SELETUSKIRI
Setomaa Vallavolikogu määruse eelnõu „Ülesannete delegeerimine Setomaa
Vallavalitsusele“
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.
Setomaa Vallavalitsusele delegeeritakse järgmiste seadustega kohaliku omavalitsuse, kohaliku
omavalitsusüksuse, valla, kohaliku omavalitsusorgani, Setomaa valla kui tee omaniku,
lasteasutuse pidaja või kooli pidaja pädevusse antud küsimuste otsustamine ja ülesannete
täitmine:
Atmosfääriõhu kaitse seadus
Välisõhu mürakaardi koostamine ja müra vähendamise tegevuskava koostamine;
mootorsõidukite liikumise piiramine mürataseme ületamisel toimub mürakaardi alusel;
mootorsõidukite liikumise piiramine saasteainete kehtestatud tasemete ületamisel.
Ehitusseadustik
Projekteerimistingimuste väljastamine, ehitusteatiste ja kasutusteatiste menetlemine, ehitusloa
andmine, kasutusloa andmine, teeomaniku ülesanded, rajatava puurkaevu või -augu asukoha
kooskõlastamine.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus
Enne ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusjõustumist (jõustunud
01.07.2015) ehitatud ehitisregistrisse kandmata ehitiste väljaselgitamine ja edasine menetlus.
Huvikooli seadus
Kooli pidaja ülesanded: huvikooli registreerimise taotluse esitamine, õpperühmade suuruse ja
moodustamise aluste kehtestamine, huvialade õppekavade registreerimine Eesti Hariduse
Infosüsteemis (EHIS), ettepanekute tegemine huviala õppekava muutmiseks, andmete
uuendamine EHISes igal aastal, huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli
lõpetamise tingimused ja korra kehtestamine, direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava
konkursi tingimusete ja korra kehtestamine ning konkursi korraldamine.
Kaubandustegevuse seadus
Lisaks kaubandustegevuse seaduses sätestatule võib kehtestada tänava- või turukaubanduse
korra ja korra kauba või teenuse müügiks avalikul üritusel.
Keskkonnaseadustiku üldosa seadus;
Kohaliku omavalitsuse üksus võib piirata enda omandis oleval maatükil viibimist, kui see on
vajalik avalikes huvides või kolmandate isikute, sealhulgas maakasutajate huvide kaitseks.
Arvamuse andmine keskkonnaloa taotluse kohta.
Riikliku järelevalvet teostamine lisaks Keskkonnainspektsioonile.
Kinnisasja sundvõõrandamise seadus
Enne sundvõõrandamise menetluse alustamist kinnisasja omaniku nõusoleku väljaselgitamine
kinnisasja võõrandamiseks. Kinnisasja omanikule ja piiratud asjaõiguste omajatele kavatsetava
ehitise ideekavandiga tutvumise tagamine ja sundvõõrandamise taotlemisel avalikult
kasutatava tee või avaliku raudtee ehitamiseks ehitusloa väljastaja poolt heakskiidetud avalikult
kasutatava tee või avaliku raudtee eelprojekti või ehitusprojektiga tutvumise tagamine.
Sundvõõrandamise taotluse esitamine. Sundvalduse seadmise otsustab organ, kelle pädevuses
on kehtestada planeering, millega kavandatakse vastavate tehnovõrkude või -rajatiste rajamine.

Detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral seab sundvalduse kohalik
omavalitsus üldplaneeringu alusel koostatud projekteerimistingimuste alusel.
Kohanimeseadus
Nimeobjektile või nimeobjekti osale kohanime määramine. Arvamuse andmine kohanime
määramiseks.
Koolieelse lasteasutuse seadus
Lasteasutuse arengukava avalikustamine lasteasutuse tegevuse kajastamiseks peetaval
veebilehel. Kooskõlastuse andmine sisehindamise aruandele.
Korrakaitseseadus
Loa andmine müra ja valgusefektide tekitamiseks.
Lastekaitseseadus
Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded lastekaitse korraldamisel on:
1) lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine kohaliku omavalitsuse arengukavas;
2) lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende
rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
3) abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse
abistamiseks meetmete pakkumine;
4) perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;
5) kohaliku omavalitsuse üksuse hallatavate lasteasutuste sisehindamise üle teenistusliku
järelevalve korraldamine;
6) lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate
isikute toimetuleku parandamiseks oma haldusterritooriumil vajaliku teabe kogumine laste ja
perede olukorra ning vajaduste kohta;
7) riikliku järelevalve teostamine lastekaitseseaduses sätestatud alustel.
Alla 16-aastaste alaealiste öise liikumispiirangu ajutine lühendamine.
Kohaliku omavalitsuse üksus või Sotsiaalkindlustusamet võib eraldada lapse perekonnast ja
vajaduse korral määrata lapse ja vanema suhtluskorra enne hooldusõiguse piiramise
kohtumäärust, kui lapse jätmine perekonda või vanema ja lapse vaheline suhtlus ohustab lapse
tervist või elu. Kohaliku omavalitsuse üksus peab hindama lapse olukorda ja abivajadust ning
pöörduma kohtusse hooldusõiguse ja vajaduse korral suhtlusõiguse piiramiseks
perekonnaseaduses sätestatud alustel.
Riikliku järelevalve teostamine.
Liiklusseadus
Oma haldusterritooriumil elanikkonna seas, koolides ja lasteasutustes liiklusohutusalase
selgitus- ja kasvatustöö läbiviimise korraldamine.
Liiklusohutusnõuete järgimine planeeringute koostamisel ja kehtestamisel.
Ajutiselt või alaliselt sõidukite liiklemise piiramine lähtuvalt massist, teljekoormusest,
mõõtmetest, kategooriast või jalakäijate liiklemise piiramine või liiklemise keelamine liiklejate
ohutuse tagamiseks, teehoiutööde tegemiseks, tee ja teerajatiste kahjustamise vältimiseks,
looduskeskkonda kahjustava mõju vähendamiseks või rahvatervise seaduse tähenduses
elukeskkonna tagamiseks.
Asulasisesel teel suurima lubatud sõidukiiruse suurendamine 90 kilomeetrini tunnis, olenevalt
liiklus- ja teeoludest, ohutusest ja sõiduki kategooriast.
Valla territooriumil täiendavate nõuete kehtestamine maastikusõidukite liiklemisele.
Liikumispuudega ja pimeda inimese liiklemist ja neid teenindavate sõidukite parkimise ning
liikumispuudega inimeste juhitavate sõidukite parkimise korraldamine. Liikumispuudega või
pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi väljaandmine.

Looduskaitseseadus
Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine ja läbiviimine.
Supelranna kasutamise ja hooldamise korra kehtestamine. Supelranda teenindavate rajatiste
iseloomu ja paigutuse määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse korral
detailplaneeringuga või projekteerimistingimustega.
Tiheasustusalal asuvate üksikpuude, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja
viljapuud, raiumise loa andmise tingimuste ja korra kehtestamine ja loa andmine.
Loomatauditõrje seadus
Koerte ja vajaduse korral teiste lemmikloomade üle arvestuse pidamise korraldamine.
Omanikuta koduloomade püüdmise, pidamise ja hukkamise korraldamine vastavalt
loomakaitseseadusele.
Valla esindamine kohalikus loomatauditõrje komisjonis.
Maa hindamise seadus
Maatüki maksustamishinna arvutamine korralise hindamise tulemuste alusel.
Maakatastriseadus
Katastripidajale andmete esitamine, katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Maakorraldusseadus
Maakorralduse läbiviimine valla territooriumil.
Maamaksuseadus
Maksumäärade muutmise korral muudetud maamaksumäärade sisestamine maamaksu
infosüsteemi, Maksu- ja Tolliametile maamaksu arvutamiseks vajalike alusandmete esitamine,
maamaksu infosüsteemis olevate andmete õigsuse kontrollimine ja vajaduse korral andmete
parandamine või täiendamine.
Maareformi seadus
Maareformiga seotud kohaliku omavalitsuse ülesanded.
Noorsootöö seadus
Huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamine, Haridus- ja Teadusministeeriumile või tema
volitatud asutusele kava ja kava täitmise aruande esitamine.
Planeerimisseadus
Planeerimisalase tegevuse korraldamine: 1) maa-alale vastavate planeeringute olemasolu
tagamine; 2) planeeringu koostamise korraldamine; 3) planeeringu koostamine või planeeringu
koostamise tellimine; 4) planeeringu koostamise käigus vajalike menetlustoimingute
tegemine; 5) planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste,
sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine, sealhulgas keskkonnamõju
strateegilise hindamise korraldamine; 6) kehtestatud planeeringu järgimine, ülevaatamine ja
selle elluviimine osas, mis puudutab planeerimisalase tegevuse korraldajale õigusaktiga
pandud ülesannete täitmist.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
Kooli pidaja rakendab meetmeid koolikohustuse täitmise tagamiseks.
Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada ministri
kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad.

Kooli pidaja võib kehtestada piirnormidest (24 õpilast) väiksema klassi täitumuse ülemise
piirnormi.
Kooli pidaja võib erandjuhul direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul suurendada
õpilaste arvu üle piirnormi üheks õppeaastaks konkreetses klassis juhul, kui kõik tervisekaitseja ohutusnõuded on täidetud.
Kooli direktor võib kooli pidaja nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi põhiharidust
omandavatele õpilastele. Hoolekogu ettepanekul on kool koostöös kooli pidajaga kohustatud
korraldama pikapäevarühma moodustamise.
Kooli pidaja korraldab õpilaste toitlustamise koolis rahvatervise seaduse alusel sätestatud
tervisekaitsenõuete kohaselt.
Kooli pidaja korraldab koolitervishoiuteenuse kättesaadavuse ning teeb järjepidevuse
tagamiseks koolitervishoiuteenuse osutajaga koostööd, tagab ruumide ja mittemeditsiinilise
sisseseade olemasolu koolis tervishoiuteenuste korraldamise seaduses kehtestatud nõuete
kohaselt ja katab sellega seotud kulud ning korraldab ja rahastab õpilase transporti
tervishoiuteenuse osutamise asukohta juhul, kui selleks esineb vältimatu vajadus ning õpilase
vanemal puudub selles olukorras võimalus transporti korraldada.
Kooli pidaja esitab koolitusloa saamise taotluse.
Kooli pidaja kuulutab välja konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks ja kehtestab konkursi
läbiviimise korra
Pärimisseadus
Kui pärandvarast ei jätku nõuete rahuldamiseks ja pärija ei ole nõus nende rahuldamisega oma
vara arvel, on pärandvara hooldaja või pärija kohustatud viivitamata esitama avalduse
pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
Riigihangete seadus
Hankekordade kehtestamine.
Riigilõivuseadus
Põhjendatud taotluse esitamine isiku vabastamiseks riigilõivu tasumisest kodakondsuse
seaduse alusel tehtava toimingu eest, isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel tehtava
toimingu eest, välismaalaste seaduse alusel tehtava toimingu eest või konsulaarteenuse eest.
Ruumiandmete seadus
Ruumiandmekogumite ja -teenuste jagamise tingimuste ja korra kehtestamine, kohalike
geodeetiliste tööde korraldamise korra kehtestamine, koha-aadressi (aadressiobjekti tekstilisnumbriline kirje) määramine (maaüksusel maakatastriseaduse tähenduses ja hoonel peab olema
määratud koha-aadress), andmete esitamine aadressiandmete süsteemi infosüsteemi.
Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalhoolekandelise abi andmine ja sotsiaalteenuste osutamine või korraldamine.
Tarbijakaitseseadus
Tarbijate tarbijakaitsealane nõustamine. Kohalik omavalitsus on kohustatud nõustama ja
abistama tarbijaid küsimustes, mis on seotud teenustega, mida kohalik omavalitsus seaduse
alusel korraldab.
Veeseadus
Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas: 1) annab nõusoleku vee erikasutuseks;
2) korraldab kohalikule omavalitsusele kuuluvate veekogude haldamist; 3) korraldab veeavarii
ja vee äkkreostuse tagajärgede likvideerimist; 4) inimese tervise ja turvalisuse tagamiseks
kehtestab ajutised piirangud avalikult kasutatavate veekogude kasutamisele; 5) kehtestab

reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja; 6) korraldab ja tagab meetmeprogrammis kavandatud
meetmete elluviimist vastavalt oma pädevusele; 7) tohib piirata joogivee kasutamist, kui seda
ei jätku inimeste ning ravi- ja haridusasutuste joogi- ja toiduvalmistamisvajaduse
rahuldamiseks; 8) kooskõlastab paisu ehitamise projekteerimistingimuste taotluse ja
projekteerimistingimused enne nende andmist Keskkonnaametiga; 9) maaomaniku ja
veekasutaja nõusolekul annab loa veekogu ja põhjaveekihi seisukorda mõjutavate tööde
tegemiseks veekogul ja veekaitsevööndis.
Ühistranspordiseadus
Omavalitsusorgan oma haldusterritooriumil:
1) suunab ja koordineerib ühistranspordi arengut ning töötab välja ja viib ellu asjaomaseid
arengukavasid, mida rahastatakse omavalitsusüksuse eelarvest, riigieelarvest ning eraõiguslike
isikute sihteraldistest;
2) korraldab elanike liikumisvajaduse uuringuid, et selgitada välja nõudlus ühistranspordi
järele ning eri liiki vedude korraldamise otstarbekus ja võimalused;
3) kujundab valla või linna ühistranspordi liinivõrgu ning kinnitab või volitab valla või linna
ametiasutust kinnitama valla- või linnaliinide sõiduplaanid, arvestades sõiduplaanide
koostamise nõudeid ja võimaluse korral Maanteeameti või piirkondliku ühistranspordikeskuse
ettepanekuid ning maakonna ja üleriigilist liinivõrku;
4) korraldab ühistranspordi taristu objektide planeerimist, rajamist, korrashoidu ja kasutamist
ning rakendab meetmeid ühissõidukitele soodusliiklusolude loomiseks;
5) annab taksoveolube, taksoveo sõidukikaarte, sõidukijuhi teenindajakaarte ja liinilubasid
bussiveoks valla- või linnaliinil;
6) sõlmib vedajatega avaliku teenindamise lepinguid ning korraldab riigihankeid vedajate
leidmiseks avalikule liiniveole;
7) võib esitada Maanteeametile või piirkondlikule ühistranspordikeskusele, kui teda on
volitatud täitma Maanteeameti ülesandeid, taotluse valla või linna ühistranspordi osaliseks
rahastamiseks riigieelarvest;
8) kehtestab valla- või linnaliinide avaliku liiniveo sõidukilomeetri tariifid või
sõidupiletihinnad;
9) korraldab avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo rahastamist oma eelarvest
ja muudest tuluallikatest;
10) hüvitab tema kehtestatud sõidusoodustused;
11) tagab koos vedajatega ühistranspordi teenindustaseme normide järgimise, kui need on
kehtestatud, ja piletite väljastamise korralduse ning korraldab piletikontrolli valla- või
linnaliinidel;
12) korraldab järelevalvet tema antud taksoveoloa, sõidukikaardi, teenindajakaardi ja liiniloa
nõuete ning tema sõlmitud avaliku teenindamise lepingu ja halduskoostöö seaduse kohaselt
sõlmitud haldusülesande täitmiseks volitamise halduslepingu (edaspidi haldusleping) täitmise
üle;
13) tagab sõitjatele vajaliku teabe olemasolu, sealhulgas teabe väljumisaegade,
liiklusintervallide ja infotelefonide numbrite kohta valla- või linnaliinide peatuskohtades;
14) võib liiklusohutust ja -intensiivsust, parkimisvõimalusi ning sõitjate vajadusi arvestades
määrata munitsipaalmaal taksopeatused, kus kliendi ootel võib seista ainult sõiduk, millele on
antud sõidukikaart taksoveoks ning mis vastab käesoleva seaduse § 64 lõigetes 2 ja 3 sätestatud
nõuetele.
Vajaduse korral täidab omavalitsusorgan nimetatud ülesandeid koostöös teiste
omavalitsusorganite, Maanteeameti ja omavalitsusüksuste liiduga.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise korraldamine.

Määrusega tunnistatakse kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 24.11.2010 määrus nr 12
„“Pärimisseaduse” § 142 lõikes 6 kohaliku omavalitsusüksuse kui pärija pädevusse antud
ülesande täitmise delegeerimine Meremäe Vallavalitsusele“, Meremäe Vallavolikogu
26.10.2011 määrus nr 16 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Meremäe Vallavalitsusele“, Meremäe Vallavolikogu 27.02.2013 määrus nr 9
„Kohanimeseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Meremäe Vallavalitsusele“, Meremäe
Vallavolikogu 14.02.2014 määrus nr 5 „Pädevuse delegeerimine“, Meremäe Vallavolikogu
08.05.2015 määrus nr 13 „Veeseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Meremäe
Vallavalitsusele“, Meremäe Vallavolikogu 12.06.2015 määrus nr 15 „Ülesannete
delegeerimine“, Meremäe Vallavolikogu 09.10.2015 määrus nr 17 „Ülesannete
delegeerimine“, Mikitamäe Vallavolikogu 30.06.2016 määrus nr 8 „Lastekaitseseaduses ja
sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“, Mikitamäe Vallavolikogu
25.08.2016 määrus nr 10 „Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine“,
Värska Vallavolikogu 26.01.2012 määrus nr 4 „Otsustusõiguse delegeerimine“.
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eelnõu esitaja Setomaa Vallavalitsus
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