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Osalemine MTÜs Eesti Linnade Liit ning
esindajate ja nende asendajate nimetamine
üldkoosolekule ja volikogusse
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.
Enne haldusreformi käigus kohalike omavalitsuste üksuste ühinemist olid Laheda vald, Mooste
vald ja Vastse-Kuuste vald MTÜ Eesti Maaomavalitsuste Liit liikmed ning Põlva vald oli MTÜ
Eesti Linnade Liit liige. Kohaliku omavalitsuse liitude seaduse § 6 lõike 3 alusel läheb
haldusterritoriaalse korralduse muutmisel liidu liikme staatus üle uuele kohalikule
omavalitsusüksusel vaid juhul, kui kõik endised kohaliku omavalitsusüksused olid liidu liikmed.
Sama paragrahvi lõike 6 alusel lõpeb haldusterritoriaalse korralduse muutmisel liikmestaatus, kui
kõik endised kohaliku omavalitsuse üksused ei olnud sama liidu liikmed.
MTÜ Eesti Linnade Liit ja MTÜ Eesti Maaomavalitsuste Liit juhatused sõlmisid 09.06.2017

ühiste kavatsuste kokkuleppe kohalike omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamiseks.
ELL ja EMOL esitasid 22.11.2017 Põlva Vallavolikogule ettepaneku omavalitsuste üleriigilise
ühistegevusega ühinemiseks.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 25 alusel kuulub volikogu
ainupädevusse valla või linna osalemise otsustamine äriühingus, sihtasutuses,
mittetulundusühingus.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 25¹ alusel kuulub volikogu
ainupädevusse valla või linna esindajate ja nende asendajate nimetamine kohaliku omavalitsuse
üksuste liidu üldkoosolekule ja sealt tagasikutsumine.
Eelnevast tulenevalt, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 25 ja 251,
kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse § 7 lõike 2 alusel ning lähtudes MTÜ Eesti
Linnade Liit põhikirja punktidest 11 ja 29, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Osaleda kohalike omavalitsuste üleriigilises liidus MTÜ Eesti Linnade Liit (registrikood
80185947).
2. Nimetada vallavolikogu volituste ajaks MTÜ Eesti Linnade Liit üldkoosolekule järgmised
Põlva valla esindajad ja nende asendajad:
2.1. _________, tema asendaja ___________;
2.2. _________, tema asendaja ___________;
2.3. _________, tema asendaja ___________;
2.4. _________, tema asendaja ___________.
3. Nimetada vallavolikogu volituste ajaks MTÜ Eesti Linnade Liit volikogusse järgmised Põlva
valla esindajad ja nende asendajad:
3.1. _________, tema asendaja ___________;
3.2. _________, tema asendaja ___________.
4. 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 29.12.2017 otsuse eelnõu nr 1-4/103 "Osalemine MTÜs
Eesti Linnade Liit ning esindajate ja nende asendajate nimetamine üldkoosolekule ja
volikogusse" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Enne haldusreformi käigus kohalike omavalitsuste üksuste ühinemist olid Laheda vald, Mooste
vald ja Vastse-Kuuste vald MTÜ Eesti Maaomavalitsuste Liit liikmed, Põlva vald MTÜ Eesti
Linnade Liit liige. Kohaliku omavalitsuse liitude seaduse § 6 lõike 3 alusel läheb
haldusterritoriaalse korralduse muutmisel liidu liikme staatus üle uuele kohalikule
omavalitsusüksusel vaid juhul, kui kõik endised kohaliku omavalitsusüksused olid liidu liikmed.
Sama paragrahvi lõike 6 alusel lõpeb haldusterritoriaalse korralduse muutmisel liikmestaatus, kui
kõik endised kohaliku omavalitsuse üksused ei olnud sama liidu liikmed.
MTÜ Eesti Linnade Liit (edaspidi ELL) ja MTÜ Eesti Maaomavalitsuste Liit (edaspidi EMOL)

juhatused sõlmisid 09.06.2017 ühiste kavatsuste kokkuleppe kohalike omavalitsuste üleriigilise
ühistegevuse tugevdamiseks. ELL ja EMOL esitasid 22.11.2017 kõigile omavalitsusüksustele sh
Põlva Vallavolikogule ettepaneku omavalitsuste üleriigilise ühistegevusega ühinemiseks.
Kõigile kohaliku omavalitsusüksustele üleriigilises liidus osalemise ettepanekut tehes lähtuvad
ELL ja EMOL arusaamast, et ühtse üleriigilise liiduna on omavalitsuste ühishuvide esindamine
ja kaitsmine tulemuslikum. Ühiste kavatsuste kokkulepet sõlmides toetusid ELL ja EMOL
seisukohale, et omavalitsuste ühtse üleriigilise organisatsiooni moodustumise kõige praktilisem
lahendus on võimalik saavutada ELL põhikirja muutmise ning haldusreformi protsessis
kujunenud omavalitsusüksuste Liiduga ühinemise kaudu.
Põhikirja muutmise eelnõuga on esitatud ettepanek ühtse liidu juhatuse liikmete arvu
suurendamiseks 13 liikmeni, senise 7 liikme asemel, samuti kajastab eelnõu ettepanekut liidu
uue nime osas – Eesti Linnade ja Valdade Liit, täpsemalt liidu liikmeskonda. Põhikirja muutmise
ettepanekud on esitatud 27.02.2018 toimuva liidu üldkoosoleku päevakorda.
Kohaliku omavalitsuse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkti 25 alusel kuulub volikogu
ainupädevusse valla või linna osalemise otsustamine äriühingus, sihtasutuses,
mittetulundusühingus ning sama paragrahvi lõike 1 punkti 25¹ alusel kuulub volikogu
ainupädevusse valla esindajate ja nende asendajate nimetamine kohaliku omavalitsuse üksuste
liidu üldkoosolekule ja sealt tagasikutsumine.
Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse § 7 lõike 1 kohaselt võivad üldkoosolekul oma
esindaja kaudu osaleda kõik liidu liikmed. Liidu põhikirjas ettenähtud juhtudel võib liikmel olla
mitu esindajat. Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et liige nimetab oma esindaja liidu
üldkoosolekule kohaliku omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks. Igale esindajale määratakse
asendaja. Esindaja ja tema asendaja nimetatakse kohaliku omavalitsuse volikogu või valitsuse
liikmete hulgast. Volikogu võib esindaja või tema asendaja, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda
ning nimetada uue esindaja või asendaja.
ELL põhikirja punkti 11 kohaselt nimetab liidu liige oma esindajad liidu üldkoosolekule
kohaliku omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks elanike arvu alusel ning vastavalt alapunktile
2 nimetab 10 001–30 000 elanikuga omavalitsusüksus 4 esindajat. Igale esindajale määratakse
asendaja. Esindaja ja tema asendaja nimetatakse kohaliku omavalitsuse volikogu või valitsuse
liikmete hulgast ja nende nimed teatatakse juhatusele kirjalikult hiljemalt 4 kuu jooksul peale
kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi. Kohaliku omavalitsuse volikogu võib esindaja või
tema asendaja põhjusest sõltumata tagasi kutsuda ja nimetada uue esindaja või asendaja.
ELL põhikirja punkti 29 kohaselt nimetab liidu liige oma esindaja liidu volikogusse kohaliku
omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks elanike arvu alusel. Alapunkti 2 kohaselt nimetab

10 001–30 000 elanikuga omavalitsusüksus 2 liidu volikogu liiget. Igale liidu volikogu liikmele
määratakse asendaja. Liidu volikogu liige ja tema asendaja nimetatakse kohaliku omavalitsuse
volikogu poolt volikogu või valitsuse liikmete hulgast ja nende nimed teatatakse juhatusele
kirjalikult samaaegselt põhikirja punktis 11 sätestatud esindajate ja nende asendajate nimede
teatamisega. Kohaliku omavalitsuse volikogu võib liidu volikogu liikme või tema asendaja
põhjusest sõltumata tagasi kutsuda ja nimetada uue liikme või asendaja. Üldkoosolek toimub 27.
veebruaril 2018.
Otsusega otsustatakse osaleda liikmena kohalike omavalitsuste üleriigilises liidus MTÜ
Eesti Linnade Liit ning nimetatakse vallavolikogu volituste ajaks MTÜ Eesti Linnade Liit
üldkoosolekule neli Põlva valla esindajat ja nende asendajat ning MTÜ Eesti Linnade Liit
volikogusse kaks Põlva valla esindajat ja nende asendajat.
Otsuse vastuvõtmiseks punkti 1 osas on vajalik poolthäälteenamus ning punktide 2-3 osas on
vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
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 edastatud Põlva Vallavolikogule menetlemiseks.
Eelnõu esitaja
Vallavolikogu esimees
Eelnõu koostaja
Kaira Perv
jurist

