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1.

Uldsetted

1.1. Valga Vallavalitsuse ehitus-

ja

pl4neerimisteenistus (edaspidi teenistus)

on

Valga

Vallaval itsuse (edaspi di v al I av a llrsrzs) struktuuriiiksus.

1.2. Teenistusel on Valga valla vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat.
1.3. Teenistuse tegevust finantseeritakse Valga valla eelarvest (sh viilisvahenditest).
1.4. Teenistus juhindub oma tcicis Eesti Vabariigi seadustest, Valga valla pdhimiiiirusest,
1.5.

2.

k[esolevast pdhimddrusest ning teistest Oigusaktidest.
Teenistuse teenistujate koosseisu ja palgajuhendi kinnitab Valga Vallavolikogu (edaspidi
vallavolikogu).

Ulesanded
2.1. Teenistuse p6hitilesandeks on ehitus- ja planeerimistegevuse, viilisprojektide- ja
arengutegevuse ning keskkonnaalase tegevuse korraldamine ja koordineerimine Valga
valla territooriumil.
2.2. Pdhitilesannete taitmiseks tiiidab teenistus alljiirgnevates valdkondades toodud iilesandeid:
2.2.1. Ehitusvaldkond:
2.2.I.L koostab ja annab viilja projekteerimistingimusi, ehitus- ja kasutuslubasid;
2.2.1.2. menetleb ehitus- ja kasutusteatisi;
2.2.1.3. annab viilja kirjalikke kooskdlastusi ehitusluba ja ehitusteatisi mittendudvate
ehitustci<jde korral;
2.2.1.4. teostab ehitusjiirelevalvet;
2.2.1.5. teostab valminud ehitistele kasutusloa andmise eelset 0levaatust;
2.2.1.6. kontrollib ehitusprojektide vastavust 6igusaktidele, ehitusnormidele ja n6uetele;
2.2.L7. miiiirab isikud, kellega tuleb ehitusprojekt kooskOlastada ehitusloa v6i ehitusteatise
menetluse kiiigus;
2.2.1.8. miiiirab isikud, kellelt tuleb saada kasutusloa taotlemise korral heakskiit valminud
ehitisele vdi ehitise tehnosiisteemile;
2.2.1.9. tagab koost6ds Muinsuskaitseametiga Valga valla muinsuskaitsealaga seotud
ehituslike eritingimuste tiiitmise;
2.2.1.10. teostab andmete sisestamist ehitisregistrisse ja ehitisregistrist viiljavOtete viiljastamist;
2.2.1.11. valmistab ette ehitus- ja rekonstrueerimistddde hangete materjalid ning esitab need
kinnitamiseks riigihangete komisjonile;
2.2.1.12. peab ehitusprojektide arhiivi.
2.2.2. Maakorralduse ja ruumilise planeerimise valdkond:
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2.2.2.1. korraldab valla tildplaneeringu ja detailplaneeringute menetlemist;
2.2.2.2. konaldab maksualuste maade andmekogu pidamist ja informatsiooni viiljastamist;
2.2.2.3. teostab Valga valla digitaalkaardi koostamist, pidamist ja informatsiooni viiljastamist;
2.2.2.4. osaleb maakonnaplaneeringu ja naaberhaldustiksuste iildplaneeringute koostamisel;
2.2.2.5. teostab maareformi liibiviimisega seotud toiminguid;
2.2.2.6. peab maamaksu arvestust ja tiihtaegselt maksuametile andmete esitamist paranduste ja
muudatuste kohta maakasutajate nimekirjas ja maksu suumses;
2.2.2.7. peab arvestust Valga valla haldusterritooriumil miiiiratud kohanimede tile;
2.2.2.8. valmistab ette maa javaraga seotud otsuseid ning plaanilisi materjale vallavalitsusele
ja vallavolikogule;
2.2.2.9. tegeleb konsultatsioonide andmisega varajamaaga seotud diguslikes kiisimustes;
2.2.2.10. tagab maa kasutamise seaduslikkuse kontrolli;
2.2.2.1I. korraldab reklaamimaksu kogumist ning teostab reklaamialast jiirelevalvet;
2.2.2.t2. konaldab val lakuj unduslike proj ektide koo stamist.
2.2.3. Keskkonnavaldkond:
2.2.3.1. keskkonnalubade (vee erikasutusluba, jiiiitmeluba, 6husaaste luba, kompleksluba,
ohtlike jiiiitmete kiiitluslitsents) kooskdlastamine ning arvamuse andmine lubade
eeln6ude kohta;
2.2.3.2. keskkonnamdju hindamise algatamise v6i algatamatajiitmise vajaduse hindamine, sh
eelhinnangu andmine;
2.2.3.3. keskkonnamdju strateegilise hindamise algatamise v6i algatamata jiitmise vajaduse
hindamine, sh eelhinnangu andmine;
2.2.3.4. korraldab ning teostab keskkonnakaitsealast ning jiiiitmekiiitlusalast jiirelevalvet ja
teeb vajalikke ettekirjutusi ning jiilgib nende tiiitmist;
2.2.3.5. korraldab vajalikke keskkonnaseireid Valga valla haldusterritooriumil;
2.2.3.6. reovee kohtkiiitlusrajatise tiihjendamise ja iiraveo teenust osutavatele isikutele vastava
registreeringu viilj astamine.
2.2.4. Viilisprojektide- ja arenguvaldkond:

2.2.4.1 Valga valla

strateegiliste arenguplaanide koostamine, haldamine, ajakohastamine,
koordineerimine ja tiiideviimise korraldamine;
2.2.4.2. riigi, Euroopa Liidu ja viilisfinantseerimisega projektide algatamine ja teostamise
korraldamine;
2.2.4.3. valla ettevdtluskeskkonna arendamise ja t66h6ivega seotud kiisimuste koordineerimine,
koost66v6rgustike loomine ja nende toci korraldamine;
2.2.4.4. projektialase viilissuhtluse korraldamine;
2.2.4.5. vallavalitsuse teenistuste ndustamine valdkondlike tilesannete t?iitmiseks tiiiendavate
viilisvahendite kaasamise ning rakendamise korraldamise kiisimustes.
korraldab dokumentidega seotud asjaajamise ja arhiveerimise;

2.2.4.6.
2.2.4.7. konaldab projektiideede viiljat<icitamise, rahastamisallikate leidmise ja
proj ektitaotluste koostamise rahastamisprogrammidele;

2.2.4.8. korraldab oma piidevuse piires projektide elluviimiseks vajalike

hangete l5biviimise,

hankelepingute sdlmimise ja tiiitmise jtilgimise;
2.2.4.9. konaldab projektide aruandluse vormistamise ja nduetekohase esitamise;
2.2.4.10. juhendab vallavalitsuse teenistujaid projektide teostamise alal;
2.2.4.11. kontrollib strateegiliste plaanide ja projektide teostamise tiihtaegadest ning nduetest
kinnipidamist;
2.2.4.12. korraldab arengualaseid n6upidamisi ja koosolekuid ning kaasab vastava valdkonna
spetsialiste;
2.2.4.13 . j agab valdkondlikku informatsiooni oma koostcidv6rgustikes.
2.2.5. Teenistus tiiidab lisaks p6hii.ilesannetele muid Oigusaktidest tulenevaid iilesandeid.
2.2.6. Teeb ettekirjutusi ja menetleb viiiirtegusid teenistuse piidevusse kuuluvates kiisimustes
seadusega siitestatud j uhtudel.
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2.2.7.

Teenistuse valdkondlike iilesannete tiiitmiseks
kaasamise ning rakendamise korraldamine.

tiiiendavate

vtilisvahendite

3.

Teenistuse 6igused
Teenistusel on 6igus:
3.1.1. saada vallavalitsuse teistelt struktuuriiiksustelt oma tilesannete tiiitmiseks vajalikku
informatsiooni;
3.1.2. teha vallavalitsusele ettepanekuid teenistuse iilesannete taitmiseks vajalike digusaktide
vastuv6tmiseks ning valmistada ette nende aktide eeln6ud;
3.1.3. teha koost66d teiste asutuste ja organisatsioonide ning muude isikutega kiiesolevast
pdhimiiiiruse st tulenevate iilesannete tiiitmi seks ;
3.1.4. kontrollida vallavalitsuse struktuuriiiksustes digusaktide taitmist, teenistuste strateegiliste
plaanide ja projektide tdideviimist, kodanike avalduste ja kaebuste lahendamist ning
n6uda nimetatud kiisimustes informatsiooni ja muid materjale;
3.1.5. saada teistelt vallavalitsuse struktuuriiiksustelt ja hallatavatelt asutustelt teenistuse
haldusalas olevate kiisimuste lahendamiseks informatsiooni ja muud vajalikku materjali;
3.1.6. osaleda vallavalitsuse ja selle struktuuriiiksuste komisjonide t<i<is oma piidevusse
kuuluvate ki.isimuste arutamisel;
3.1.7. esindada vallavalitsust suhetes juriidiliste ja fiiiisiliste isikutega vallavanema poolt
volitatud ptidevuse ulatuses ;
3.1.8. esitada vallavalitsusele ettepanekuid eelarveliste vahendite planeerimiseks;
3.1.9. koostada ning allkirjastada vastavalt ametialasele ptidevusele kirju ja taotlusi, anda
iiksikaktidena korraldusi (taksoveoload, s6idukikaardid, teenindajakaardid), menetleda
ettevdtluse ja projektidega seotud taotlusi riiklikes registrites.
3.2. Teenistuse juhatajal on 6igus tiksikaktidena anda korraldusi.

3.1.

4.

Teenistuse kohustused
4.1. Teenistus on kohustatud:
4.1.1. tiiitma temale pandud tilesanded tiihtaegselt ja kvaliteetselt;
4.I.2. kasutama tema kasutuses olevat vara javahendeid otstarbekalt ning heaperemehelikult;

4.1.3. edastama teistele struktuuriiiksustele nende iilesannete tiiitmiseks vajalikku
informatsiooni;

4.1.4. tegema koost66d teiste struktuuriiiksustega kiiesolevast pdhimiiiirusest tulenevate
iilesannete tiiitmiseks.

5.

Juhtimine

Teenistuse tdrid planeerib jajuhib juhataja.
Juhataja:
5.2.1. tagab kiiesolevas pdhimiiiiruses s?itestatud iilesannete tiiitmise
taitmisel v6i annab selle iilesandeks teenistuse teenistujatele;

5.1.
5.2.

5.2.2.
5.2.3.

ja

esindab teenistust nende

tagab teenistusele eraldatud eelarveliste vahendite sihipiirase kasutamise;

esitab vallavanemale ettepanekuid teenistuse teenistujate koosseisu

ja teenistuskohustuste

kohta;

5.2.4. esitab asevallavanemale ettepanekuid teenistuse teenistujatele ergutuste kohaldamiseks,
lisatasu maksmiseks j a distsiplinaarkaristuste mti2iramiseks;
esitab kantseleile hiljemalt 20. jaanuuiks teenistuse teenistujate puhkuste ajakava;
kooskdlastab teenistuse teenistujate liihetused ja tiiienduskoolitused;
koostab teenistuse eelarve projekti;

5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8. allkirjastab teenistuses koostatud dokumendid kui allkirjastamise Oigust ei ole antud
vallavalitsuse v6i vallavolikogu 6igusaktiga teenistuse ametnikule;
5.2.9. annab vallavalitsusele aru teenistuse tegevusest;
5.2.t0.korraldab teenistuse valitsemisel oleva vallavara valdamist, kasutamist
vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt kehtestatud korras;

ja kiisutamist
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5.2.11. annab teenistuse tegevusvaldkondadega
asutuste juhtidele juhiseid

5.2.12.

tegutseb teenistuse

seotud vallavalitsuse teistele

hallatavate

ja korraldusi;

nimel erivolitusteta, esindab teenistust kdigis riigi- ja

omavalitsusasutustes vastavalt Valga valla pdhimiitirusele;
ja vallavalitsuse poolt teenistusele pandud tilesannete
taitmist;
5.2.14. vastutab oma ametijuhendis, kiiesolevas pdhimdiiruses siitestatud ja vallavolikogu ning
vallavalitsuse poolt teenistusele seaduse alusel pandud tilesannete digeaegse, tiipse ja
6iguspiirase tiiitmise eest.
5.2.13. korraldab muude vallavolikogu

6.

Rakendussiitted

6.1. Valga Vallavalitsuse 3. oktoobri
6.2.
6.3.

2018 korraldus nr 353 ,,Valga Vallavalitsuse ehitus- ja
planeerimisteenistuse p6himdfirus" tunnistatakse kehtetuks.
Valga Vallavalitsuse 2. septembri 2020 korraldus ff 286 ,,Valga Vallavalitsuse
viilisprojektide- ja arenguteenistuse p6himtiiirus" tunnistatakse kehtetuks.
Korraldus jdustub selle teatavakstegemisest.
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