EELNÕU
I LUGEMINE

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Põlva

11.09.2018 nr 1-4/103

Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a
määruse nr 1-2/30 "Põlva valla
põhimäärus" muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruses nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" tehakse
järgmised muudatused:
1) paragrahvi 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 11. Põlva valla tunnustusavaldused
Põlva valla tunnustusavaldused ning nende andmise tingimused ja korra kehtestab volikogu
määrusega.";
2) paragrahvi 50 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Vallavanema asendajal on samad õigused ja kohustused mis vallavanemal, välja arvatud
volikogule tagasiastumispalve esitamine.";
3) paragrahvi 50 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2018. aasta 1. detsembril.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 11.09.2018 määruse eelnõu nr 1-4/103 "Põlva
Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" muutmine"
juurde
Sissejuhatus
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1
punkti 9 alusel. Valla või linna põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine
on volikogu ainupädevuses.
Käesolevat Põlva valla põhimääruse muutmise eelnõud menetletakse volikogus vähemalt kahel
lugemisel. Põhimääruse kinnitamiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus (KOKS § 45
lõige 5).
Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs ja määruse mõjud
Põlva Vallavolikogu kehtestas 22.10.2017 Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla
ühinemisel moodustunud uue omavalitsusüksuse – Põlva valla – põhimääruse 16.03.2018
määrusega nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" (edaspidi PM).
PM kehtiva redaktsiooni § 11 sätestab Põlva valla tunnustusavaldused. Paragrahvi lõikes 1 on
ülesloetletud Põlva valla tunnustusavaldused. Lõike 2 alusel kehtestab volikogu
tunnustusavalduste andmise täpsema korra.
Käeoleva eelnõuga tehakse vallavolikogule ettepanek muuta PM § 11 ning sõnastada see
järgmiselt: "Põlva valla tunnustusavaldused ning nende andmise tingimused ja korra kehtestab
volikogu määrusega". Muudatuse kohaselt ei loetleta antavaid tunnustusavaldusi valla
põhimääruses vaid selle rakendusaktis (Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord), mis
reguleerib Põlva vallas väljaantavate tunnustusavalduste ettepanekute esitamise ja menetlemise
ning väljaandmise korra.
PM § 50 muutmise on tinginud vajadus teha normitehniline korrektuur. Tehakse ettepanek
sõnastada § 50 lõike 2 järgmiselt "Vallavanema asendajal on samad õigused ja kohustused mis
vallavanemal, välja arvatud volikogule tagasiastumispalve esitamine." ning tunnistada lõige 3
kehtetuks.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne Põlva valla eelarvele täiendavaid rahalisi tulusid ega kulusid.
Määruse vastuvõtmisel tuleb volikogul kehtestada määruse rakendusaktina "Põlva valla
tunnustusavalduste andmise kord" (eelnõu nr 1-4/28), mis on volikogus menetluses paralleelselt
käesoleva põhimääruse muutmise eelnõuga.
Määruse jõustumine
Vallavalitsus teeb ettepaneku määrus jõustada 2018. aasta 1. detsembril.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 26.09.2018 ja edastatud I lugemiseks Põlva
Vallavolikogule.
Määruse jaotuskava
Määrus edastatakse avaldamiseks Riigi Teatajale
Põlva Vallavalitsuse teenistujad
Põlva Vallavalitsuse hallatavad asutused

Eelnõu koostaja
Eliko Saks
vallasekretär

