EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Põlva

03.04.2018 nr 1-4/44

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja korruptsioonivastase seaduse
§ 15 lõike 2 alusel, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Määrata majanduslike huvide deklaratsioonide üle kontrolli teostajaks Põlva Vallavolikogu
revisjonikomisjon.
2. Volitada Põlva Vallavalitsuse registrispetsialist 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.
3. Tunnistada kehtetuks:
3.1. Laheda Vallavolikogu 24. aprilli 2014. a otsus nr 9 "Majanduslike huvide deklaratsiooni
esitamine ja komisjoni moodustamine";
3.2. Mooste Vallavolikogu 30. aprilli 2014. a otsus nr 31 "Komisjoni moodustamine ja volitatud
isiku määramine";
3.3. Põlva Vallavolikogu 11. juuni 2014. a otsus nr 1-3/25 "Korruptsioonivastase seaduse
rakendamine".
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 03.04.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/44 "Korruptsioonivastase
seaduse rakendamine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel otsustab kohaliku
omavalitsuse volikogu seadusega tema ainupädevusse antud küsimused.
Korruptsioonivastane seadus (edaspidi KVS) § 13 lõike 1 punkti 2 kohaselt peab deklaratsiooni
esitama kohaliku omavalitsuse volikogu liige, valla- või linnavalitsuse liige, osavalla või
linnaosa vanem, valla või linna ametiasutuse juht.
Kohaliku omavalitsuse volikogul on õigus deklaratsioonide esitajate ringi laiendada. KVS § 13
lõigete 11, 13, 14 ja 15 kohaselt peavad valla ametnikud, vallavalitsuse hallatavate asutuste
juhid, kohaliku omavalitsuse osalusega äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed ning kohaliku
omavalitsuse asutatud sihtasutuse juhtorgani liikmed deklaratsiooni esitama juhul, kui sellise
kohustuse on kehtestanud kohaliku omavalitsuse volikogu. KVS § 13 lõikest 3 tulenev õigus
kehtestada deklaratsiooni esitamise kohustus on ainult juhul, kui ametiisikul on pädevus
käsutada avalikku vahendit või viia läbi süüteo- või haldusmenetlust ning puuduvad tõhusamad
vahendid korruptsiooniohu vältimiseks.
KVS § 15 lõike 2 alusel on kohaliku omavalitsuse volikogu moodustatud komisjonil õigus
kontrollida volikogu liikmete, valla- või linnavalitsuse, valla või linna ametiasutuse juhtide ja
teiste isikute, kellele on pandud deklaratsiooni esitamise kohustus, deklaratsioone. Seaduses ei
ole esitatud täiendavaid nõudeid komisjoni moodustamise viisi ega koosseisu osas. Komisjon
ülesandeks on kontrolli teostamine vastavalt vajadusele. KVS § 15 lõigetes 6-8 on määratud
komisjoni õigused ja pädevus.
Ühinenud omavalitsused on reguleerinud korruptsioonivastase seaduse rakendamist erinevalt kas
otsuse või määrusega:
1. Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. mai 2013. a määrusega nr 5 "Korruptsioonivastase seaduse
rakendamine" on kehtestatud eraldi kord, mille alusel on deklaratsiooni kohustatud esitama
vallavolikogu liige, vallavalitsuse liige, vallavanem, valla ametiasutuse hallatava asutuse juht
ning valla valitseva mõju all oleva äriühingu juhtorgani liige. Korra kohaselt on deklarantide
andmete esitajaks määratud Vastse-Kuuste vallasekretär ning huvide deklaratsioonide
kontrollimiseks on moodustatud eraldi komisjon.
2. Ahja Vallavolikogu 19. märtsi 2014. a määrusega nr 4 "Korruptsioonivastase seaduse
rakendamise kord" on kehtestatud eraldi kord, mille alusel on deklaratsiooni kohustatud esitama
vallavolikogu esimees, vallavolikogu liikmed, vallavanem ja vallavalitsuse liikmed. Korra
kohaselt on deklarantide andmete esitajaks määratud Ahja vallasekretär ning huvide
deklaratsioonide kontrollimiseks on moodustatud eraldi komisjon.
3. Laheda Vallavolikogu 24. aprilli 2014. a otsusega nr 9 "Majanduslike huvide deklaratsiooni
esitamine ja komisjoni moodustamine" on kehtestatud majanduslike deklaratsioonide esitamise
kohustus vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele, moodustatud majanduslike huvide
deklaratsioonide kontrollimiseks komisjon ning määratud Laheda vallasekretär volitatud isikuks,
kes kannab majanduslike huvide deklaratsioonide registrisse Laheda valla deklarantide ning
komisjoni liikmete andmed. Deklaratsiooni esitamise kohustus on KVS § 13 lõike 1 punktis 1
nimetatud isikutel ja Laheda Vallavolikogu ei ole nende ringi laiendanud.
4. Mooste Vallavolikogu 30. aprilli 2014. a otsusega nr 31 "Komisjoni moodustamine ja
volitatud isiku määramine" on antud Mooste Vallavolikogu revisjonikomisjonile õigus
vallavolikogu liikmete ja vallavalitsuse liikmete esitatud deklaratsioonide kontrollimiseks ning
volitatud Mooste vallasekretär esitama deklarantide kohta alusandmed huvide deklaratsioonide
registrile ja kandma komisjoni liikmete andmed huvide deklaratsioonide registrisse.
Deklaratsiooni esitamise kohustus on KVS § 13 lõike 1 punktis 1 nimetatud isikutel ja Mooste
Vallavolikogu ei ole nende ringi laiendanud.

5. Põlva Vallavolikogu 11. juuni 2014. a otsusega nr 1-3/25 "Korruptsioonivastase seaduse
rakendamine" on määratud majanduslike huvide deklaratsioonide üle kontrolli teostajaks Põlva
Vallavolikogu revisjonikomisjon ning volitatud 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. Deklaratsiooni esitamise
kohustus on KVS § 13 lõike 1 punktis 1 nimetatud isikutel ja Põlva Vallavolikogu ei ole nende
ringi laiendanud.
Seoses Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemisega
on vajalik uuesti moodustada või määrata majanduslike huvide deklaratsioonide kontrollimise
komisjon ning määrata volitatud isik ehk deklarantide haldur, kellel on õigus esitada huvide
deklaratsioonide registrile alusandmed deklarantide ja deklaratsioone kontrollima õigustatud
isikute kohta.
Otstarbekas on majanduslike huvide deklaratsioonide kontrollimise kohustus panna
lisaülesandena Põlva Vallavolikogu revisjonikomisjonile. Komisjoni liikmed saavad registrile
ligipääsu, kui kohaliku omavalitsuse poolt määratud isik nende kui kontrolli teostajate andmed
registrisse kannab. Kas ja kuidas kontrolliõigust teostada, sõltub volikogu ja revisjonikomisjoni
valikutest.
Otsusega määratakse majanduslike huvide deklaratsioonide üle kontrolli teostajaks
revisjonikomisjon ning antakse Põlva Vallavalitsuse registrispetsialistile volitus esitada
huvide deklaratsioonide registrile alusandmed deklarantide ja deklaratsioone kontrollima
õigustatud isikute kohta.
Otsusega tunnistatakse kehtetuks Laheda Vallavolikogu 24. aprilli 2014. a otsus nr 9
"Majanduslike huvide deklaratsiooni esitamine ja komisjoni moodustamine, Mooste
Vallavolikogu 30. aprilli 2014. a otsus nr 31 "Komisjoni moodustamine ja volitatud isiku
määramine" ja Põlva Vallavolikogu 11. juuni 2014. a otsusega nr 1-3/25 "Korruptsioonivastase
seaduse rakendamine".
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Eelnõu rakendamisega ei kaasne omavalitsusele täiendavaid kulusid ega tulusid. Otsuse
vastuvõtmise järgselt on vajalik kehtetuks tunnistada 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".
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 04.04.2018 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Eestseisus suunas eelnõu menetlemiseks Põlva Vallavolikogu revisjonikomisjonile.
Määruse jaotuskava
Vallavolikogu liikmed
Vallavalitsuse liikmed
Registrispetsialist

Eelnõu koostaja
Kaira Perv
jurist

