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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 

 

MÄÄRUS 

 

 

Viimsi 13. november 2018 nr 

 

 

Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete 

delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja noorsootöö seaduse 

§ 15² alusel: 

 

 

§ 1. Delegeerida noorsootöö seaduses § 152 nimetatud ülesannete täitmine Viimsi 

Vallavalitsusele. 

§ 2. Viimsi Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel 

ametikohad, mida täitvate ametnike ülesandeks on käesoleva määruse §-is 1 nimetatud 

ülesannete täitmine. 

§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas. 
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Seletuskiri 

 

Viimsi Vallavolikogu määruse eelnõule 

„Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete 

delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele“ 

 

Käesoleva Viimsi Vallavolikogu määruse eelnõuga soovitakse delegeerida Viimsi 

Vallavalitsusele Viimsi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamise, kinnitamise, Haridus- 

ja Teadusministeeriumile või tema volitatud asutusele esitamise, kava täitmise ning kava täitmise 

järelevalve. 

Vastavalt Noorsoostöö seaduses § 152 lg 1 koostab vald või linn üksi või koos teiste valdade ja 

linnadega noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava, mis võib olla koostatud pikemaks perioodiks 

kui üks aasta ning olla osa valla või linna arengukavast (huvihariduse ja huvitegevuse kava).  

Huvihariduse ja huvitegevuse kava peab sisaldama: 

1) huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte arvu 1. oktoobri seisuga; 

2) huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalusi 1. oktoobri seisuga; 

3) kitsaskohti huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuses ja mitmekesisuses; 

4) tegevusi kitsaskohtade lahendamiseks. 

Noorsootöö seaduse § 152 lg 2 alusel esitab vald või linn huvihariduse ja huvitegevuse kava või 

esitatud kavas tehtud muudatused ning kava täitmise iga-aastased tulemused 15. jaanuariks 

Haridus- ja Teadusministeeriumile või tema volitatud asutusele. 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 kohaselt õigusaktiga kohaliku 

omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud 

küsimused otsustab 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. 

 

Riigikogu poolt 6.06.2001 vastu võetud Haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 alusel on Viimsi 

Vallavalitsusel õigus määrata haldusorganisiseselt isikud, kes tegutsevad haldusmenetluses 

haldusorgani nimel, kui seaduses või määruses ei ole sätestatud teisiti.  

Huvihariduse ja –tegevuse kava koostamise ning järelevalve eest vastutab haridus- ja kultuuriamet 

ning kava kinnitab Viimsi Vallavalitsus. 

 

Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas. 

 

 

Ermo Mäeots 

haridus- ja kultuuriameti juhataja 

https://www.riigiteataja.ee/akt/117122010033?leiaKehtiv

