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Volikogu otsuste kehtetuks tunnistamine
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.
Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. juuni 2016. a otsus nr 19 "Kohanimeseadusega ja
ruumiandmete seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine"
tunnistatakse kehtetuks põhjusel, et Põlva Vallavolikogu ei delegeeri kõiki kohanimeseaduses ja
ruumiandmete seaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimusi Põlva Vallavalitsusele.
Põlva Vallavolikogu 21. veebruari 2018. a määrusega nr 1-2/21 "Põlva valla 2018. aasta eelarve
vastuvõtmine" on kinnitatud Põlva valla hajaasustuse programmis osalemine. Riigihalduse
ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 "Hajaasustuse programm" § 11 lõike 6 alusel
hindab taotlusi valla- või linnavalitsus või kohaliku omavalitsuse moodustatud komisjon.
Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" § 61 lõike 1
alusel võib valitsus oma tegevuse kavandamiseks, valitsusele arvamuste esitamiseks, õigusaktide
eelnõude ettevalmistamiseks ning menetlustoimingute tegemiseks moodustada alatisi ja ajutisi
komisjone.
Hajaasustuse programmi menetlustoimingute tegemiseks sealhulgas taotluste hindamiseks on
Põlva Vallavalitsuse 16. märtsi 2018. a korraldusega nr 2-3/224 "Hajaasustuse programmi
hindamiskomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine" moodustatud hindamiskomisjon.
Lähtudes eeltoodust, haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 2 ja § 70 lõike 1 alusel, Põlva
Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Tunnistada kehtetuks:
1.1. Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. juuni 2016. a otsus nr 19 "Kohanimeseadusega ja
ruumiandmete seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine";
1.2. Mooste Vallavolikogu 27. aprilli 2017. a otsus nr 1-1.3/14 "Hajaasustuse programmi
hindamiskomisjoni moodustamine";
1.3. Vastse-Kuuste Vallavolikogu 27. aprilli 2017. a otsus nr 18 "Hajaasustuse programmi 2017.
aasta taotlusvooru esitatud taotluste hindamiseks komisjoni moodustamine, eelistatud

sihtrühmade ja prioriteetsete toetatavate valdkondade mittemääratlemine".
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 02.03.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/38 "Volikogu otsuste
kehtetuks tunnistamine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 2 alusel otsustab haldusorgan haldusakti kehtetuks
tunnistamise kaalutlusõiguse kohaselt, kui seadus ei keela haldusakti kehtetuks tunnistada või ei
kohusta haldusakti kehtetuks tunnistama. Sama seaduse § 70 lõike 1 alusel tunnistatakse
haldusakt kehtetuks iseseisva haldusaktiga, mille suhtes kohaldatakse peale käesoleva jao sätete
ka muid haldusakti kohta kehtivaid nõudeid
Käesoleva otsusega tunnistatakse kehtetuks hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni
moodustamise otsused alljärgnevalt:
1) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. juuni 2016. a otsus nr 19 "Kohanimeseadusega ja
ruumiandmete seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine"
2) Mooste Vallavolikogu 27. aprilli 2017. a otsus nr 1-1.3/14 "Hajaasustuse programmi
hindamiskomisjoni moodustamine"
3) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 27. aprilli 2017. a otsus nr 18 "Hajaasustuse programmi 2017.
aasta taotlusvooru esitatud taotluste hindamiseks komisjoni moodustamine, eelistatud
sihtrühmade ja prioriteetsete toetatavate valdkondade mittemääratlemine"
Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. juuni 2016. a otsus nr 19 "Kohanimeseadusega ja
ruumiandmete seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine"
tunnistatakse kehtetuks põhjusel, et Põlva Vallavolikogu ei delegeeri kõiki kohanimeseaduses ja
ruumiandmete seaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimusi Põlva Vallavalitsusele.
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.
Ahja vald, Laheda vald, Mooste vald, Põlva vald ja Vastse-Kuuste vald on osalenud hajaasustuse
programmis ning kõik omavalitsused on moodustanud hajaasustusprogrammi taotluste
hindamiseks komisjonid. Mooste vallas ja Vastse-Kuuste vallas on komisjonid moodustatud
vallavolikogu otsusega.
2018. aasta hajaasustuse programm viiakse ellu vastavalt riigihalduse ministri 22.02.2018
määrusele nr 14 "Hajaasustuse programm". Määruse § 11 lõike 6 alusel hindab toatlusi valla- või
linnavalitsus või kohaliku omavalitsuse moodustatud komisjon.
Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" § 61 lõike 1
alusel võib valitsus oma tegevuse kavandamiseks, valitsusele arvamuste esitamiseks, õigusaktide
eelnõude ettevalmistamiseks ning menetlustoimingute tegemiseks moodustada alatisi ja ajutisi
komisjone.
Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise järgselt ei
osale valdade hindamiskomisjonide liikmed enam hindamiskomisjoni töös ning varasemad
volikogude otsused ja vallavalitsuse korraldused hindamiskomisjonide moodustamise osas
tunnistatakse kehtetuks. Uus komisjon on moodustatud Põlva Vallavalitsuse 16. märtsi 2018. a
korraldusega nr 2-3/224 "Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine".
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.

Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse jõustumisel ei kaasne Põlva valla eelarvele täiendavaid tulusid ega kulusid.
Otsuse jõustumine
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 04.04.2018 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Eelnõu koostajad
Vallasekretär Eliko Saks ja taristuspetsialist Aigi Jänes

