EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Põlva

28.02.2019 nr 1-4/26

Andmekogude asutamise ja andmekogude
põhimääruste kinnitamise delegeerimine
Põlva Vallavalitsusele
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Delegeerida Põlva valla ametiasutuse ülesannete täitmisega seotud andmekogude asutamine ja
andmekogude põhimääruste kinnitamine Põlva Vallavalitsusele.
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/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 28.02.2019 otsuse eelnõu nr 1-4/26 "Andmekogude
asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine Põlva
Vallavalitsusele" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Avaliku teabe seaduse (edaspidi AvTS) § 43¹ lõike 1 kohaselt on andmekogu riigi, kohaliku
omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku
infosüsteemis töödeldavate korrastatud andmete kogum, mis asutatakse ja mida kasutatakse
seaduses, selle alusel antud õigusaktis või rahvusvahelises lepingus sätestatud ülesannete
täitmiseks. AvTS kohaselt võib andmekogusid asutada ka üksnes asutuse enda töökorralduse
tarbeks.
AvTS § 43⁵ kohaselt peab andmekogul olema põhimäärus. Andmekogu põhimääruses tuleb
juhindudes AvTS § 43⁵ lõikest 1 sätestada andmekogu pidamise kord, sealhulgas andmekogu
vastutav töötleja (haldaja), andmekogusse kogutavate andmete koosseis, andmeandjad ja
vajaduse korral andmekogu pidamisega seotud korralduslikud küsimused.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 2 kohaselt otsustab
kohaliku omavalitsuse volikogu seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse
või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimusi, kes võib delegeerida nende küsimuste
lahendamise valitsusele. Haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 91 lõike 2 järgi, kui
küsimuse otsustamine on seadusega antud kohaliku omavalitsuse pädevusse, siis igal konkreetsel
juhul, kui küsimus ei ole seadusega antud valla- või linnavolikogu ainupädevusse, võib valla- või
linnavolikogu määruse andmise edasi volitada valla- või linnavalitsusele. Kuivõrd seaduses ei
ole sätestatud, et omavalitsuse andmekogu põhimääruse võib kinnitada üksnes volikogu, siis
võib volikogu juhindudes KOKS § 22 lõikest 2 ja HMS § 91 lõikest 2 delegeerida andmekogude
asutamise ja põhimääruste kehtestamise vallavalitsusele.
Vallavalitsustes kasutusel olevad andmekogud on oma iseloomult
töökorralduslikud vahendid, mis lihtsustavad oluliselt asustuse tööd.

vallavalitsusele

Põlva Vallavalitsus on alustanud ettevalmistust toetuste taotlemise ja menetlemise keskkonna
SPOKU kasutuselevõtmiseks. Sellega kaasneb ühekordne kulu 900 eurot ja edaspidi kuutasu 100
eurot. Arendused, mis võtavad aega alla tunni ja ei nõua dokumenteerimist, on kasutajatele
tasuta, suuremad arendused lepitakse enne kokku ja tunnihinnaks on 40 eurot (maksumustele
lisandub käibemaks).
Arutamisel on ka haridusteenuste infosüsteemi ARNO kasutusele võtmine, et pidada arvestust
alushariduse, üldhariduse ja huvihariduse vajajate ja teenuse tarbijate kohta. Samuti võimaldab
infosüsteem menetleda lasteaia- ja kooliga seotud toetusi.
Otsusega delegeeritakse Põlva valla ametiasutuse ülesannete täitmisega seotud
andmekogude asutamine ja andmekogude põhimääruste kinnitamine Põlva
Vallavalitsusele.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse eelnõu rakendamisega kaasneb Põlva valla eelarvele kulu SPOKU keskkonna
kasutuselevõtmisel.

Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 06.03.2019 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Otsuse jaotuskava
Delta kaudu teadmiseks – Aigi Tks
Eelnõu koostaja
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

