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Paide Linnavolikogu 15.12.2016 otsusega nr 60, Paide Vallavolikogu 15.12.2016 otsusega nr 41 ja
Roosna-Alliku Vallavolikogu 15.12.2016 otsusega nr 53 „Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku
valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“ taotlesid Paide linn, Paide vald ja RoosnaAlliku vald haldusreformi käigus haldusterritoriaalse korralduse muutmist Paide linna, Paide valla ja
Roosna-Alliku valla osas eesmärgiga moodustada Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla
ühinemisel uus haldusüksus ja avalik-õiguslik juriidiline isik, mille nimi on Paide linn.
Vabariigi Valitsuse 12.01.2017 määruse nr 12 „Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla osas
haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti
territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ § 1 lõige 1, mis sätestab, et Paide linna,
Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus, jõustus
25. oktoobril 2017 Paide Linnavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 kohaselt on moodustunud Paide linna Paide
linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla üldõigusjärglane. Paide Linnavolikogu 15.12.2016 otsusega
nr 61, Paide Vallavolikogu 15.12.2016 otsusega nr 40 ja Roosna-Alliku Vallavolikogu 15.12.2016
otsusega nr 54 kinnitatud Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemislepingu punkti 5.3.
alusel tegutseb moodustunud omavalitsusüksus Paide linn Paide linna põhimääruse alusel kuni uue
põhimääruse kehtestamiseni.
Otsus võetakse vastu haldusmenetluse seaduse § 68 lg 2 alusel.
1.

Tunnistada kehtetuks Paide Linnavolikogu 18. detsembri 2008 otsus nr 110 „Delegeerimine“.

2.
Tunnistada kehtetuks Paide Linnavolikogu 27. augusti 2009 otsus nr 51 „Halduslepingute
sõlmimise delegeerimine“.
3.
Tunnistada kehtetuks Paide Linnavolikogu 8. septembri 2011 otsus nr 147 „Maareformi
seaduse § 25 lõikes 3 nimetatud taotluse esitamise delegeerimine“.
4.
Tunnistada kehtetuks Paide Linnavolikogu 16. juuni 2011 otsus nr 139 „Riigimaale
hoonestusõiguse seadmise korrast tulenevate kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete
täitmise delegeerimine“.
5.

Tunnistada kehtetuks Paide Linnavolikogu 17. septembri 2015 otsus nr 74 „Delegeerimine“.

6.
Tunnistada kehtetuks Paide Linnavolikogu 17. septembri 2015 otsus nr 75
„Omavalitsusüksuse seisukoha ja nõusoleku andmise delegeerimine Paide Linnavalitsusele vee
erikasutuslubade, jäätmelubade ja üldgeoloogiliste uurimistööde lubade väljastamisel, tagatisrahaga
pandipakendite vastuvõtmisel ja puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel“.
7.
Tunnistada kehtetuks Paide Linnavolikogu 15. septembri 2016 otsus nr 42 „Delegeerimine
Paide Linnavalitsusele“.

8.
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse
Tallinna halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Paide
Linnavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
9.
Otsus jõustub Paide Linnavolikogu 18. jaanuari 2018 määruse nr … „Kohaliku omavalitsuse
üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine Paide linnas“ jõustumisest.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

Seletuskiri
Paide Linnavolikogu otsuse „Paide Linnavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine“ eelnõule

Eelnõu esitab Paide Linnavalitsus
25. oktoobril 2017 moodustus Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemise teel uus
omavalitsusüksus Paide linn. Seoses omavalitsuste ühinemisega on vajalik ühtlustada korrad, millega
delegeeritakse ehitusseadustikus, planeerimisseaduses, liiklusseaduses, veeseaduses, jäätmeseaduses,
keskkonnaseadustiku üldosa seaduses, atmosfääriõhu kaitse seaduses, maakatastriseaduses,
ruumiandmete seaduses, kohanimeseaduses, maareformi seaduses kohaliku omavalitsuse üksuse
pädevusse antud ülesannete täitmist Paide linnas. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lõike 2 alusel otsustab seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku
omavalitsuse organi pädevusse antud küsimusi kohaliku omavalitsuse volikogu, kes võib delegeerida
nende küsimuste lahendamise valitsusele. Linnamajandusosakonna pädevuses olevad ülesanded, saab
vastavalt haldusmenetluse seaduse § 8 lõikele 2 delegeerida ametijuhendiga vastava tegevusala
vastutavale ametnikule.
Paide Linnavolikogule on linnavalitsuse poolt esitatud määruse „Kohaliku omavalitsuse üksuse
pädevusse antud ülesannete täitmine Paide linnas“ eelnõu, millega reguleeritakse õigusaktidega
kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse
antud küsimuste otsustamine ehitus-, planeerimis-, liiklus-, keskkonna- ning maavaldkonnas Paide
Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu), Paide Linnavalitsuse kui organi (edaspidi linnavalitsus) ning
Paide Linnavalitsuse kui ametiasutuse struktuuriüksuse linnamajandusosakonna (edaspidi osakond)
poolt. Käesoleval hetkel on kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine Paide
linnas reguleeritud Paide Linnavolikogu 17.08.2017 määrusega nr 24 „Ehitus- ja
planeerimisvaldkonna ülesannete täitmine Paide linnas“, mis tunnistatakse eelpoolnimetatud
määrusega kehtetuks. Määruse eelnõus tehakse ettepanek tunnistada kehtetuks ka seitse endise Paide
valla territooriumil kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmist reguleerivat
volikogu määrust ning neli endisel Roosna-Alliku valla territooriumil kohaliku omavalitsuse üksuse
pädevusse antud ülesannete täitmist reguleerivat määrust.
Lisaks eeltoodud määrustele on käesoleval hetkel kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud
ülesannete täitmine Paide linnas reguleeritud seitsme volikogu otsusega. Nende osas tehakse
volikogule esitatavas otsuse eelnõus ettepanek määruse „Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse
antud ülesannete täitmine Paide linnas“ kehtima hakkamisel tunnistada otsused kehtetuks.
Otsuse eelnõu on läbi arutatud Paide Linnavolikogu regionaalarengu komisjoni 9. jaanuari
koosolekul, komisjon otsustas kiita eelnõu heaks ja teha volikogule ettepanek eelnõu otsusena vastu
võtta.
Eelnõu koostajad: Egle Ninep, ehitusspetsialist
Tiina Kivila, keskkonna peaspetsialist
Elliko Kõiv, maakorralduse peaspetsialist
Marje-Ly Rebas, linnaarhitekt

