Määruse nr 15 EELNÕU
eelnõu algataja: Vallavalitsus

HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Uulu,

17. detsember 2020 nr

Pädevuse delegeerimine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3, § 22 lõike 2,
Rahvatervise seaduse § 10 lõike 2 punkti 1 ja haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel.
§ 1. Rahvatervise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
Delegeerida Häädemeeste Vallavalitsuse pädevusse Rahvatervise seaduse §10 lõigetes 1 ja 2
sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded.
§2. Rakendussätted
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/allkirjastatud digitaalselt/
Andrus Soopalu
volikogu esimees

SELETUSKIRI
määruse eelnõu
„Pädevuse delegeerimine“ eelnõu juurde
Eelnõu juriidiline alus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § lõike 3 kohaselt otsustab ja korraldab
omavalitsusüksus muuhulgas neid kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud teiste seadustega
või mis ei ole seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 kohaselt 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.
Haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 kohaselt määratakse haldusorganisiseselt isikud, kes
tegutsevad haldusmenetluses haldusorgani nimel, kui seaduses või määruses ei ole sätestatud
teisiti.
Rahvatervise seaduse § 10 lõige 2 sätestab kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded.
Õigusakti eesmärk ja vastuvõtmise vajalikkuse põhjendus
Rahvatervise seadus §10 Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühiselt täidetavad ülesanded :
1) elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamine;
2) maakonna või piirkonna tervise- ja heaoluprofiili koostamine ning selles sisalduva teabega
arvestamine maakonna või piirkondliku arengustrateegia koostamisel;
3) rahvastiku tervist toetavate tegevuste elluviimine ja tervist toetavate teenuste pakkumine
maakonnas või piirkonnas vähemalt tervise- ja heaoluprofiilis kajastatud prioriteetsete
tervisemõjurite ohjamiseks;
4) riiklike rahvatervisealaste tegevuste toetamine maakonnas või piirkonnas;
5) maakondlikul või piirkondlikul tasandil rahvatervise ja sellega tihedalt seotud valdkondade
juhtimiseks vajalike võrgustike loomine ja nende töö korraldamine.
Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded on:
1) tervisekaitsealaste õigusaktide täitmise korraldamine ja nende järgimise kontrollimine
kohaliku omavalitsuse maa-alal;
2) elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse korraldamine
kohaliku omavalitsuse maa-alal.
Eelnõu eesmärk
Eelnõuga delegeeritakse vallavalitsuse pädevusse Rahvatervise seaduses eelpool nimetatud
ülesannete täitmine.
Selleks, et järjepidevalt ja süsteemselt tegeleda tervisekasvatuse ja terviseõpetusega valla
haridusasutustes, levitada terviseteavet ja motiveerida elanikke tervislikke eluviise harrastama,

arendada tervistavaid teenuseid ning kujundada tervist hoidvat ja soodustavat elukeskkonda, on
plaanis vallavalitsusel moodustada Häädemeeste valla tervisenõukogu ning välja töötada selle
põhimäärus.
Terviseedenduse praktika Eestis on näidanud, et eesmärke on märksa lihtsam saavutada, kui
paikkonnas on hästi toimiv sellealane võrgustikutöö. Üheks võrgustikutöö vormiks on
tervisenõukogu.
Tervisenõukogu on intersektoriaalne töörühm, kes on ellu kutsutud valla arengudokumentides
tervise, heaolu ja turvalisusega seotud teemade elluviimise korraldamiseks, tervise
tähtsustamiseks ja terviseedenduse alase koostöö arendamiseks.
Valla tervisenõukogu üks peamisi ülesandeid on tegeleda ennetusega erinevatel tasanditel,
kaasates vastavaid koostööpartnereid. Tegevus peab toimuma valdkondade üleselt ning
tervisenõukogust peab saama valdkondi ühendav ja ühtseid eesmärke kandev organ, millel on
tervise ja heaolu strateegiate elluviimisel ja vastava valdkonna ennetustööl suunav roll.
Joonisel Häädemeeste valla tervisenõukogu koht valdkondliku strateegia kujundajana ning
strateegia kujundamise protsessis osalejad:

Peamised valdkonnad, mis peaksid kaetud olema on:
•Sotsiaalne sidusus (võrdsed võimalused tööturul,
tegevustesse)

toimetulek,

kaasatus

kogukonna

•Laste ja noorte tervislik ja turvaline areng (koolikeskkond, õppemeetodid, tugiteenused, noorte
vaimne tervis)
•Turvaline elu- õpi- ja töökeskkond (huvitegevus, spordirajatised, teede võrk ja transport,
planeeringud, keskkonnamõjurid)
•Tervislik eluviis (tervistava eluviisi toetamine paikkonnas, üritused, uuringud, teabe
levitamine)
•Terviseteenused ja nende kättesaadavus piirkonnas
Tervise- ja heaoluprofiil on üks maailmas laialdast kasutust leidnud valdkondlik
arengudokument, mis annab võimaluse saada hea ülevaade paikkonna inimeste terviseseisundist
ja seda mõjutavatest teguritest.
Tervise-ja heaoluprofiili abil saame :
•Koondada tervist puudutav info, juhtida tähelepanu vallas tehtavate otsuste tervisemõjudele,
•selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste
ning tervisemõjude vahel,
•tagada tervise edendamise temaatika integreerimine valla arendusdokumentidesse,
•anda terviseküsimustele laiem kõlapind nii elanike kui ka otsusetegijate hulgas,
•edendada valdkondade vahelist koostööd,
•aktiviseerida kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks ning luua
eeldused rahvastiku tervise parendamiseks.
Soov delegeerida Rahva tervise seadusega pandud ülesannete täitmine ja sealhulgas ka
Tervisenõukogu moodustamine ja selle põhimääruse kinnitamine vallavalitsusele tuleneb
sellest, et koostöögrupp, mis koosneb 7-19 liikmest, vajab tõenäoliselt aja jooksul muutmist
seoses inimeste liikumisega töökohtadel või muul põhjusel mitte panustamisega nõukogu
töösse. See annab võimaluse operatiivsemalt viia sisse muudatused nii koosseisu kui nõukogu
ülesandeid sätestavasse põhimäärusesse.
Seega sätestatakse määrusega nimetatud seadusest tulenevate kohaliku omavalitsuse üksuse
ülesannete täitjaks Häädemeeste Vallavalitsus.

Seletuskirja koostas
Helve Reisenbuk
abivallavanem

