EELNÕU
MÄÄRUS
Kõrgessaare

11. veebruar 2011 nr

Kõrgessaare Vallavolikogu 10.03.2006 määruse nr 16
„Kõrgessaare valla põhimääruse kinnitamine“ muutmine
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ ja „Kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seaduse“ alusel
§1. Muuta põhimääruse § 7 lõiget 1 ja sõnastada järgmiselt :
(1) Kõrgessaare Vallavolikogul ja Kõrgessaare Vallavalitsusel on õigus anda üldaktidena
määrusi“. Välja jääb: „Nende ärakirjad saadetakse õiguskantslerile“ Alus- KOKS § 23 lg 6.
§ 2. Muuta põhimääruse § 17 lõige 1 p 8 ja sõnastada järgmiselt:
8) „laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine
ning kohustuste võtmine kontsessioonikokkulepete alusel“. Alus – Kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seaduse § 63 punkt 3,
Muuta põhimääruse § 17 lõiget 1 täiendada punktiga 27.1
„nõusoleku andmine siseaudiitori kutsetegevuse alaste ülesannete täitmiseks ametniku või
vastava struktuuriüksuse juhi kandidaadi ametisse nimetamiseks või ametist vabastamiseks“.
Alus – KOFS § 63 punkt 4.
§ 3. Põhimääruse § 25 täiendatakse lõikega 5 „Revisjonikomisjoni aruanne avaldatakse
kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel“. Alus -KOFS § 63 punkt 16.
§ 4. asendada põhimääruse § 26 lõike 5 1. lauses sõna „viis“ sõnaga „neli“. Alus -KOKS § 43
lg 3
§ 5. Muuta põhimääruse § 27 lõiget 6 ja sõnastada järgmiselt:
(6) „volikogu otsustused tehakse poolthäälte enamusega KOKS §22 lõike 1 punktides 2,4,610,14,15,18,25.1 ja 27.1 ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse §-s 7
ettenähtud küsimustes otsustuste vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus“.
Alus -KOFS § 63 punkt 10
§ 6. Tunnistada kehtetuks põhimääruse § 33 lõige 7. Alus -KOKS § 23 lg 6 kehtetu
§ 7. Muuta põhimääruse § 44, lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse „Vallasekretäriks võib
nimetada vähemalt 21-aastase Eesti kodaniku:
1) kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele
vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 2.2 tähenduses või sellele
vastava välisriigi kvalifikatsiooni;
kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud bakalaurusekraadi, sellele
vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 2.2 tähenduses või sellele
vastava välisriigi kvalifikatsiooni ning kes on töötanud avaliku teenistuse seaduse § 2
tähenduses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses vähemalt kaks aastat või;
2) kellele on Vabariigi Valitsuse moodustatud valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni poolt

enne 2011. aasta 1. märtsi väljastatud valla- ja linnasekretäride kutsenõuetele vastavuse
tunnistus ja kes on töötanud avaliku teenistuse seaduse § 2 tähenduses riigi või kohaliku
omavalitsuse ametiasutuses vähemalt kaks aastat, kuid kes ei vasta käesoleva lõike punktides 1
ja 2 sätestatud haridusnõuetele. Alus- KOKS § 55 jõustub 01.03.2011.
§ 8. Täiendada põhimäärust § 45´1 Sisekontrollisüsteem ja siseaudiitor
1) volikogu tagab sisekontrollisüsteemi rakendamise ja siseaudiitori
korraldamise kohalikus omavalitsuses;

kutsetegevuse

2) sisekontrollisüsteemi rakendab ja selle tulemuslikkuse eest vastutab vallavalitsus ALUS –
KOFS § 63 lg 17 p 1, p 2.
§ 9. Muuta põhimääruse § 47 lõiget 1 ja sõnastada järgmiselt
(1) „Vald võib teenuste osutamiseks asutada valla hallatavaid asutusi, mis ei ole juriidilised
isikud. Vald võib olla osanik või aktsionär äriühingus, samuti asutada sihtasutusi ja olla
mittetulundusühingu liige, arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses
esitatud tingimusi. Valla eraõiguslikes isikutes osalemise ning kohaliku omavalitsuse
finantsjuhtimise seaduse täitmise korraldamise tingimused ja korra kehtestab vallavolikogu“.
Alus – KOFS § 63 punkt 5.
§ 10. Muuta põhimääruse § 49 lõiget 2 ja sõnastada järgmiselt:
(2) Volikogu võib kooskõlas eelarvestrateegiaga lubada vallavalitsusel anda laenu kohaliku
omavalitsuse üksusest sõltuvale üksusele ning tagada selle poolt võetavaid kohustusi. Alus
-KOFS § 37 lg 2
ja täiendada lõikega 3 järgmises sõnastuses
(3) Õppelaenuks võib laenu anda üksnes vallaeelarves selleks otstarbeks ettenähtud summa
piires enne 2011 aastat sõlmitud õppelaenulepingu alusel. Alus - KOFS § 59 lg 5.
§ 11. Muuta põhimääruse § 50 lõike 2 kuupäeva „1.oktoober“, sõnastades selleks kuupäevaks
15. september;
lõige 4 ja sõnastada järgmiselt:
(4) „eelarve eelnõu koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel
Alus - KOFS. ja KOKS § 38
§ 12. Tunnistada kehtetuks valla põhimääruse § 51 ja 52 .
§ 13. Muuta põhimääruse § 53 lõige 1 ja sõnastada järgmiselt:
(1) „kohalikud maksud ja maksumäärade muudatused kehtestatakse enne vallaeelarve
vastuvõtmist“. Alus - KOFS § 63 punkt 6
§ 14. Muuta põhimääruse § 54 teksti ja sõnastada järgmiselt:
(1) Vallal peab olema arengukava. Arengukava on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise
arengu eesmärke määrav ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument, mis
tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning
looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate
eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele. Arengukava sisaldab
hetkeolukorra analüüsi. Arengukavas kajastatakse kuni arengukava perioodi lõpuni
strateegilised eesmärgid ja tegevused eesmärkide saavutamiseks. Arengukava projekti koostab
vallavalitsus ja esitab selle kinnitamiseks vallavolikogule. Volikogu võib kehtestada
arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korra või volitada vallavalitsust seda tegema.
(2) Arengukava osa või sellega seotud iseseisev dokument on eelarvestrateegia, mille nõuded
sätestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses. Arengukava ja

eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, kohustuste
võtmisel ja investeeringuprojektide kavandamisel.
(3) Valla arengukava peab olema kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksusele seaduse alusel
koostatavate kohustuslike valdkonnapõhiste arengukavadega ja üldplaneeringuga.
(4) Kehtiv arengukava peab mis tahes eelarveaastal hõlmama vähemalt nelja eelseisvat
eelarveaastat. Kui kohaliku omavalitsuse üksusel on pikemaajalisi kohustusi või neid
kavandatakse pikemaks perioodiks, tuleb arengukavas esitada andmed arengukava
kehtivusaega ületavate kohustuste kohta.
(5) Arengukava koostatakse kogu valla territooriumi kohta. Täiendavalt võib arengukava
koostada:
1) valla või linna territooriumi osa kohta kehtiva arengukava täpsustamiseks või täiendamiseks;
2) valdkonnapõhise arengukavana kehtiva arengukava täpsustamiseks või täiendamiseks;
3) mitme valla või linna või nende territooriumi osade kohta huvitatud kohalike omavalitsuse
üksuste omavahelisel kokkuleppel.
(6) Vallavalitsus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise
arengukava koostamisse. Teade arengukava või selle muutmise eelnõu avalikustamise kohta
avaldatakse kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel või muul viisil valla põhimääruses
sätestatud korras. Arengukava peab enne kinnitamist olema avalikult kättesaadav vähemalt
kolm nädalat.
(7) Vallavolikogu kinnitab arengukava või selle muudatuste vastuvõtmise vallavolikogu
määrusega enne, kui vallavalitsus esitab eelarve eelnõu vallavolikogule, või hiljemalt
eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobriks.
(8)
Arengukava koos eelarvestrateegiaga ning volikogu ja volikogu komisjonide istungite
protokollid arengukava menetlemise kohta avaldatakse kohaliku omavalitsuse üksuse
veebilehel. Arengukava ja arengukava muudatused avalikustatakse seitsme tööpäeva jooksul,
arvates nende vastuvõtmisest vallavolikogu poolt. Vallasekretär esitab arengukava või selle
muudatuste vastuvõtmisest arvates kahe nädala jooksul maavanemale ja Siseministeeriumile
elektrooniliselt informatsiooni arengukava või arengukava muudatuste vastuvõtmise kohta.»;
Alus -KOFS- § 63 punkt 7
§ 15. Eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja avalikustamise ning aruandluse nõuded
sätestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses .Alus - KOKS § 38.
§ 16. Määrus jõustub 01. märts 2011.

Aili Küttim
Vallavolikogu esimees
Arutatud: Vallavalitsuses 27.01. ja 03.02.2011 – esitada volikogule
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis 01.02.2011 – esitada volikogule vastuvõtmiseks
Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjonis 01.01.2011 – esitada vallavolikogule
Maa-, ehitus- ja heakorrakomisjonis 02.02.2011 – esitada volikogule
Eelarve- ja majanduskomisjonis 02.02.2011 – esitada volikogule

