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Veeseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 sätestab küsimused, mille otsustamine on
volikogu ainupädevuses. Sama paragrahvi lõike 2 järgi otsustab õigusaktiga kohaliku omavalitsuse,
kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimused
omavalitsusüksuse nimel volikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise volitada valla- või
linnavalitsusele või volikogu poolt määratud osavalla või linnaosa esinduskogule, ametiasutusele,
asutuse struktuuriüksusele või ametnikule.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.
1. Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Vallavolikogu 28. juuni 2018 otsus nr 1-3/2018/46 „Veeseadusest
tulenevate ülesannete delegeerimine“.
2. Delegeerida Põltsamaa Vallavalitsusele veeseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse
ülesannete täitmine, välja arvatud § 104 lõikes 7 sätestatu.
3. Põltsamaa Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel
struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva otsuse punktis 1 nimetatud
ülesannete täitmine.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

5. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
vallavolikogu esimees

Seletuskiri vallavolikogu otsuse „Veeseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine“ eelnõule
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 „Volikogu pädevus“ lõige 1 sätestab
tegevused ja küsimused, mis kuuluvad volikogu ainupädevusse. Õigusaktiga kohaliku omavalitsuse,
kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimused otsustab
omavalitsusüksuse nimel volikogu.
KOKS § 22 lõike 2 kohaselt võib volikogu lõikes 1 nimetamata ülesannete ja küsimuste lahendamise
volitada valla- või linnavalitsusele või volikogu poolt määratud osavalla või linnaosa esinduskogule,
ametiasutusele, asutuse struktuuriüksusele või ametnikule juhul, kui vastav õigusakt ei sätesta ise
kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu ainupädevust ülesande lahendamisel.
Põltsamaa Vallavolikogu 28. juuni 2018 otsuse nr 1-3/2018/46 „Veeseadusest tulenevate ülesannete
delegeerimine“ delegeeriti Põltsamaa Vallavalitsusele veeseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse
üksuse ülesannete täitmine, välja arvatud veeseaduse § 32 lõike 5 punktis 5 sätestatu. Delegeerimise
ajal kehtinud veeseadus on kehtetu 1. oktoobrist 2019. Seega on otsuse nr 1-3/2018/46 punktis 1
märgitud erisus (viide veeseaduse § 32 lõike 5 punktile 5) käesoleval hetkel kehtetu ja otsus ei ole
korrektne. Õigusselguse huvides tuleb Põltsamaa Vallavolikogu 28. juuni 2018 otsus nr 1-3/2018/46
tunnistada kehtetuks.
Uus veeseadus jõustus 1. oktoobril 2019. Nii nagu eelmine, nii ei määra ka uus veeseadus ühegi
ülesande lahendamist volikogu ainupädevusse.
Üldlevinud hea tava kohaselt kehtestab kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu oma määrusega
eeskirjad ja korrad. Sellest tulenevalt on eelnõuga jäetud veeseaduse § 104 (Kohustus korraldada
asulareovee kogumine, puhastamine, kohtkäitlus ja äravedu) lõikes 7 nimetatud reovee kohtkäitluse ja
äraveo eeskirja kehtestamine volikogu pädevusse. Veeseaduse § 104 lõige 7 sätestab: „(7) Kohaliku
omavalitsuse üksus kehtestab oma halduspiirkonnas reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja.“
Veeseaduse ülesanded seoses kohaliku omavalitsuse üksusega käsitlevad valdavalt kooskõlastuste ja
nõusolekute andmist nii pädevatele asutustele kui füüsilistele ja juriidilistele isikutele eri tegevusteks
või keskkonnalubadeks, KOV omandis olevate veekogude haldamist ja muid igapäevaseid

toiminguid. Teatud menetluste või toimingute tähtajad algavad kahest nädalast vastava taotluse
saamisest pädevalt asutuselt, ning võivad vajada operatiivset tegutsemist, samas omamata olulist
strateegilist iseloomu.
Veeseadusest tuleneva pädevuse delegeerimisega ei delegeerita strateegiliste või olulist ruumilist
mõju avaldavate otsuste tegemist.

Eelnõu ja seletuskirja koostas: keskkonnaspetsialist Ain Valu
Kooskõlastas: vallasekretär Janne Veski
Eelnõu esitaja: Põltsamaa Vallavalitsus
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Ain Valu

