EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Põlva

03.04.2018 nr 1-4/45

Volikogu määruste kehtetuks tunnistamine
Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.
§ 1. Määruste kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks:
1) Mooste Vallavolikogu 29. detsembri 2011. a määrus nr 16 "Volituste delegeerimine";
2) Laheda Vallavolikogu 22. detsembri 2011. a määrus nr 12 "Maamaksumäära kehtestamine";
3) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. mai 2013. a määrus nr 5 "Korruptsioonivastase seaduse
rakendamine";
4) Ahja Vallavolikogu 19. märtsi 2014. a määrusega nr 4 "Korruptsioonivastase seaduse
rakendamise kord";
5) Mooste Vallavolikogu 28. augusti 2014. a määrus nr 11 "Mooste Lapsehoiu põhimäärus";
6) Ahja Vallavolikogu 16. oktoobri 2014. a määrus nr 9 "Ahja Vallavalitsuse ametiautode
kasutamise kord";
7) Mooste Vallavolikogu 30. oktoobri 2014. a määrus nr 19 "Rasina Lapsehoiu põhimäärus";
8) Laheda Vallavolikogu 26. novembri 2015. a määrus nr 8 "Laheda valla ametiautode ja isikliku
sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord";
9) Mooste Vallavolikogu 26. mai 2017. a määrus nr 5 "Noorte projektlaagri pidamise tingimused
ja kord ning loa väljastamine";
10) Mooste Vallavolikogu 13. oktoobri 2017. a määrus nr 11 "Aiamaa tasuta kasutusse andmise
kord".
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/allkirjastatud digitaalselt/
Igor Taro
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Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 03.04.2018 määruse eelnõu nr 1-4/45 "Volikogu 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
Käesoleva otsusega tunnistatakse kehtetuks järgmised määrused:
1. Mooste Vallavolikogu 29. detsembri 2011. a määrus nr 16 "Volituste delegeerimine" (Riigi
Teataja elektroonilises andmebaasis avaldamata)
Määrusega on ruumiandmete seaduses ja kohanimeseaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse
antud ülesanded delegeeritud vallavalitsusele. Määrus tunnistatakse kehtetuks põhjusel, et Põlva
Vallavolikogu ei delegeeri kõiki kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses kohaliku
omavalitsuse pädevusse antud küsimusi Põlva Vallavalitsusele.
2. Laheda Vallavolikogu 22. detsembri 2011. a määrus nr 12 "Maamaksumäära kehtestamine"
Põlva Vallavolikogu kehtestas maamaksumäärad 2018. aastaks Põlva valla haldusterritooriumil
28.11.2017 määrusega nr 1-2/24 "Maamaksumäära kehtestamine 2018. aastaks".
3.–4. Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. mai 2013. a määrus nr 5 "Korruptsioonivastase seaduse
rakendamine" ja Ahja Vallavolikogu 19. märtsi 2014. a määrus nr 4 "Korruptsioonivastase
seaduse rakendamise kord"
Põlva Vallavolikogu 19.04.2018 päevakorda esitatakse otsuse eelnõu nr 1-4/44
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine" millega määratakse majanduslike huvide
deklaratsioonide üle kontrolli teostajaks Põlva Vallavolikogu revisjonikomisjon ning volitatakse
Põlva Vallavalitsuse registrispetsialisti esitama majanduslike huvide deklaratsioonide registrile
andmed deklarantide ja deklaratsioone kontrollima õigustatud isikute kohta ja täitma muid
kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid seoses majanduslike huvide deklaratsioonide
registri pidamisega.
5. Mooste Vallavolikogu 28. augusti 2014. a määrus nr 11 "Mooste Lapsehoiu põhimäärus";
Mooste Vallavolikogu 29. detsembri 2016. a otsuse nr 1-1.3/51 "Mooste Lapsehoiu tegevuse
lõpetamine ja Mooste Lasteaeda kolmanda liitrühma moodustamine " alusel on Mooste Lapsehoiu
tegevus alates 01.01.2017 lõpetatud.
6. Ahja Vallavolikogu 16. oktoobri 2014. a määrus nr 9 "Ahja Vallavalitsuse ametiautode
kasutamise kord"
Ametiasutuse Ahja Vallavalitsuse tegevus lõpetati Põlva Vallavolikogu 07.11.2017 otsuse nr
1-3/50 "Põlva valla ametiasutuste ümberkorraldamine" alusel.
7. Mooste Vallavolikogu 30. oktoobri 2014. a määrus nr 19 "Rasina Lapsehoiu põhimäärus"
Mooste Vallavolikogu 26. mai 2017. a otsuse nr 1-1.3/17 "Rasina Lapsehoiu tegevuse
lõpetamine" alusel on Rasina Lapsehoiu tegevus alates 01.09.2017 lõpetatud.
8. Laheda Vallavolikogu 26. novembri 2015. a määrus nr 8 "Laheda valla ametiautode ja isikliku
sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord"
Ametiasutuse Laheda Vallavalitsuse tegevus lõpetati Põlva Vallavolikogu 07.11.2017 otsuse nr
1-3/50 "Põlva valla ametiasutuste ümberkorraldamine" alusel.
9. Mooste Vallavolikogu 26. mai 2017. a määrus nr 5 "Noorte projektlaagri pidamise tingimused
ja kord ning loa väljastamine"

Mooste Vallavolikogu 26. mai 2017. a määrus nr 5 on kehtestatakse noorsootöö seaduse (NTS) §
8 punkti 5 alusel. 01.07.2017 jõustus noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse
muutmise seadus, millega tunnistati NTS § 8 punkt 5 kehtetuks. Varasema NTS regulatsiooni
kohaselt kinnitasid omavalitsused nende haldusterritooriumil projektlaagri pidamise tingimused
ja korra. NTS § 102 lõigetes 2 ja 3 on seaduse tasandil sätestatud projektlaagri pidajatele
esitatavad tingimused ja majandustegevuse seadustiku üldosa seadus sätestab loa menetlemise
korra, mistõttu pole vajalik, et kohalikud omavalitsused seadustes sätestatu kehtivust oma
haldusterritooriumil eraldi otsusega kinnitaksid.
10. Mooste Vallavolikogu 13. oktoobri 2017. a määrus nr 11 "Aiamaa tasuta kasutusse andmise
kord"
Määruse aluseks olev Mooste Vallavolikogu 09.02.2011 määrus nr 3 "Mooste vallavara eeskiri"
on alates 02.03.2018 kehtetu.
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 täiendavaid tulusid ega kulusid.
Määruse jõustumine
Põlva Vallavalitsus teeb ettepaneku jõustada määrus kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi
Teatajas.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 06.04.2018 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Määruse jaotuskava
Määrus edastatakse avaldamiseks Riigi Teatajale
Eelnõu koostaja
Kaira Perv
jurist

