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ALUTAGUSE VALLAVOLIKOGU
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Iisaku

29. oktoober 2020 nr

Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017. a määruse nr 5 „Alutaguse Vallavalitsuse
põhimäärus“ muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017. a määruses nr 5 „Alutaguse Vallavalitsuse põhimäärus“
tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 11 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(2) Teenistus on
ametiasutuse osa, millel on täitva ja korraldava võimu või võimu teostamist toetavad
volitused käesoleva põhimääruse, teiste õigus- ja haldusaktidega sätestatud ulatustes.“
2) paragrahvi 11 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
3) paragrahvi 13 lõikeid 1 ja 2 täiendatakse järgmise lausega: „Teenistust juhib
abivallavanem.“;
4) paragrahvi 13 lõiget 3 täiendatakse järgmise lausega: „Teenistust juhib finantsjuht.“;
5) paragrahvi 13 lõiget 4 täiendatakse järgmise lausega: „Kantseleid juhib vallasekretär.“;
6) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Infotehnoloogiateenistus on ametiasutuse struktuuriüksus, mis allub vallavanemale.
Teenistus korraldab vallavolikogu, vallavalitsuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste IT-alast
teenindamist, ühtset IT-taristu arendamist, haldamist, turvameetmete väljatöötamist ja
järelevalve teostamist turbemeetmete täitmise üle. Teenistus tagab IT-vahendite hankimise,
nõuetekohase hooldamise ja funktsioneerimise. Teenistust juhib IT-juht.“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.
Raivo Raap
Volikogu esimees
Seletuskiri määruse „Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017. a määruse nr 5 „Alutaguse
Vallavalitsuse põhimäärus“ muutmine“ eelnõu juurde
Sissejuhatus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 kohaselt kuulub volikogu
ainupädevusse valla või linna ametiasutuse põhimääruse kinnitamine.
Alutaguse Vallavalitsuse põhimäärus kehtestati 30.11.2017. a, tuginedes Alutaguse
Vallavolikogu 09.11.2017. a otsusele nr 2 „Ametiasutuste ümberkorraldamine“. Alutaguse
Vallavalitsus (ametiasutusena) alustas tööd 2018. aasta 1. jaanuaril.

Alutaguse Vallavalitsuse põhimäärust on vaja muuta seoses infotehnoloogiateenistuse
loomisega ametiasutuse struktuuris. Teenistus tagab valla põhitegevuse eesmärkide
saavutamise infotehnoloogiliste vahenditega ning IT-süsteemide toimimise ja arengu. Eesti on
digiriik ja seetõttu on ka kohalikele omavalitsustele pandud suured kohustused infotehnoloogia
valdkonnas.
Eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik volikogu liikmete poolthäälte enamus.
Eelnõu esitaja: Alutaguse Vallavalitsus (eelnõu on Alutaguse Vallavalitsuse poolt heaks
kiidetud 21.10.2020. a istungil).
Eelnõu ja seletuskirja koostas vallasekretäri abi Lia Teeväli.
Eelnõu sisu
1) Paragrahvi 11 lõikes 2 tehtav muudatus tuleneb asjaolust, et infotehnoloogiateenistusel
ei ole täitva ja korraldava võimu volitusi. Infotehnoloogiateenistusel on võimu
teostamist toetavad volitused.
2) Paragrahvi 11 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks. Praegu kehtiv säte oli sõnastatud
selliselt: „(3) Teenistusi juhivad abivallavanemad. Kantseleid juhib vallasekretär ja
raamatupidamist juhib finantsjuht.“ Siin on tegemist redaktsioonilise parandusega.
Teenistust juhtivad isikud on lisatud § 13 lõigetesse 1, 2, 3 ja 4.
3) Paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 5, milles sätestatakse infotehnoloogiateenistuse
põhiülesanded.
Määruse jõustumine
Eelnõuga nähakse ette määruse jõustumise ajaks 2021. aasta 1. jaanuar.

