seaduse § 6 lõigetes 1 ja 3, § 7 lõikes 2, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4–6, § 11 lõikes
1, § 13 lõikes 1, § 14 lõikes 2, § 14 lõike 3 punktis 8, § 15 lõikes 1, § 17 lõikes 1 ning § 22 lõikes
2 sätestatud ülesanded;

1.5. kaubandustegevuse seaduse § 17 lõikes 4 ja § 20 lõikes 5 sätestatud ülesanded;
1.6. keskkonnaseadustiku üldosa seadus1;
1.7. kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 3 lõikes 31, § 10 lõikes 2, § 11 lõike 2 punktis 6 ja
lõikes 3 ning § 461 lõikes 3 sätestatud ülesanded;
1.8. koolieelse lasteasutuse seaduse § 24² lõikes 3 sätestatud ülesanded;
1.9. korrakaitseseaduse § 56 lõike 3 punktis 2 sätestatud ülesanne;
1.10. lastekaitseseadus;
1.11. liiklusseadus;
1.12. maa hindamise seaduse § 6 lõikes 1 sätestatud ülesanne;
1.13. maakatastriseadus § 18 lõigetes 2, 4, 5 ja 6 sätestatud ülesanded;
1.14. maapõueseadus1;
1.15. maareformi seaduse § 25 lõikes 3 sätestatud ülesanne;
1.16. noorsootöö seaduse § 152 ja 191 sätestatud ülesanne;
1.17. planeerimisseadus;
1.18. põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõikes 7, § 26 lõigetes 2 ja 3, § 38 lõikes 1, § 42
lõikes 1, § 43 lõikes 2, § 44 lõigetes 2 ja 7, § 63 lõikes 2, § 63 lõike 3 punktis 4, § 63 lõikes 5, §
71 lõike 2 punktis 4 ning § 71 lõigetes 5 ja 6 sätestatud ülesanded;
1.19. pärimisseaduse § 142 lõikes 6 sätestatud ülesanne;
1.20. riigihangete seaduse1 § 9 lõikes 3 sätestatud ülesanne;
1.21. riigilõivuseaduse § 35 lõikes 2, § 38 lõikes 1, § 39 lõikes 4 ja § 43 lõikes 1 sätestatud
ülesanne;
1.22. ruumiandmete seaduse § 34 lõikes 2 sätestatud ülesanne;
1.23. sotsiaalhoolekande seadus, väljaarvatud § 14 lõikes 1 ja 2 sätestatud ülesanded;
1.24. veeseadus1;
1.25. ühistranspordiseaduse § 13 lõike 1 punktides 2–14 ja lõikes 2 sätestatud ülesanded.
2. Delegeerida Põlva Vallavalisuse pädevusse järgmiste määrustega kohaliku omavalitsuse,
kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste
otsustamine ja ülesannete täitmine:
2.1. Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998. a määruse nr 144 "Ehitise teenindamiseks vajaliku maa
määramise korra kinnitamine" punktis 6 sätestatud ülesanne;
2.2. Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a määruse nr 36 "Õigusvastaselt võõrandatud vara
tagastamise kord" punktides 542 ja 56 sätestatud ülesanded;
2.3. Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a määrusega nr 267 kinnitatud "Maa ostueesõigusega
erastamise kord" punktis 4 antud ülesannete täitmine;
2.4. Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997. a määrusega nr 88 kinnitatud "Plaani- või
kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise kord";
2.5. Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008. a määrus nr 155 "Katastriüksuse sihtotstarvete liigid
ja nende määramise kord";
2.6. Keskkonnaministri 9. juuli 2015. a määrus nr 43 "Nõuded salvkaevu konstruktsiooni,
puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise
ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise,
ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha
kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku,
salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete
keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise
teatise vormid" §-s 3 sätestatud ülesanne;
2.7. Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2016. a määruse nr 1 "Teeregistri põhimäärus" § 12 lõigetes
2 ja 3 sätestatud ülesanded.
3. Põlva Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel
struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on otsuse punktides 1 ja 2 nimetatud
ülesannete täitmine.

4. Tunnistada kehtetuks:
4.1. Põlva Vallavolikogu 10. juuni 2015. a otsus nr 1-3/27 "Ehitusseadustikus sätestatud
ülesannete delegeerimine";
4.2. Põlva Vallavolikogu 9. septembri 2015. a otsus nr 1-3/36 "Liiklusseaduses sätestatud
ülesannete delegeerimine";
4.3. Põlva Vallavolikogu 11. novembri 2015. a otsus nr 1-3/43 "Ühistranspordiseaduses
sätestatud ülesannete delegeerimine";
4.4. Põlva Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a otsus nr 1-3/14 "Lastekaitseseadusest ja
sotsiaalhoolekande seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine Põlva Vallavalitsusele";
4.5. Põlva Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a otsus nr 1-3/18 "Vabariigi Valitsuse 5. veebruari
1993. a määruses nr 36 "Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord" sätestatud
ülesannete delegeerimine";
4.6. Põlva Vallavolikogu 13. aprilli 2016. a otsus nr 1-3/23 "Planeerimisseadusest ning
ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tulenevate ülesannete
delegeerimine";
4.7. Põlva Vallavolikogu 13. aprilli 2016. a otsus nr 1-3/24 "Maakatastriseaduses ja maa
hindamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine";
4.8. Põlva Vallavolikogu 8. aprilli 2017. a otsus nr 1-3/15 "Pädevuse delegeerimine";
4.9. Põlva Vallavolikogu 10. mai 2017. a otsus nr 1-3/17 "Huvikooli seaduses kooli pidaja
pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine";
4.10. Põlva Vallavolikogu 10. mai 2017. a otsus nr 1-3/18 "Kaubandustegevuse seaduses
sätestatud ülesannete delegeerimine";
4.11. Põlva Vallavolikogu 29. juuni 2017. a otsus nr 1-3/24 "Pädevuse delegeerimine";
4.12. Põlva Vallavolikogu 29. juuni 2017. a otsus nr 1-3/25 "Pädevuse delegeerimine";
4.13. Vastse-Kuuste Vallavolikogu 29. oktoobri 2015. a otsus nr 25 "Volikogu pädevusse antud
küsimuse delegeerimine Vastse-Kuuste Vallavalitsusele";
4.14. Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. juuni 2016. a otsus nr 19 "Kohanimeseadusega ja
ruumiandmete seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine";
4.15. Mooste Vallavolikogu 31. mai 2012. a otsus nr 1-1.3/11 "Volituste delegeerimine";
4.16. Laheda Vallavolikogu 20. septembri 2012. a otsus nr 7 "Volituste andmine";
4.17. Laheda Vallavolikogu 30. aprilli 2015. a otsus nr 7 "Volituste andmine Laheda
Vallavalitsusele Laheda valla asutuste ühtse asjaajamiskorra kehtestamiseks";
4.18. Laheda Vallavolikogu 29. aprilli 2017. a otsus nr 2-3/19 "Sotsiaalhoolekande seadusest
tulenevate ülesannete delegeerimine".
5. Otsus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.
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 23.11.2017 otsuse eelnõu nr 1-4/88 "Põlva Vallavalitsusele
ülesannete delegeerimine " juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 kohaselt otsustab seadusega kohaliku
omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud
küsimusi omavalitsusüksuse nimel volikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise volitada
valla- või linnavalitsusele või volikogu poolt määratud osavalla või linnaosa esinduskogule,
ametiasutusele, asutuse struktuuriüksusele või ametnikule.
Eelnõu vastuvõtmise vajalikkuse põhjendus ning eesmärk
Otsusega delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele järgmiste seadustega kohaliku omavalitsuse,
kohaliku omavalitsusüksuse, kohaliku omavalitsusorgani, Põlva valla kui tee omaniku,
lasteasutuse pidaja või kooli pidaja pädevusse antud küsimuste otsustamine ja ülesannete
täitmine:
1.1. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele kõik atmosfääriõhu kaitse
seaduses1 (edaspidi AÕKS) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse ülesanded:
- § 63 lõike 4 alusel korraldab kohaliku omavalitsuse üksus koostöös müraallika valdajaga oma
haldusterritooriumi kohta välisõhu mürakaardi koostamise, arvestades planeerimisseaduse § 75
lõikes 1 sätestatud ülesandeid müra leviku tõkestamiseks.
- § 63 lõike 5 alusel lepib kohaliku omavalitsuse üksus lepib välisõhu mürakaardi alusel
müraallika valdajaga kokku müra vähendamise abinõud ja nende rakendamise tähtajad.
Kokkulepitu alusel koostab kohaliku omavalitsuse üksus müra vähendamise tegevuskava.
- § 63 lõike 7 Kohaliku omavalitsuse üksus esitab mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava
teadmiseks Terviseametile.
- § 64 lõike 2 alusel koostab tiheasustusega piirkonna kohaliku omavalitsuse üksus
tiheasustusega piirkonna välisõhu strateegilise mürakaardi ja esitab selle teadmiseks
Terviseametile ning Keskkonnaministeeriumile.
- § 64 lõike 8 alusel kohaliku omavalitsuse üksus lepib välisõhu strateegilise mürakaardi alusel
müraallika valdajaga kokku müra vähendamise abinõud ja nende rakendamise tähtajad.
Kokkulepitu alusel koostab kohaliku omavalitsuse üksus müra vähendamise tegevuskava, mis
esitatakse Terviseametile ning Keskkonnaministeeriumile teadmiseks.
- § 66 lõike 1 alusel mürakaardi ja selle alusel koostatud müra vähendamise tegevuskava
uuendamist korraldab kohaliku omavalitsuse üksus uute oluliste müraallikate lisandumisel või
muu müraolukorra olulise muudatuse korral hiljemalt kolme aasta jooksul pärast olulist
muudatust.
- § 73 lõike 2 – Kohaliku omavalitsuse üksus koostab õhukvaliteedi parandamise kava
õhukvaliteedi piirkonnale või linnastule või nende osale juhul, kui vastava piirkonna või linnastu
või nende osa õhukvaliteedi tase ületab või tõenäoliselt ületab ühe või mitme saasteaine kohta
AÕKS § 47 lõike 1 alusel kehtestatud õhukvaliteedi piir- või sihtväärtust või nende ületamise
lubatud kordade arvu kalendriaastas või piirväärtuse lubatud ületamise määra. Kui välisõhu
kvaliteedi kava tuleb koostada ja rakendada mitme saasteaine kohta, koostatakse ja rakendatakse
võimaluse korral kõiki asjaomaseid saasteaineid hõlmavat ühtset õhukvaliteedi parandamise
kava.
- § 73 lõike 3 alusel lepib õhukvaliteedi parandamise kava koostamisel kohaliku omavalitsuse
üksus heiteallikate käitajatega kokku õhukvaliteedi parandamise abinõud ja nende rakendamise
tähtajad, võttes arvesse AÕKS § 103 lõike 1 kohaselt heiteallikate käitajate koostatud
saasteainete heidete vähendamise tegevuskavades sätestatut.
- § 75 alusel algatab kohaliku omavalitsuse üksus õhukvaliteedi parandamise kava koostamise
pärast AÕKS § 73 lõikes 5 nimetatud kirjaliku teavituse saamist.
- § 103 lõike 3 alusel esitavad kohaliku omavalitsuse üksus ja Keskkonnainspektsioon arvamuse
saasteainete heidete vähendamise tegevuskava kohta kümne tööpäeva jooksul saasteainete
heidete vähendamise tegevuskava saamisest arvates.

- § 109 – Keskkonnaohu vältimiseks võib kohaliku omavalitsuse üksus saasteainete hajumiseks
ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, kui teatud õhukvaliteedi piirkonnas või linnastus võib
esineda mingi saasteaine kohta õhukvaliteedi piir- või sihtväärtuse või häiretaseme ületamine,
piirata liikluskorraldusega mootorsõidukite, välja arvatud eritalituse sõidukite liikumist.
- § 225 lõike 3 alusel võib välisõhus leviva müra normtaseme ületamise vältimiseks kohaliku
omavalitsuse üksus liikluskorraldusega piirata mootorsõidukite liikumist oma territooriumil.
- § 250 alusel koostab kohaliku omavalitsuse üksus § 63 lõikes 1 nimetatud välisõhu mürakaardi
hiljemalt 2019. aasta 30. juuniks ja § 63 lõikes 5 nimetatud müra vähendamise tegevuskava
2020. aasta 30. juuniks.
1.2. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele kõik ehitusseadustikus
(edaspidi EHS) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesanded:
- ehitise projekteerimistingimuste andmine, andmisest keeldumine, kehtetuks tunnistamine (§ 28)
- ehitise ehitusloa andmine, andmisest keeldumine, kehtetuks tunnistamine (§ 39 lõige 1)
- ehitise kasutusloa andmine, andmisest keeldumine, kehtetuks tunnistamine (§ 51 lõige 1)
- eratee määramine avalikuks kasutamiseks (§ 94 lõige 1)
- asjaõiguse omandamiseks sundvalduse seadmise taotlemine, kui maa omanik ei ole nõus
leppima kokku piiratud asjaõiguse seadmises eratee avalikuks kasutamiseks määramiseks (§ 94
lõige 2)
- ostueesõiguse kasutamine, kui müüakse kinnisasi, mida läbib detailplaneeringu kohaselt
avalikuks kasutamiseks määratav olemasolev või kavandatav tee (§ 95 lõige 1);
- tee, välja arvatud riigitee, projekteerimistingimuste andmine koos liikluskorralduse nõuetega (§
99 lõige 2)
- tee ehitamiseks ehitusloa andmine (§ 101 lõige 1)
- kohalikel teedel Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/96/EÜ maanteede
infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta (ELT L 319, 29.11.2008, lk 59–67) sätestatud pädeva
asutuse ülesannete täitmine ning üleeuroopalise teedevõrgu teedel direktiivi nõudeid täites
liiklusohutusele avalduva mõju hindamise, liiklusohutuse auditeerimise, tee ohutuse määramise
ja tee ohutuse kontrollimise korraldamine (§ 102 lõige 1)
- avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud ehitise projekteerimistingimuste andmine (§ 105
lõige 1)
- seaduses sätestatud juhtudel kaldaga püsivalt ühendamata ehitistele (kaldaga funktsionaalselt
seotud ehitistele) projekteerimistingimuste andmine (§ 105 lõige 3), ehitusloa andmine (§ 107
lõige 1), kasutusloa andmine ( § 111 lõige 1)
- puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine või kooskõlastamisest keeldumine (§ 124 lõiked
1 ja 3)
- seaduses sätestatud riikliku järelevalve ülesannete täitmine (§ 130 lõige 2)
- kooskõlastab olemasoleva teega ühendamisel või tehnovõrkude rajamisel tee piirides
ehitusprojekti ja võib määrata eelkõige nõuded materjalidele, mõõtudele, konstruktsioonile,
tehnoloogiale (§ 99 lõige 3) - tee omaniku pädevus
- esitab teeregistrile andmed tee kohta 30 päeva jooksul tee vastuvõtmisest või kasutusloa
andmisest arvates (§ 103 lõige 7) - tee omaniku pädevus
1.3. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele järgmised ehitusseadustiku
ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse (edaspidi EhSRS) § 27 lõigetes 1 ja 4 ning § 29
lõigetes 4, 7 ja 8 sätestatud ülesanded:
- kontrollib seni ehitisregistrisse kandmata ehitisi. Kohaliku omavalitsuse üksus lähtub kontrollil
korrakaitseseaduses ja ehitusseadustikus kehtestatud riikliku järelevalve sätetest (EhSRS § 27
lõige 1)
- otsustab kontrolli tulemusel täiendavate riikliku järelevalve meetmete rakendamise või
täiendavate andmete kogumise vajaduse (EhSRS § 27 lõige 4)
- Kui ehitise ehitamise ajal oli ehitusprojekti koostamiseks nõutav detailplaneeringu olemasolu,
siis võib kohaliku omavalitsuse üksus asendada detailplaneeringu ehitusseadustiku §-s 26

sätestatud projekteerimistingimuste andmisega. Projekteerimistingimuste andmisel rakendatakse
avatud menetlust (EhSRS § 29 lõige 4)
- otsustab ehitise auditi tulemusel täiendavate riikliku järelevalvemeetmete vajaduse, arvestades
eelkõige:/…../ (EhSRS § 29 lõige 7)
- Kui käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud ehitise auditi tulemusel selgub ehitise
ümberehitamise, lammutamise või muu selline vajadus, teeb kohaliku omavalitsuse üksus
ettekirjutuse ehitise nõuetega vastavusse viimiseks (EhSRS § 29 lõige 8)
1.4. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele järgmised huvikooli
seaduses (edaspidi HuviKS) § 6 lõigetes 1 ja 3, § 7 lõikes 2, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4–6, § 11
lõikes 1, § 13 lõikes 1, § 14 lõikes 2, § 14 lõike 3 punktis 8, § 15 lõikes 1, § 17 lõikes 1 ning § 22
lõikes 2 sätestatud ülesanded:
- Haridus- ja Teadusministeeriumile huvikooli registreerimise taotluse esitamine hiljemalt neli
kuud enne planeeritavat õppeaasta algust (HuviKS § 6 lõige 1);
- enne huvikooli registreerimise taotluse esitamist on kohustus tasuda riigilõiv (HuviKS § 6 lõige
3);
- huvikooli põhimääruse kinnitamine (HuviKS § 7 lõige 2);
- õpperühmade suuruse ja moodustamise aluste kehtestamine (HuviKS § 9 lõige 5);
- huvialade õppekavade esitamine Eesti Hariduse Infosüsteemi (HuviKS § 10 lõige 4);
- Eesti Hariduse Infosüsteemis huviala õppekava kuuluvuse määramine konkreetsesse valdkonda
(HuviKS § 10 lõige 5);
- ettepanekute tegemine õppekava muutmiseks, uue lisamiseks või olemasoleva sulgemiseks
(HuviKS § 10 lõige 6);
- igal aastal andmete esitamine Eesti Hariduse Infosüsteemi valdkondade kaupa õppurite arvu
ning õppekavades tehtud muudatuste, uute lisandunud õppekavade või teadete olemasolevate
huvialade õppekavade sulgemise kohta (HuviKS § 11 lõige 1).
- huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimuste ja korra
kehtestamine (HuviKS § 13 lõige 1);
- direktori aruandekohustus kooli pidaja või tema volitatud ametiisiku ees (HuviKS § 14 lõige 2);
- vähemalt üks kord aastas huvikooli tegevuse aruande esitamine huvikooli hoolekogule ja kooli
pidajale või tema poolt volitatud ametiisikule (HuviKS § 14 lõike 3 punkt 8);
- huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimuste ja korra
kehtestamine, direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuete, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste
taseme kehtestamine; direktori vaba ametikoha täitmiseks konkursi välja kuulutamine (HuviKS §
15 lõige 1);
- hoolekogu teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja kooli pidajale huvikooli arengu, vara ja
eelarvega seotud küsimustes. Viie- kuni üheksaliikmelise hoolekogu moodustamine (HuviKS §
17 lõige 1);
- huvikooli eelarve täitmise aruande kinnitamine (HuviKS § 22 lõige 2).
1.5. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele kaubandustegevuse
seaduse (edaspidi KaubTS) § 17 lõikes 4 ja § 20 lõikes 5 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse
pädevusse antud ülesanded:
- § 17 lõike 4 alusel võib kohaliku omavalitsuse üksus lisaks KaubTS-s sätestatule kehtestada
tänava- või turukaubanduse korra
- § 20 lõike 5 alusel võib kohaliku omavalitsuse üksus lisaks KaubTS-s sätestatule kehtestada
korra kauba või teenuse müügiks avalikul üritusel
1.6. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele kõik keskkonnaseadustiku
üldosa seaduses1 (edaspidi KeÜS) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesanded:
- § 32 lõike 55 alusel võib riik või kohaliku omavalitsuse üksus piirata enda omandis oleval
maatükil viibimist, kui see on vajalik avalikes huvides või kolmandate isikute, sealhulgas
maakasutajate huvide kaitseks.

- § 38 lõike 5 alusel võib kalda omanik või valdaja kallasrada tõkestada kohaliku omavalitsuse
üksuse või Põllumajandusameti kirjalikul nõusolekul ja põhjendatud vajaduse korral, nagu seda
on loomade karjatamine või maa kuivendamine, kuid ta peab tagama tõkkest üle- või läbipääsu
kallasrada mööda liikumiseks.
- § 38 lõike 7 alusel peab kohaliku omavalitsuse üksus planeeringutega tagama avaliku
juurdepääsu kallasrajale.
- § 43 lõike 2 alusel esitab kohaliku omavalitsuse üksus kirjaliku arvamuse keskkonnaloa
taotluse kohta ühe kuu jooksul taotluse saamisest arvates.
- § 43 lõike 3 alusel kui keskkonnaloa andmise otsustamiseks viiakse läbi kavandatud tegevuse
keskkonnamõju hindamise menetlus, annab kohaliku omavalitsuse üksus arvamuse
keskkonnaloa taotluse kohta 21 päeva jooksul.
1.7. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele kinnisasja
sundvõõrandamise seaduse (KASVS) § 3 lõikes 31, § 10 lõikes 2, § 11 lõike 2 punktis 6 ja lõikes
3 ning § 461 lõikes 3 kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud ülesannete täitmine.
- Enne sundvõõrandamise menetluse alustamist on riik või kohaliku omavalitsuse üksus
kohustatud välja selgitama kinnisasja omaniku nõusoleku kinnisasja võõrandamiseks. Selleks
esitab riik või kohaliku omavalitsuse üksus kinnisasja omanikule pakkumuse, milles märgitud
hind ei või olla väiksem kinnisasja harilikust väärtusest. Kui kinnisasja omanik esitatud
pakkumusega nõustub, on riigil või kohaliku omavalitsuse üksusel õigus sõlmida kinnisasja
omanikuga leping kinnisasja võõrandamiseks riigile või kohaliku omavalitsuse üksusele. Kui
kinnisasja omanik pakkumusele selles märgitud tähtaja jooksul nõustumust ei anna, on riigil või
kohaliku omavalitsuse üksusel õigus kinnisasi käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud
eesmärkidel sundvõõrandada käesolevas seaduses sätestatud korras. Kui kinnisasja omanik
märgitud tähtajal nõustumust ei anna või esitab muudatusega nõustumuse, loetakse, et ta ei ole
pakkumust aktsepteerinud (§ lõige 31)
- Riik ja kohalik omavalitsusüksus peavad kinnisasja omanikule ja piiratud asjaõiguste omajatele
tagama õiguse tutvuda kavatsetava ehitise ideekavandiga ja sundvõõrandamise taotlemisel
avalikult kasutatava tee või avaliku raudtee ehitamiseks ehitusloa väljastaja poolt heakskiidetud
avalikult kasutatava tee või avaliku raudtee eelprojekti või ehitusprojektiga (§ 10 lõige 2)
- Sundvõõrandamise taotlusele tuleb lisada kohaliku omavalitsusüksuse arvamus (§ 11 lõige 2
punkt 6)
- Kohalik omavalitsusüksus esitab sundvõõrandamise taotluse valdkonna eest vastutavale
ministrile, välja arvatud käesoleva seaduse § 121 lõikes 1 sätestatud juhul. Valdkonna eest
vastutav minister esitab taotluse ühe kuu jooksul Vabariigi Valitsusele, lisades taotlusele oma
arvamuse (§ 11 lõige 3)
- Detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral seab sundvalduse kohalik
omavalitsus üldplaneeringu alusel koostatud projekteerimistingimuste alusel (§ 461 lõige 3)
1.8. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele koolieelse lasteasutuse
seaduse (edaspidi KELS) § 24² lõikes 3 sätestatud ülesande. KELS § 24² lõike 3 alusel koostab
lasteasutus sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes
tuuakse välja lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne
kooskõlastatakse lasteasutuse hoolekoguga ja lasteasutuse pidajaga ning aruande kinnitab
lasteasutuse direktor.
1.9. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele korrakaitseseaduse § 56
lõike 3 punktis 2 nimetatud ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamise ning saastamise loa
andmise pädevus.
1.10. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele kõik lastekaitseseaduses
(edaspidi LasteKS) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesanded:
- Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded (§ 17):
1.1. lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine kohaliku omavalitsuse arengukavas;

1.2. lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende
rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
1.3. abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse
abistamiseks meetmete pakkumine;
1.4. perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;
1.5. kohaliku omavalitsuse üksuse hallatavate lasteasutuste sisehindamise üle teenistusliku
järelevalve korraldamine;
1.6. lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate
isikute toimetuleku parandamiseks oma haldusterritooriumil vajaliku teabe kogumine laste ja
perede olukorra ning vajaduste kohta;
1.7. riikliku järelevalve teostamine LasteKS-s sätestatud alustel.
1.8. Kohaliku omavalitsuse üksus peab looma tingimused lastekaitsetöö tegemiseks eesmärgiga
tagada LasteKS § 17 lõikes 1 loetletud ülesannete täitmine (§ 17 lõige 2).
- Alaealise avalikus kohas viibimise piirang (§ 23)
2.1. Kohaliku omavalitsuse üksusel on õigus LasteKS § 23 lõikes 1 sätestatud öist
liikumispiirangut ajutiselt lühendada (§ 23 lõige 2).
Alla 16-aastasel alaealisel on keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikus kohas kell
23.00–6.00. 1. juunist kuni 31. augustini on alla 16-aastasel alaealisel keelatud viibida ilma
täiskasvanud saatjata avalikus kohas kell 24.00–5.00 (23 lõige 1).
- Abivajavale lapsele abi osutamine (§ 29)
3.1. Kohaliku omavalitsuse üksus peab kümne päeva möödumisel abivajavast lapsest teada
saamisest tegema otsuse juhtumikorralduse algatamiseks või algatamata jätmiseks või juhtumi
edastamiseks pädevale ametiisikule (29 lõige 3);
3.2. Kohaliku omavalitsuse üksus peab abivajava lapse abivajaduse hindamisel ja abi osutamisel
välja selgitama ja dokumenteerima lapse arvamuse ning lisama selle lapsega seotud
kohustuslikule juhtumiplaanile, kui eriseadus ei sätesta teisiti (29 lõige 5).
- Hädaohus oleva lapse ajutine perekonnast eraldamine (§ 33)
4.1. Kohaliku omavalitsuse üksus või Sotsiaalkindlustusamet võib eraldada lapse perekonnast ja
vajaduse korral määrata lapse ja vanema suhtluskorra enne hooldusõiguse piiramise
kohtumäärust, kui lapse jätmine perekonda või vanema ja lapse vaheline suhtlus ohustab lapse
tervist või elu (§ 33 lõige 1);
4.2. Kohaliku omavalitsuse üksus või Sotsiaalkindlustusamet peab hindama lapse olukorda ja
abivajadust ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaega arvestades pöörduma kohtusse
hooldusõiguse ja vajaduse korral suhtlusõiguse piiramiseks perekonnaseaduses sätestatud alustel
(§ 33 lõige 3).
- Perekonnast eraldatud lapse kaitse (§ 34).
5.1. Kohaliku omavalitsuse üksus peab perekonnast eraldatud lapsele eestkostja valimisel,
lapsendamiseks nõusoleku andmisel, kasuperekonna sobivuse hindamisel ja lapse
asendushooldusele paigutamisel lähtuma lapse üleskasvatamise järjepidevusest, arvestades lapse
etnilist, usulist, kultuurilist ja keelelist päritolu (§ 34 lõige 1).
1.11. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele kõik liiklusseaduses
(edaspidi LS) kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja Põlva valla kui tee
omaniku ülesanded Põlva Vallavalitsusele.
Tee omanikku puudutavad sätted:
- avalikult kasutatava tee omanik peab liikluskorraldusest ja liikluskorralduse muudatusest
teatama viisil, mis võimaldab teavet saada sellel liiklejal, kes seda vajab (§ 51 lõige 2)
- avalikult kasutatava tee omanik on kohustatud:
1. kõrvaldama teelt liiklust ohustava või nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa, liiklusele
ohtliku ehitise, prahi, hukkunud loomad ja linnud;
2. liiklusõnnetuse korral ja muus teisi liiklejaid ohustavas olukorras paigaldama tee kasutajat
hoiatavad või liiklust ümbersuunavad liikluskorraldusvahendid (§ 52 lõige 1)

- avalikult kasutatava tee omanik võib tee või selle osa teatavaks ajaks sulgeda või teel liiklust
piirata, kui pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee
konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada või liigelda on ohtlik (§ 52 lõige 2)
- avalikult kasutatava tee omanik peab sõitjate turvalisuse tagamiseks hoolitsema nii tee kui ka
sõitjate peale- ja mahamineku kohtade ohutuse eest. (§ 52 lõige 3)
- avalikult kasutatava tee omanik võib reisijate ohutuse tagamiseks seada nii ajutisi kui ka alalisi
piiranguid muude sõidukite liiklemiseks ühissõidukite marsruudil (§ 52 lõige 4)
- tee omanik annab liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa tee kaitsevööndisse, välja arvatud
hoonetele (§ 53 lõige 1)
- teele või tee kaitsevööndisse tee omaniku või tee kaitsevööndi maa omaniku nõusolekuta
paigaldatud liiklusvälise teabevahendi peab teabevahendi omanik tee omaniku või tee
kaitsevööndi maa omaniku nõudel viivitamata kõrvaldama. Nõude täitmata jätmise korral on tee
omanikul või tee kaitsevööndi maa omanikul õigus teabevahend kõrvaldada (§ 53 lõige 8)
- tee kasutamisel peab veoste või sõitjate veoga tegelev isik andma tee omanikule tema
nõudmisel andmeid teed kasutavate sõidukite, vedude mahu, teekonna ja sõidusageduse kohta (§
72 lõige 2)
- teed võib liiklusväliseks otstarbeks kasutada üksnes tee omaniku kirjalikul loal ja tema
kehtestatud tingimustel (§ 72 lõige 3)
- tee omanik, kelle teele on liikluse reguleerimine kavandatud, võib nõuda lõikes 3 nimetatud
reguleerija kasutamist (§ 9 lõige 5)
- tee omanik annab eriveo eriloa (§ 341 lõige 3)
- kui sõiduk ei vasta liiklusseaduse § 87 lg 4 (kaherattalise jalgratta suurim lubatud laius on 0,8
meetrit ning kolme ja enama rataste arvuga jalgratta suurim lubatud laius on 1,25 meetrit.
Jalgrattaga võib vedada üheteljelist kuni 50 kilogrammise täismassiga jalgrattahaagist) nõuetele,
võib neid liikluses kasutada tee omaniku nõusolekul ja tingimustel (§ 341 lõige 41)
Lisaks tee omanikku puudutavate sätetele delegeeritakse käesoleva otsusega vallavalitsusele ka
järgmiste ülesannete täitmine:
- kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase selgitus- ja kasvatustöö läbiviimist
elanikkonna seas, koolides ja lasteasutustes oma haldusterritooriumil (§ 3 lõige 5)
- planeeringute koostamisel ja kehtestamisel peab kohalik omavalitsus tagama
liiklusohutusnõuete järgimise (§ 3 lõige 6)
- kohalik omavalitsus võib suurendada asulasisesel teel suurimat lubatud sõidukiirust 90
kilomeetrini tunnis (§ 15 lõige 2 punkt 2)
- kohalik omavalitsus kehtestab sõiduki valvega hoiukoha asukoha, kuhu võib sõiduki teisaldada
politseiasutus ja kohalik omavalitsus, kui sõiduk on pargitud nii, et see on ohtlik teistele
liiklejatele või häirib oluliselt liiklust; nii, et see kahjustab teed või haljasala; selleks keelatud
kohas nii, et see segab tee, haljasala, hoonete või rajatiste hooldustöid; puudega inimese sõiduki
parkimiskohale liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardita;
kõnniteel, ohutussaarel või eraldusribal, välja arvatud liikluskorraldusvahendiga tähistatud
parkimiskohtades; õue ja teega külgneva ala sissesõidul, samuti garaaži kasutamist takistav
sõiduk garaaži sissesõidul; teisaldamist tähistava liiklusmärgiga märgistatud alale õigusvastaselt;
ühissõidukirajale (§ 92 lg-d 4 ja 5)
- kohalikul omavalitsusel on õigus kehtestada kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil
täiendavaid nõudeid maastikusõidukite liiklemisele (§ 153 lõige 3)
- Liikumispuudega ja pimeda inimese liiklemist ja neid teenindavate sõidukite parkimist ning
liikumispuudega inimeste juhitavate sõidukite parkimist korraldab kohalik omavalitsus (§ 166)
- Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi annab välja kohalik
omavalitsus (§ 167 lõikes 4)
- Viivistasu tähtpäevaks maksmata jätmise korral võib esitada viivistasu nõude koheseks
sundtäitmiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras (§ 189 lõige
3).
1.12. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele maa hindamise seaduse
(edaspidi MHS) § 6 lõikes 1 sätestatud ülesanne - maatüki maksustamishinna arvutab korralise

hindamise tulemuste alusel kohalik omavalitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.
1.13. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele maakatastriseaduse
(edaspidi MaaKatS) § 18 lõigetes 2, 4, 5 ja 6 sätestatud ülesanded.
- Planeerimisseaduses sätestatud detailplaneeringu koostamise kohustuse korral määrab kohalik
omavalitsus katastriüksuse sihtotstarbe kehtestatud detailplaneeringu alusel (MaaKatS § 18 lõige
2)
- Ehitise või selle osa kasutamise otstarbe muutmisel, kui see ei too kaasa ehitusteatise
kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitamist, määrab kohalik omavalitsus katastriüksuse
sihtotstarbe või sihtotstarbed ehitusseadustiku kohases kasutusloas nimetatud ehitise või selle osa
kasutamise otstarbe või otstarvete alusel (MaaKatS § 18 lõige 4)
- Kui ehitise või selle osa kasutamise otstarbe muutmisega kaasneb ehitusteatise kohustusega või
ehitusloakohustuslik ehitamine, mis ei too kaasa detailplaneeringu koostamise kohustust, määrab
kohalik omavalitsus katastriüksuse sihtotstarbe või sihtotstarbed ehitusseadustiku kohases
ehitusloas nimetatud ehitise kasutamise otstarbe või otstarvete alusel (MaaKatS § 18 lõige 5)
- Planeerimisseaduse kohase detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral määrab
kohalik omavalitsus katastriüksuse sihtotstarbe planeerimisseaduse kohase üldplaneeringu alusel
(MaaKatS § 18 lõige 6)
1.14. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele kõik maapõueseaduses1
(edaspidi MaaPS) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesanded:
- § 27 lõige 7 alusel saadab üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloa andja üldgeoloogilise
uurimistöö loa või uuringuloa taotluse ning taotluse kohta antava haldusakti eelnõu arvamuse
saamiseks taotletava uuringuruumi asukoha kohaliku omavalitsuse üksusele, kes esitab oma
arvamuse kirjalikult kahe kuu jooksul taotluse kohta antava haldusakti eelnõu saamisest arvates.
- § 49 lõike 6 alusel saadab kaevandamisloa andja kaevandamisloa taotluse ning taotluse kohta
antava haldusakti eelnõu arvamuse saamiseks kavandatava kaevandamiskoha kohaliku
omavalitsuse üksusele, kes esitab oma arvamuse kirjalikult kahe kuu jooksul taotluse kohta
antava haldusakti eelnõu saamisest arvates.
- § 81 lõike 5 alusel küsib keskkonnaamet korrastamistingimuste kohta maaomaniku ja kohaliku
omavalitsuse üksuse arvamust ja juhul, kui kaevandatud maa asub riigikaitselise ehitise maa-alal
või selle piiranguvööndis, ka Kaitseministeeriumi arvamust.
1.15. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele maareformi seaduse
(MaaRS) § 25 lõikes 3 nimetatud munitsipaalomandisse antud sotsiaalmaa sihtotstarbega maa
sihtotstarbe muutmise, nimetatud maa võõrandamise, kasutusvalduse või hoonestusõigusega
koormamise taotluse esitamine.
1.16. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele noorsootöö seaduse
(NTS) § 152 ja 191 nimetatud noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamine.
1.17. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele järgmised
planeerimisseaduses (edaspidi PlanS) sätestatud ülesanded:
- Planeerimisalase tegevuse korraldaja on vastavalt pädevusele Rahandusministeerium, muu
valitsusasutus või kohaliku omavalitsuse üksus (PlanS § 4 lõige 1)
- Üldplaneeringu koostamise korraldaja on kohaliku omavalitsuse üksus (PlanS § 74 lõige 8)
- Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise korraldaja on kohaliku omavalitsuse üksus
(PlanS § 95 lõige 6)
- Detailplaneeringu koostamise korraldaja on kohaliku omavalitsuse üksus (PlanS § 124 lõige
10)
- Kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral
detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel
olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades
sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas
projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või
laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega (PlanS § 125
lõige 5).
Tegemist on erinormiga ehk erisusega üldisest detailplaneeringu koostamise kohustusest, mida
saab rakendada sättes toodud kõigi nõuete täitmisel.
- Kohaliku omavalitsuse üksus määrab PlanS § 125 lõikes 5 sätestatud juhul ehitusseadustiku §
26 lõikes 4 nimetatud tingimused (PlanS § 125 lõige 6)
- Detailplaneeringu algatab kohaliku omavalitsuse üksus (PlanS § 128 lõige 1).
Planeeringu algatamine on planeerimismenetluse esimene etapp, selles staadiumis ei ole
võimalik otsustada, kas üldse ja milline planeering kehtestatakse. Arvestades ka
menetlustähtaegasid on otstarbekas detailplaneeringu algatamine delegeerida vallavalitsusele.
Volikogu algatab olulise avaliku huvi olemasolu korral detailplaneeringu koostamise alal või
juhul, mida PlanS § 125 lõigetes 1 või 2 ei ole ette nähtud.
- Kui detailplaneering sisaldab kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut,
teeb kohaliku omavalitsuse üksus 30 päeva jooksul pärast detailplaneeringu kehtestamist
muudatuse üldplaneeringusse (PlanS § 142 lõige 8)
1.18. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 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 sätestatud ülesanded.
- § 24 lõike 7 alusel võib kooli pidaja direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada
haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, arvestusega et
koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat.
kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat. Õiguse
realiseerimiseks on vaja volitusnormi vallavalitsusele. Täiendavalt seab vallavolikogu nõude, et
vastava ettepanekuga peab olema nõus ka õpilasesindus, kuna vastav otsus mõjutab õpilaste
igapäevast elu (see on täiendav nõue võrreldes seadusega). Selliselt saab gümnaasiumi õpilasi
kaasata neid puudutavate otsuste tegemisse.
- § 26 lõike 2 alusel võib kooli pidaja kehtestada sama paragrahvi lõikes 1 nimetatud
piirnormidest (24 õpilast) väiksema klassi täitumuse ülemise piirnormi.
- § 26 lõike 3 alusel võib kooli pidaja erandjuhul direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul
suurendada õpilaste arvu üle sama paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirnormi üheks õppeaastaks
konkreetses klassis juhul, kui kõik tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud. Seaduse § 51
lõikes 1 nimetatud klassides ja rühmades ei tohi õpilaste arvu suurendada üle käesolevas
seaduses sätestatud piirnormi.
- § 38 lõike 1 alusel võib kooli direktor kooli pidaja nõusolekul moodustada koolis
pikapäevarühmi põhiharidust omandavatele õpilastele. Pikapäevarühmas korraldatava
õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja
suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning
huvide arendamisel. Hoolekogu ettepanekul on kool koostöös kooli pidajaga kohustatud
korraldama pikapäevarühma moodustamise.
- § 42 lõike 1 alusel korraldab kooli pidaja õpilaste toitlustamise koolis rahvatervise seaduse
alusel sätestatud tervisekaitsenõuete kohaselt.
- § 43 lõike 2 alusel korraldab kooli pidaja koolitervishoiuteenuse kättesaadavuse ning teeb
järjepidevuse tagamiseks koolitervishoiuteenuse osutajaga koostööd, tagab ruumide ja
mittemeditsiinilise sisseseade olemasolu koolis tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 25
lõike 2 alusel kehtestatud nõuete kohaselt ja katab sellega seotud kulud ning korraldab ja
rahastab õpilase transporti tervishoiuteenuse osutamise asukohta juhul, kui selleks esineb
vältimatu vajadus ning õpilase vanemal puudub selles olukorras võimalus transporti korraldada.
Koolitervishoiuteenuse kättesaadavust korraldab Haigekassa koostöös vallavalitsusega.

- § 44 lõike 2 alusel sätestatakse kooli pidaja nõusolekul õpilaste ja koolitöötajate vaimset või
füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest
teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud meetme
rakendamise kord kooli kodukorras.
- § 44 lõike 7 sätestatu kohaselt loob kooli pidaja võimalused ning korraldab direktor. õpilaste ja
koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitseks ning vaimse ja füüsilise vägivalla
ennetamise abinõude rakendamiseks kooli kodukorras
- § 63 lõike 2 alusel esitab koolitusloa saamise taotluse kooli pidaja haridus- ja teadusministrile
vähemalt viis kuud enne õppeaasta algust.
- § 63 lõike 3 punkti 4 alusel nõuab kooli pidaja kinnitust kvalifikatsiooninõuetele vastavate
direktori, õppealajuhataja ja õpetajate olemasolu kohta.
- § 63 lõike 5 - Tähtajalise koolitusloa kehtivuse jooksul viiakse läbi haldusjärelevalve kooli
õppe- ja kasvatustegevuse üle. Kui haldusjärelevalve käigus ettekirjutusi ei tehta või need on
tähtaegselt täidetud, ei pea uue koolitusloa taotlusele lisama käesoleva paragrahvi lõikes 3
nimetatud andmeid ja dokumente ning kooli pidaja taotlusel väljastab valdkonna eest vastutav
minister uue koolitusloa tähtajatult.
- § 71 lõike 2 punkti 4 alusel kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted direktor, esitades need
enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks kooli
pidajale.
- § 71 lõike 5 alusel kuulutab direktori vaba ametikoha täitmiseks konkursi välja kooli pidaja.
- § 71 lõike 6 alusel kehtestab direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi
läbiviimise korra kooli pidaja, esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule.
1.19. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele pärimisseaduse (PärS) §
142 lõikes 6 kohaliku omavalitsusüksuse kui pärija pädevusse antud kohtule pärandvara pankroti
väljakuulutamiseks avalduse esitamine.
1.20. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele riigihangete seaduse1
(RHS) § 9 lõikes 3 sätestatud hankekorra kehtestamine.
1.21. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele riigilõivuseaduse § 35
lõike 2, § 38 lõike 1, § 39 lõike 4 ja § 43 lõike 1 alusel õigus esitada Politsei- ja Piirivalveametile
või konsulaarametnikule taotlusi isikute riigilõivu tasumisest vabastamiseks või tasutava
riigilõivu määra vähendamiseks.
- Politsei- ja Piirivalveametil ning konsulaarametnikul on õigus isiku majanduslikust olukorrast
lähtuvalt või riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse organi põhjendatud taotluse alusel
vabastada isik käesoleva seaduse §-s 270 sätestatud riigilõivu tasumisest või vähendada tasutava
riigilõivu määra (§ 35 lõige 2)
- Politsei- ja Piirivalveametil ning konsulaarametnikul on õigus isiku majanduslikust olukorrast
lähtuvalt või riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse organi põhjendatud taotluse alusel
vabastada isik käesoleva seaduse §-s 272 sätestatud riigilõivu tasumisest või vähendada tasutava
riigilõivu määra (§ 38 lõige 1)
- Politsei- ja Piirivalveametil on õigus isiku majanduslikust olukorrast lähtuvalt või riigiasutuse
või kohaliku omavalitsuse üksuse organi põhjendatud taotluse alusel või välislepingus ette
nähtud juhul vabastada isik käesoleva seaduse § 273 lõikes 1, 4, 5 või 7, § 274 lõikes 1, 4 või 5,
§-s 275 või § 276 lõikes 4 sätestatud riigilõivu tasumisest või vähendada tasutava riigilõivu
määra (§ 39 lõige 4)
- Konsulaarametnikul on õigus isiku, Eesti riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse organi,
samuti välisriigi riigiasutuse põhjendatud taotlusel, diplomaatilise noodi alusel või välislepingus
ette nähtud juhul vabastada isik käesoleva seaduse §-s 304, 309, 310, 314 või 316 nimetatud
toimingu eest riigilõivu tasumisest või vähendada tasutava riigilõivu määra, lähtudes isiku
majanduslikust olukorrast või kultuuri-, välis-, arengupoliitilisest või muust olulisest avalikust
huvist (§ 43 lõige 1)

1.22. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele ruumiandmete seaduse
(RAS) § 34 lõikes 2 sätestatud kohalikke geodeetilisi töid korraldava määruse kehtestamine.
1.23. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele sotsiaalhoolekande
seaduses (edaspidi SHS) sätestatud ülesanded, väljaarvatud sotsiaalhoolekande seaduse § 14
lõikes 1 ja 2 nimetatud ülesanded.
SHSist tulenev kohaliku omavalitsuse üksuse pädevus:
1. Sotsiaalhoolekandega hõlmatus (§ 5)
1.1. Isikule on kohustatud sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi
andmist korraldama isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne kohaliku omavalitsuse
üksus (§ 5 lõige 1);
1.2. Väljaspool oma rahvastikuregistrisse kantud elukohta viibivale isikule korraldab vältimatu
sotsiaalabi andmist see kohaliku omavalitsuse üksus, kelle haldusterritooriumil isik abi vajamise
ajal viibib (§ 5 lõige 2);
1.3. Väljaspool oma rahvastikuregistrisse kantud elukohta viibivale isikule võib sotsiaalteenuste
ja muu abi andmist korraldada see kohaliku omavalitsuse üksus, kelle haldusterritooriumil isik
abi vajamise ajal viibib, kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse
kohaliku omavalitsuse üksusega (§ 5 lõige 3);
1.4. Isikule, kelle rahvastikuregistrijärgset elukohta ei saa kindlaks määrata, korraldab
sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmist see kohaliku omavalitsuse üksus, kelle
haldusterritooriumil isik abi vajamise ajal viibib (§ 5 lõige 4);
1.5. Ajutiselt Eestis viibivale välismaalasele korraldab vältimatu sotsiaalabi andmist see kohaliku
omavalitsuse üksus, kelle haldusterritooriumil isik abi vajamise ajal viibib (§ 5 lõige 5).
2. Lapse juhtumiplaan (§ 10)
2.1. Enne asenduskodusse või käesoleva seaduse §-s 130 nimetatud perekonnas hooldamisele
suunamist koostab lapse eestkostja ülesandeid täitev või eestkostjaks määratud kohaliku
omavalitsuse üksus või käesoleva seaduse § 128 lõike 1 punktides 6–8 ja sama paragrahvi lõikes
2 nimetatud lapse puhul Sotsiaalkindlustusamet igale lapsele juhtumiplaani (§ 10 lõige 2).
2.2. Eestkostja ülesandeid täitev või eestkostjaks määratud kohaliku omavalitsuse üksus või
käesoleva seaduse § 128 lõike 1 punktides 6–8 ja sama paragrahvi lõikes 2 nimetatud lapse puhul
Sotsiaalkindlustusamet täiendab lapse juhtumiplaani pärast lapse asenduskodusse suunamist
vastavalt asenduskoduteenuse osutaja ettepanekutele. Asenduskodusse või käesoleva seaduse §-s
128 nimetatud perekonnas hooldamisele suunatud lapse juhtumiplaan vaadatakse üle vähemalt
üks kord aastas (§ 10 lõige 3).
3. Sotsiaalhoolekandealane statistika (§ 11).
Kohaliku omavalitsuse üksus esitab hoolekandeasutuste talle esitatud statistilised aruanded
koondaruandena maavanemale (§ 11 lõige 2).
4. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 14).
4.1. Kohaliku omavalitsuse üksus kehtestab sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra, mis peab
sisaldama vähemalt sotsiaalteenuste ja -toetuste kirjeldust ja rahastamist ning nende taotlemise
tingimusi ja korda (§ 14 lõige 1).
4.2. Kohaliku omavalitsuse üksus võib korraldada sotsiaalteenuseid ja maksta täiendavaid
sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest kohaliku omavalitsuse üksuse kehtestatud
tingimustel ja korras (§ 14 lõige 2).
5. Hindamiskohustus ja otsus abi andmise kohta (§ 15).
Kohaliku omavalitsuse üksus selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele
vastava abi (§ 15 lõige 1).
6. Tasu sotsiaalteenuse eest (§ 16).
Sotsiaalteenuse osutamise eest võib võtta tasu. Kohaliku omavalitsuse üksus kehtestab enda
osutatava sotsiaalteenuse eest võetava tasu tingimused ja suuruse. Tasu võtmise otsustab teenuse
eest tasuv või teenust osutav asutus (§ 16 lõige 1).
7. Lapse kinnisesse lasteasutusse paigutamise, samuti seal viibimise pikendamise ja lõpetamise
otsustab kohus lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse avalduse alusel (§ 1302 lg 2).
8. Toimetuleku arvestamise alused (§ 133)

Kohaliku omavalitsuse üksus kehtestab toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul
tasumisele kuuluvad eluasemekulude piirmäärad, mis tagavad isiku ja tema perekonnaliikmete
inimväärse äraelamise. Kohaliku omavalitsuse üksus vaatab kehtestatud piirmäärad vähemalt üks
kord aastas üle ning vajaduse korral kehtestab uued piirmäärad (§ 133 lõige 6).
9. Vajaduspõhine peretoetus (§ 136).
Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohaliku omavalitsuse üksus sotsiaalhoolekande
seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras (§ 136 lõige 9).
10. Andmekogu kasutamisega seotud pädevus (§ 141–145).
1.24. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele kõik veeseaduses1
(edaspidi VeeS) kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded.
- § 32 lõike 5 kohaselt annab kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas nõusoleku vee
erikasutuseks, korraldab kohalikule omavalitsusele kuuluvate veekogude haldamist, korraldab
veeavarii ja vee äkkreostuse tagajärgede likvideerimist, kehtestab ajutised piirangud avalikult
kasutatavate veekogude kasutamisele vastavalt VeeS § 7 lõikele 4, kehtestab reovee kohtkäitluse
ja äraveo eeskirja, korraldab ja tagab meetmeprogrammis kavandatud meetmete elluviimist
vastavalt oma pädevusele.
- § 320 lõike 7 alusel kooskõlastatakse veemajanduskava eelnõu enne avalikku väljapanekut 15
tööpäeva jooksul ministeeriumidega, kelle valitsemisala veemajanduskava käsitleb, ning
vesikonna territooriumil asuvate maavalitsuste ja kohalike omavalitsustega, samuti esitatakse
eelnõu arvamuse avaldamiseks veemajanduskomisjonile.
- § 7 lõike 21 alusel võib avalikult kasutatavate veekogude nimekirjast Vabariigi Valitsus
kinnisasja omaniku põhjendatud taotlusel ja kohaliku omavalitsuse kirjalikul nõusolekul ühe
kinnisasja piires asuvat eraõiguslikule isikule kuuluvat väljavooluga seisuveekogu või
vooluveekogu osa välja arvata.
- § 7 lõike 4 alusel võib kohalik omavalitsus inimese tervise ja turvalisuse tagamiseks ajutiselt
piirata avalikult kasutatava veekogu või selle osa avalikku kasutamist kooskõlastades selle
eelnevalt kirjalikult Keskkonnaametiga, ning kui piiratakse veesporti või veel liikumist, lisaks ka
Veeteede Ametiga.
- § 13 lõike 1 alusel tohib kohalik omavalitsus piirata joogivee kasutamist, kui seda ei jätku
inimeste ning ravi- ja haridusasutuste joogi- ja toiduvalmistamisvajaduse rahuldamiseks
- § 14 lõike 6 alusel on kohalikul omavalitsusel õigus elanike olmevajaduste rahuldamiseks
erakorraliste asjaolude (loodusõnnetus, veeavarii) puhul piirata joogivee kvaliteediga vee
kasutamist tootmises.
- 17 lõike 8 alusel kooskõlastab kohaliku omavalitsuse üksus paisu ehitamise
projekteerimistingimuste taotluse ja projekteerimistingimused enne nende andmist
Keskkonnaametiga.
- 17¹ lõige 6 alusel on vajalik Keskkonnaametile kirjaliku teatise esitamisel kohaliku
omavalitsuse üksuse seisukoht, kui paisutamiseks on vaja vee erikasutusluba ning kavandatakse
sellise paisutuse likvideerimist või veetaseme alandamist tasemele, milleks vee erikasutusluba
enam vaja ei ole.
- § 25 lõike 2 alusel on jäätmete uputamiseks või heitmiseks veekogusse või põhjaveekihti
Keskkonnaameti poolt loa andmisel vajalik kohaliku omavalitsuse nõusolek.
- § 28¹ lõike 6 alusel kui veekogu sanitaarkaitsealal on vaja teha veekogu või sanitaarkaitseala
enda korrashoiuks vajalikke VeeS § 28¹ lõikes 1 nimetamata töid (veehaarderajatiste
teenindamine, metsa hooldamine, heintaimede niitmine, veeseire), annab selleks
Keskkonnaameti nõusolekul loa kohalik omavalitsus.
- § 32 lõike 2 alusel annab loa veekogu ja põhjaveekihi seisukorda mõjutavate tööde tegemiseks
veekogul ja veekaitsevööndis kohalik omavalitsus maaomaniku ja veekasutaja nõusolekul.
1.25. Käesoleva otsuse eelnõuga delegeeritakse Põlva Vallavalitsusele ühistranspordiseaduse
(ÜTS) § 13 lõike 1 punktides 2–14 ja lõikes 2 sätestatud ülesanded.
- korraldab elanike liikumisvajaduse uuringuid, et selgitada välja nõudlus ühistranspordi järele
ning eri liiki vedude korraldamise otstarbekus ja võimalused (§ 13 lg 1 p 2);

- kujundab valla või linna ühistranspordi liinivõrgu ning kinnitab või volitab valla või linna
ametiasutust kinnitama valla- või linnaliinide sõiduplaanid, arvestades sõiduplaanide koostamise
nõudeid ja võimaluse korral Maanteeameti või piirkondliku ühistranspordikeskuse ettepanekuid
ning maakonna ja üleriigilist liinivõrku (§ 13 lg 1 p 3);
- korraldab ühistranspordi taristu objektide planeerimist, rajamist, korrashoidu ja kasutamist ning
rakendab meetmeid ühissõidukitele soodusliiklusolude loomiseks (§ 13 lg 1 p 4);
- annab taksoveolube, taksoveo sõidukikaarte, sõidukijuhi teenindajakaarte ja liinilubasid
bussiveoks valla- või linnaliinil (§ 13 lg 1 p 5);
- sõlmib vedajatega avaliku teenindamise lepinguid ning korraldab riigihankeid vedajate
leidmiseks avalikule liiniveole (§13 lg 1 p 6);
- võib esitada Maanteeametile või piirkondlikule ühistranspordikeskusele, kui teda on volitatud
täitma Maanteeameti ülesandeid, taotluse valla või linna ühistranspordi osaliseks rahastamiseks
riigieelarvest (§ 13 lg 1 p 7);
- kehtestab valla- või linnaliinide avaliku liiniveo sõidukilomeetri tariifid või sõidupiletihinnad
(§ 13 lg 1 p 8);
- korraldab avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo rahastamist oma eelarvest ja
muudest tuluallikatest (§ 13 lg 1 p 9);
- hüvitab tema kehtestatud sõidusoodustused (§ 13 lg 1 p 10);
- tagab koos vedajatega ühistranspordi teenindustaseme normide järgimise, kui need on
kehtestatud, ja piletite väljastamise korralduse ning korraldab piletikontrolli valla- või
linnaliinidel (§ 13 lg 1 p 11);
- korraldab järelevalvet tema antud taksoveoloa, sõidukikaardi, teenindajakaardi ja liiniloa
nõuete ning tema sõlmitud avaliku teenindamise lepingu ja halduskoostöö seaduse kohaselt
sõlmitud haldusülesande täitmiseks volitamise halduslepingu täitmise üle (§ 13 lg 1 p 12);
- tagab sõitjatele vajaliku teabe olemasolu, sealhulgas teabe väljumisaegade, liiklusintervallide ja
infotelefonide numbrite kohta valla- või linnaliinide peatuskohtades (§ 13 lg 1 p 13);
- võib liiklusohutust ja -intensiivsust, parkimisvõimalusi ning sõitjate vajadusi arvestades
määrata munitsipaalmaal taksopeatused, kus kliendi ootel võib seista ainult sõiduk, millele on
antud sõidukikaart taksoveoks ning mis vastab ÜTS § 64 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele (§ 13
lg 1 p 14);
- vajaduse korral täidab eelnevalt nimetatud ülesandeid koostöös teiste omavalitsusorganite,
Maanteeameti ja omavalitsusüksuste liiduga (§ 13 lg 2).
Otsusega delegeeritakse Põlva Vallavalisuse pädevusse järgmiste määrustega kohaliku
omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud
küsimuste otsustamine ja ülesannete täitmine:
2.1. Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998. a määruse nr 144 "Ehitise teenindamiseks vajaliku maa
määramise korra kinnitamine" punktis 6 nimetatud ülesanne.
Maareformi seaduse § 7 lõike 5 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998. a määruse
nr 144 "Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra kinnitamine" punkti 6 kohaselt
nimetab kohaliku omavalitsuse organ vastavalt oma asjaajamise korrale ametniku(d) või
organi(d) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepaneku koostamiseks.
2.2. Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a määruse nr 36 "Õigusvastaselt võõrandatud vara
tagastamise kord" punktides 542 ja 56 sätestatud ülesanded.
Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. määruse nr 36 "Õigusvastaselt võõrandatud vara
tagastamise kord" punkti 542 alusel määrab kohalik omavalitsus kaasomanikele vähemalt
ühekuulise tähtaja maa tagastamise kokkulepete sõlmimiseks ja punkti 56 alusel võib kohalik
omavalitsus pärast 31. detsembrit 2011 pikendada maa tagastamise tähtaega üksnes maavanema
nõusolekul.
2.3. Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a määrusega nr 267 kinnitatud "Maa ostueesõigusega
erastamise kord" punktis 4 antud ülesannete täitmine.

Kohalik omavalitsus teeb maa ostueesõigusega erastamisel seaduses ja korras sätestatud
eeltoiminguid, selgitades välja kõik maa ostueesõigusega erastamise seisukohalt tähtsust omavad
asjaolud.
2.4. Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997. a määrusega nr 88 kinnitatud "Plaani- või
kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise kord" kohalikule omavalitsusele pandud
ülesannete täitmine. Määruse alusel moodustatakse katastriüksusi maa tagastamiseks,
erastamiseks, munitsipaliseerimiseks ja riigi omandisse jätmiseks plaani- või kaardimaterjali
alusel, kui katastriüksuse moodustamist taotlev isik ei ole avaldanud soovi katastriüksuse
moodustamiseks katastrimõõdistamise teel.
2.5. Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008. a määruses nr 155 "Katastriüksuse sihtotstarvete
liigid ja nende määramise kord" sätestatud ülesanded.
- § 2 lõike 1 alusel määrab või muudab kohalik omavalitsus sihtotstarbe kinnisasja omaniku
taotluse alusel. Kui sihtotstarbe määramise vajadus tuleneb õigusaktidest, määrab kohalik
omavalitsus sihtotstarbe omal algatusel.
- § 4 alusel teeb kohalik omavalitsus katastriüksuse sihtotstarbe määramisel järgmised
toimingud: selgitab välja õigusaktidest tulenevad piirangud ja muud olulised asjaolud ning
detailplaneeringu koostamise kohustuse ja võtab vastu katastriüksuse sihtotstarbe määramise
otsuse.
- § 8 lõike 2 alusel määrab kohalik omavalitsus sihtotstarbed nelja kuu jooksul.
2.6. Keskkonnaministri 9. juuli 2015. a määruse nr 43 "Nõuded salvkaevu konstruktsiooni,
puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise
ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise,
ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha
kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku,
salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete
keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise
teatise vormid" §-s 3 sätestatud ülesanne.
Määrusega delegeeritakse vallavalitsusele puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine.
2.7. Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2016. a määruse nr 1 "Teeregistri põhimäärus" § 12 lõigetes
2 ja 3 sätestatud ülesanded.
Ehitusseadustiku § 103 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2016. a määruse
nr 1 "Teeregistri põhimäärus" § 12 lõigetes 2 ja 3 on sätestatud, kes on registrile
andmeandjateks. Andmeandjaks teeregistrile on riigitee osas Maanteeamet, kohaliku tee osas
kohaliku omavalitsuse üksus ning metsatee, avalikkusele ligipääsetava eratee ja eratee osas tee
omanik või teeomaniku nõusolekul kohaliku omavalitsuse üksus. Teeregistrisse kantavad tee
andmed on sätestatud teeregistri põhimääruse § 9 lõikes 2.
Põhjusel, et volikogu ülesanne ei ole tegeleda igapäevaste kohaliku omavalitsuse pädevusse
kuuluvate ülesannete lahendamisega teeb Põlva Vallavalitsus ettepaneku delegeerida Põlva
Vallavalitsusele otsuse punktides 1-2 loetletud õigusaktides kohaliku omavalitsuse või
kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimuste otsustamine.
Otsusega tunnistatakse kehtetuks Põlva Vallavolikogu:
1. 10. juuni 2015. a otsus nr 1-3/27 "Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine"
2. 9. septembri 2015. a otsus nr 1-3/36 "Liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine"
3. 11. novembri 2015. a otsus nr 1-3/43 "Ühistranspordiseaduses sätestatud ülesannete
delegeerimine"
4. 23. märtsi 2016. a otsus nr 1-3/14 "Lastekaitseseadusest ja sotsiaalhoolekande seadusest
tulenevate ülesannete delegeerimine Põlva Vallavalitsusele"
5. Põlva Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a otsus nr 1-3/18 "Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993.

a määruses nr 36 "Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord" sätestatud ülesannete
delegeerimine"
6. 13. aprilli 2016. a otsus nr 1-3/23 "Planeerimisseadusest ning ehitusseadustiku ja
planeerimisseaduse rakendamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine"
7. 13. aprilli 2016. a otsus nr 1-3/24 "Maakatastriseaduses ja maa hindamise seaduses sätestatud
ülesannete delegeerimine"
8. 8. aprilli 2017. a otsus nr 1-3/15 "Pädevuse delegeerimine"
9. 10. mai 2017. a otsus nr 1-3/17 "Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete
osaline delegeerimine"
10. 10. mai 2017. a otsus nr 1-3/18 "Kaubandustegevuse seaduses sätestatud ülesannete
delegeerimine"
11. 29. juuni 2017. a otsus nr 1-3/24 "Pädevuse delegeerimine"
12. 29. juuni 2017. a otsus nr 1-3/25 "Pädevuse delegeerimine"
Otsusega tunnistatakse kehtetuks Vastse-Kuuste Vallavolikogu:
1. 29. oktoobri 2015. a otsus nr 25 "Volikogu pädevusse antud küsimuse delegeerimine VastseKuuste Vallavalitsusele"
2. 30. juuni 2016. a otsus nr 19 "Kohanimeseadusega ja ruumiandmete seadusega kohaliku
omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine"
Otsusega tunnistatakse kehtetuks Mooste Vallavolikogu 31. mai 2012. a otsus nr 1-1.3/11
"Volituste delegeerimine".
Otsusega tunnistatakse kehtetuks Laheda Vallavolikogu:
1. 20. septembri 2012. a otsus nr 7 "Volituste andmine"
2. 30. aprilli 2015. a otsus nr 7 "Volituste andmine Laheda Vallavalitsusele Laheda valla asutuste
ühtse asjaajamiskorra kehtestamiseks"
3. 29. aprilli 2017. a otsus nr 2-3/19 "Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevate ülesannete
delegeerimine"
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse vastuvõtmisega ei kaasne Põlva valla eelarvele täiendavaid kulusid ja tulusid.
Otsuse rakendamisega seotud tegevused:
1. Põlva Vallavalitsuse 29.07.2015 korraldus 2-3/469 "Ametikohtade loetelu, mida täitvatel
ametnikel on ehitusseadustikus sätestatud ülesannete teostamise õigus" tunnistatakse kehtetuks
ning kehtestatakse uus rakendusakt.
2. Põlva Vallavalitsuse 28.10.2015 korraldus 2-3/699 "Ametikohtade loetelu, mida täitvatel
ametnikel on liiklusseaduses sätestatud ülesannete teostamise õigus" tunnistatakse kehtetuks
ning kehtestatakse uus rakendusakt.
3. Põlva Vallavalitsuse 16.07.2015 korraldus 2-3/431 "Ametikohtade loetelu, mida täitvatel
ametnikel on riikliku järelevalve teostamise õigus" tunnistatakse kehtetuks ning kehtestatakse
uus rakendusakt.
4. Põlva Vallavalitsuse 24.05.2017 määruse nr 2-2/3 "Turukaubanduse korraldamine"
volitusnorm viiakse kooskõlla käesoleva otsusega.
Vallavalitsus võib määrata haldusaktiga ametikohad, mida täitvatel ametnikel on vallavalitsuse
nimel ülesannete teostamise õigus, mis käesoleva otsuse alusel on delegeeritud vallavalitsusele.

Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on kooskõlastatud Ahja, Laheda, Mooste ja Vastse-Kuuste vallasekretäridega ning Põlva
Vallavalitsuse struktuuriüksuste juhtidega, valdkonna spetsialistidega ning abivallavanematega.
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 29.11.2017 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Otsuse jaotuskava
Põlva valla ametiasutuste teenistujad.
Eelnõu esitaja
Põlva Vallavalitsus
Eelnõu koostaja
Eliko Saks
vallasekretär

