EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Põlva

01.02.2019 nr 1-4/18

Põlva Vallavolikogu 14. oktoobri 2015. a
määruse 1-2/27 "Põlva Kultuuri- ja
Huvikeskuse põhimäärus" muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Põlva Vallavolikogu 14. oktoobri 2015. a määruse nr 1-2/27 "Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse
põhimäärus" paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Kultuurikeskuse töötajate koosseisu kinnitab direktor käskkirjaga kooskõlastades selle
eelnevalt vallavalitsusega."
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2019. aasta 1. märtsil.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 01.02.2019 määruse eelnõu nr 1-4/18 "Põlva Vallavolikogu
14. oktoobri 2015. a määruse 1-2/27 "Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse põhimäärus"
muutmine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel on volikogu pädevuses
valla või linna ametiasutuse ja valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse moodustamine,
ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine ning ametiasutuse põhimääruse kinnitamine.
Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" (edaspidi
PM) § 82 lõke 3 kohaselt sätestatakse asutuse põhimääruses Põlva valla asutuse ülesanded,
õigused ja kohustused, asutuse juhtimine ning töökorralduslikud põhimõtted. Asutuse
põhimääruse kehtestab volikogu, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti.
PM § 84 lõike 2 alusel esindab hallatava asutuse juht hallatavat asutust ning hallatava asutuse
kaudu õigusaktide ja asutuse põhimäärusega sätestatud pädevuse piires Põlva valda kui juriidilist
isikut. Hallatava asutuse juhi õigused ja kohustused asutuse esindamisel sätestatakse vastava
hallatava asutuse põhimääruses. Sama paragrahvi lõike 4 alusel kinnitab hallatava asutuse
töötajate koosseisud vastava asutuse juht käskkirjaga või riiklikest õigusaktidest lähtuvalt
valitsus korraldusega. Töötajate koosseisude kinnitamisel tuleb lähtuda riiklike õigusaktidega
sätestatud miinimumkoosseisudest. Valitsuse seisukoht asutuse koosseisu kohta vormistatakse
valitsuse istungi protokollis.
Põlva Vallavolikogu 14. oktoobri 2015. a määruse nr 1-2/27 "Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse
põhimääruse" § 9 lõike 1 kohaselt kinnitab töötajate koosseisu vallavalitsus. Muudatus on
vajalik, et viia hallatava asutuse põhimäärus kooskõlla PM § 84 lõikega 4.
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne Põlva vallale kulusid ega tulusid.
Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2019. aasta 1. märtsil.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Põhimääruse muutmise vajadust arutati Põlva valla kultuuriasutuste juhtide töökoosolekul
27.11.2018 Vana-Koiolas.
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse 14.02.2019 istungil heaks kiidetud ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Määruse jaotuskava
Avaldamiseks Riigi Teatajale
Täitmiseks Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse direktorile eerika.mark@kultuurikeskus.ee
Eelnõu koostaja
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

