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Korrakaitseseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmise
delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.
§ 1. Korrakaitseseaduse § 55 lõike 1 punktis 3, lõike 2 punktides 2 ja 3, lõikes 3, § 56 lõike 3
punktis 2 ja §s 60 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmine
delegeeritakse Alutaguse Vallavalitsusele.
§ 2. Tunnistatakse kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 19.02.2015 määrus nr 32
„Korrakaitseseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmise
delegeerimine Iisaku Vallavalitsusele“.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

Seletuskiri määruse eelnõu juurde
Sissejuhatus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 kohaselt seadusega kohaliku
omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud
küsimusi otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu, kes võib delegeerida nende küsimuste
lahendamise valitsusele.
Eelnõu ja seletuskirja koostas vallasekretäri abi Lia Teeväli. Eelnõu määrusena
väljaandmiseks on vajalik volikogu liikmete poolthäälte enamus.
Määruse sisu
Korrakaitseseaduses on mõned küsimused, mille otsustamine on otstarbekas vallavalitsusele
delegeerida.

Korrakaitseseaduse § 55 lõike 1 punkt 3: Avalikus kohas on keelatud käituda teist isikut
häirival või ohtu seadval viisil, eelkõige: viibida alasti, kui see oluliselt häirib teisel isikul
koha sihipärast kasutamist. Kohaliku omavalitsuse üksusel on õigus määrata oma
territooriumil kindlaks kohad, kus alasti viibimist ei loeta, sõltumata asjaoludest, teisi isikuid
häirivaks.
Korrakaitseseaduse § 55 lõike 2 punktid 2 ja 3: Avalikus kohas on alkoholi või toidugruppi
mittekuuluva joovet tekitava aine tarbimine keelatud. Alkoholi tarbimine avalikus kohas on
lubatud järgmistel juhtudel: 2) avalikul üritusel või selle piiritletud alal, kus kohalik
omavalitsus on lubanud alkoholi jaemüüki kohapeal tarbimiseks; 3) kohaliku omavalitsuse
üksuse poolt käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel määratud kohtades.
Korrakaitseseaduse § 55 lõige 3: Kohaliku omavalitsuse üksus võib üldkorraldusega määrata
kindlaks avalikud kohad, kus on alkoholi tarbimine lubatud. Kohaliku omavalitsuse üksus ei
või lubada alkoholi tarbida kohas, kus seda loetakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 5
kohaselt häirivaks. Kohaliku omavalitsuse üksuse üldkorraldusega määratud kohad, kus on
alkoholi tarbimine lubatud, peavad olema selgelt ja arusaadavalt tähistatud.
Korrakaitseseaduse § 56 lõike 3 punkt 2
§ 56. Ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamise ning saastamise keeld
(1) Avalikus kohas on keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte.
(2) Mujal kui avalikus kohas on ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale
eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut
oluliselt häirivat müra või valgusefekte.
(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatut ei kohaldata müra ja valgusefektide suhtes,
mis on tekitatud:
1) päästetöö käigus või alarmsõiduki poolt;
2) kohaliku omavalitsuse loa alusel või
3) ööl vastu 1. jaanuari, ööl vastu 25. veebruari või 24. juunit.
Korrakaitseseaduse § 60: Kohaliku omavalitsuse üksus on kohustatud viivitamata teavitama
asukohajärgset prefektuuri tema haldusterritooriumil peetavast üritusest, kui omavalitsuse
üksust on käesoleva seaduse §-s 59 ette nähtud korras ürituse pidamise soovist teavitatud ning
omavalitsuse üksus on ürituse korraldamisega nõustunud.
Määruse jõustumine
Eelnõu kohaselt jõustub määrus kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

