SELETUSKIRI
Setomaa Vallavolikogu määruse eelnõu „Setomaa valla põhimäärus“
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 ja § 22 lõike 1 punktist 9 lähtuvalt kuulub
volikogu ainupädevusse valla põhimääruse kehtestamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine
ning põhimääruses sätestatakse:
1) volikogu esimehe ja aseesimehe või aseesimeeste valimise kord, volikogu komisjonide
moodustamise kord, õigused ja kohustused;
2) valitsuse moodustamise kord, vallavanema või linnapea valimise kord, valitsuse pädevus;
3) valla või linna sümbolid ja nende kasutamise kord;
4) valla või linna ametiasutuste ja ühisametite või -asutuste moodustamise kord;
5) valla või linna arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise ja muutmise ning
finantsjuhtimise üldised põhimõtted;
6) valla või linna õigusaktide vastuvõtmise, avalikustamise ja jõustumise täpsem kord.
Põhimäärus võib sisaldada lisaks eeltoodule ka muid valla või linna tegevust reguleerivaid
sätteid.
Vabariigi Valitsuse 10.07.2017 määruse nr 125 „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska
valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja Misso valla territooriumiosa
üleandmine“ alusel moodustati Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla ühinemise teel
Setomaa vald.
Haldusreformi seaduse § 16 lõike 2 sätestab, et haldusterritoriaalse korralduse muutmise
tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu kehtestab valla või linna
põhimääruse kuue kuu jooksul volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast arvates.
1. ptk Üldsätted (§ 1-7)
Üldsätetes kirjeldatakse Setomaa valla põhimääruse reguleerimisala, valla mõiste, sümbolid ja
nende kasutamise kord ning valla autasud.
2. ptk Volikogu (§ 8–29)
Peatükis on sätestatud volikogu esimehe ja aseesimehe valimise kord, volikogu
komisjonide moodustamise kord, õigused ja kohustused, töökord ning volikogu istungi
kokkukutsumise ja töökord.
3. ptk Vallavanem ja vallavalitsus (§ 30–39)
Peatükis on sätestatud vallavanema valimise kord, valitsuse moodustamise kord ning
vallavanema ja valitsuse pädevus, istungite läbiviimine, vallavalitsuse komisjonide
töökord.
4. ptk Valla õigusaktid (§ 40-47 )
Peatükis sätestatakse õigusaktide algatamise, eelnõude koostamise, menetlemise kord,
õigusaktide vastuvõtmise, avalikustamise ja jõustumise kord.
5. ptk Valla esindamine (§ 48-49)
Peatükis sätestatakse valla esindusfunktsiooni täitmise ja välissuhete korraldamise alused.
6. ptk Valla asutused (§ 50–51)
Peatükis sätestatakse valla ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste moodustamine ja
töö korraldamine.
7. ptk Arengukava, eelarve ja majandus (§ 52-53)

Peatükis on toodud valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise ja muutmise ning
finantsjuhtimise üldised põhimõtted.
8. ptk Lõpp- ja rakendussätted (§ 54-56)
Määrusega tunnistatakse kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 29.06.2011 määrus nr 9 ”Meremäe
valla põhimäärus“, Mikitamäe Vallavolikogu 27.03.2014 määrus nr 8 ”Mikitamäe valla
põhimäärus“, Värska Vallavolikogu 28.03.2013 määrus nr 8 ”Värska valla põhimäärus”.
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
Eelnõu esitaja Setomaa Vallavalitsus
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