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Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine
Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 106 „Rakke valla ja Väike-Maarja valla osas
haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 03. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti
territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ alusel moodustus 03.11.2017 Rakke
valla liitumisel Väike-Maarja vallaga haldusüksus Väike-Maarja vald. Lähtudes eelnevast ja võttes
aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, otsustab Väike-Maarja
Vallavolikogu:
1. Korraldada ümber Väike-Maarja valla ametiasutused Rakke Vallavalitsus ja Väike-Maarja
Vallavalitsus liitmise teel, mille kohaselt Rakke Vallavalitsus liidetakse Väike-Maarja
Vallavalitsusega.
2. Ametiasutuste liitmise tulemusena lõpetada Rakke Vallavalitsuse (registrikood 75010003)
tegevus arvates 31.12.2017. Alates 01.01.2018 jätkab tegevust Väike-Maarja Vallavalitsus
(registrikood 75011694). Väike-Maarja Vallavalitsuse registreering ja registrikood säilib.
Rakke Vallavalitsuse registrikood arhiveeritakse.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Ene Preem
volikogu esimees

EELNÕU
SELETUSKIRI
otsuse eelnõu „Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine“ juurde
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 kohaselt on valla ametiasutuse
moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine ning ametiasutuse põhimääruse
kinnitamine volikogu ainupädevuses.
Volikogu saab asutuste tegevust ümber korraldada järgmiselt:
a) lõpetab tegutsevad ametiasutused ja moodustab uue;
b) liidab tegutsevad ametiasutused, st liidetav või liidetavad asutused lõpetavad tegevuse ja
asutus, mille juurde liidetakse, jätkab tegevust;
c) tegutsevad ametiasutused ühendatakse, st ühendatavad ametiasutused lõpetavad tegevuse ja
ühendatavate baasil moodustub uus asutus;
d) üks (või mitu) tegutsev ametiasutus jaotatakse kaheks, st jagunev asutus lõpetab tegevuse;
e) luuakse uus ametiasutus ühest tegutsevast ametiasutustest eraldamise teel.
Asutuste ümberkorraldamise käigus on soovituslik kasutada nimetatud loetelust eelkõige variante
b ja c ehk ametiasutuste liitmist või ühendamist, et tagada asutuste tegevuse järjepidus ja
õigusjärglus. Kõige ökonoomsem on käesoleval juhul kasutada varianti b, sest muuhulgas säilib
selle asutuse registreering ja registrikood, mille juurde teine asutus liidetakse, liidetav asutus
kustutatakse registrist. Samuti järgib selline asutuste ümberkorraldamine Vabariigi Valitsuse
22.06.2017 määrust nr 106, mille kohaselt liitumise tulemusena kohaliku omavalitsuse üksuse
reorganiseerimisel lõpetatakse ainult liituv kohaliku omavalitsuse üksus kui avalik-õiguslik
juriidiline isik. Kohaliku omavalitsuse üksus (Väike-Maarja vald), kellega liitunud kohaliku
omavalitsuse üksus (Rakke vald) liideti, on liitunud kohaliku omavalitsuse üksuse
üldõigusjärglane.
Omavalitsusel kui avalik-õiguslikul juriidilisel isikul registrikoodi ei ole, registrikoodid on
ametiasutustel s.t linna- või vallavalitsustel ja lisaks ametiasutuste hallatavatel asutustel.
Äriregister koondab lisaks eraõiguslikele asutustele ka kohaliku omavalitsuse ametiasutusi ja
ametiasutuste hallatavaid asutusi. Eeltoodust tulenevalt tuleb otsuses sätestada, mis saab
olemasolevatest registrikoodidest.
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