KOV ülesanded

MUUD
TEGEVUS

SEADUS

KOV üksus annab ettevõtjale eri- või ainuõiguse, mis
võimaldab tal olla kaubaturul teiste ettevõtjatega võrreldes
eelisseisundis või ainsaks ettevõtjaks sellel kaubaturul.
2. KOV määrab eri- või ainuõigust omavale ettevõtjale või olulist
vahendit omavale ettevõtjale kasutatavad hinnad, arvestades
ettevõtja põhjendatud kulusid, või kehtestab muid tingimusi või
kohustusi, et selle ettevõtja kaupade ostjad või sellele
ettevõtjale kaupade müüjad ei satuks oluliselt halvemasse
olukorda kui vaba konkurentsi puhul antud valdkonnas.
3. KOV üksus võib määrusega kehtestada KOV territooriumil
tegutsevatele eri- või ainuõigust või olulist vahendit omavatele
ettevõtjatele hindade reguleerimise korra, juhul kui seaduse või
selle alusel antud õigusaktiga vastavat korda kehtestatud ei ole
või kui see kord neile ettevõtjatele ei laiene.
4. KOV üksus on riigiabi andja, kes otseselt või kaudselt
kasutavad riigi või KOV üksuse vahendeid riigiabi andmiseks.
5. KOV üksused ja nende ametiisikud annavad
Konkurentsiametile viimase nõudmisel teavet ja materjale
Asjakohastest rakendusaktidest
Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord:
6. KOV üksus kui õiguse andja volitab ametiisiku avaliku
konkursi korraldajaks. (§ 4)

Konkurentsiseadu
s § 14

1.

7.

KOV asutuse esindaja on halduskohtumenetluses kohtu poolt
kaasatud isikuks.

8.

Valla- ja linnavalitsus on väärteo kohtuväline menetleja.

9.

KOV üksus tagab, et omavalitsuse territooriumil viibiva
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RAKENDUSAKTID

Olemus
-Kohalik
(K)/
Riiklik
(R)

Rahastamine, muud
kommentaarid

§ 17

§ 17

§ 30/1 (RT I 04,
25, 168)
§ 57, 59
VV määr. Eri- või
ainuõiguse andmiseks
avaliku konkursi
korraldamise kord
Halduskohtumene
tluse seadustik
§ 14
Väärteomenetluse
seadustik § 9, 52
Välismaalaste
1

KOV ülesanded

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

välismaalase elamisluba oleks vormistatud vastavalt
käesolevale seadusele
KOV üksus teavitab Politsei- ja Piirivalveametit KOV üksuse
territooriumil seadusliku aluseta viibivast või töötavast
välismaalasest.
KOV üksused esitavad ametiühingutele töö- ja sotsiaalalast
informatsiooni ning muud teavet töötajate huve puudutavates
küsimustes.
Valla- või linnavalitsus, tema poolt volitatud valla- või
linnavalitsuse asutus või valla- või linnavalitsuse
struktuuriüksus võtavad vastu tubakatootega kauplemise
õiguse saamiseks esitatavaid taotlusi.
Valla- ja linnavalitsuste ametiisikud teostavad järelevalvet
kõigi seaduses sätestatud nõuete järgimise üle oma
haldusterritooriumil, välja arvatud suitsetamisruumile ja
suitsetamisalale kehtestatud nõuete järgimise üle.
Valla- või linnavalitsus on seaduse §-des 38–50 nimetatud
väärtegude kohtuväline menetleja.
Valla- või linnavalitsus peatab haldusterritooriumil tervikuna
või teatud müügikohtades või ühes müügikohas alkohoolse
joogi jaemüügi õiguse ja sellest teavitatakse alkohoolse joogi
jaemüügi õigust omavat isikut sellest viivitamata
massiteabevahendite kaudu
KOV volikogu võib oma haldusterritooriumil kehtestada
alkohoolse joogi jaemüügil lisaks käesoleva seaduse §-des 40
ja 41 nimetatule sortimenti, müügikohti ja müügivormi
puudutavad kitsendused ning valla- või linnavalitsus võib
alkohoolse joogi jaemüügi kohta märke tegemisel kehtestada
tingimusi alkohoolse joogi jaemüügile.
KOV volikogu kehtestab õigusaktiga avalikus kohas alkohoolse
joogi tarbimise korra.
Valla- ja linnavalitsuse ametnikud teostavad järelevalvet
seadusega kehtestatud erinõuete ja piirangute järgimise üle
vastavalt oma pädevusele.
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seadus § 294
§ 294
Ametiühingute
seadus § 18
Tubakaseadus
(RT I 05, 29, 210)
§ 18
§ 32

§ 51
Alkoholiseadus
(RT I 02, 3, 7)
§ 36
§ 42

§ 48
§ 49
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19. Valla- või linnavalitsus on käesoleva seaduse §-des 53–72
sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja
20. KOV asutus registreerib avaliku koosoleku teated.
21. KOV asutuse juhi selleks volitatud ametnik teatab vastavale
politseiprefektile ning meditsiini- ja päästeteenistusele avaliku
koosoleku läbiviimise aja, koha ja liikumismarsruudi ühe päeva
jooksul, arvates avaliku koosoleku teate saamisest.
22. Omavalitsusasutuse ametnik teatab lapse heaolu ohustamisest
lapse elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele või kohtule.
23. Valla- või linnavalitsus annab kohtule arvamuse
isikuhooldusõiguse olulise piiramise või täieliku äravõtmise
asja läbivaatamisel.
24. Valla- või linnavalitsus eraldab lapse perekonnast enne
kohtumäärust, kui lapse jätmine perekonda ohustab lapse
tervist või elu, ning esitab kohtule avalduse vanema õiguste
piiramiseks lapse suhtes.
25. Valla- või linnavalitsus võib olla kohtu poolt määratud
kolmandaks isikuks, kelle juuresolekul laps suhtleb vanemaga
või muus isikuga. Sellisel juhul määrab valla- või linnavalitsus
seda ülesannet täitma pädeva füüsilise isiku.
26. Valla- või linnavalitsus saab lapse eestkostjaks, kui vanema
hooldusõiguse peatumise tõttu jääb laps seadusliku esindajata.
27. Valla- või linnavalitsuse ametnik …., kellel on andmeid
eestkostet vajava lapse kohta, teatab sellest valla- või
linnavalitsusele ja kohtule.
28. Valla- või linnavalitsus teeb kohtule avalduse eestkoste
seadmiseks ning leiab kohtu palvel eestkostjaks sobiva isiku
29. Lapse rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne, uue
rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne või lapse hariliku
viibimiskoha järgne valla- või linnavalitsus täidab eestkostja
ülesandeid kuni eestkostja määramiseni ning omab vastavaid
õigusi ja kohustusi.
SM KOV

MUUD

01.08.2011

§ 73
Avaliku
koosoleku seadus
§ 7, 10
§9

Perekonnaseadus
§ 134
§ 135
§ 143

§ 156

§ 171
§ 173
§ 174
§ 176
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30. Valla- või linnavalitsus määratakse lapse eestkostjaks, kui
sobivat füüsilist või juriidilist isikut ei leita.
31. Eestkostja ja valla- või linnavalitsus teatavad kohtule eestkoste
lõppemisest
32. Valla- või linnavalitsus kontrollivad vähemalt üks kord aastas,
kas teine eestkostja on eestkostetava huvides ja kas
eestkostekohustust on valmis täitma eestkostjaks sobiv
füüsiline isik ning esitab avalduse niipea, kui nad saavad sellest
teada.
33. Valla- või linnavalitsus teeb avalduse kohtule täisealisele
eestkoste määramiseks.
34. Valla- või linnavalitsus määratakse täisealise eestkostjaks, kui
eestkostjaks pole võimalik määrata sobivat juriidilist isikut.
35. Valla- või linnavalitsus teeb kohtule avalduse eestkoste
lõpetamiseks, piiramiseks või laiendamiseks.
36. KOV asutused annavad isikunimekomisjonile viimase
nõudmisel isikunime andmise ja kohaldamise küsimustele
vastuseid.
37. Valla- või linnavolikogu võib kehtestada välireklaami
paigaldamise eeskirja, millega kehtestatakse nõuded
välireklaami avalikustamise viisile ja kohale;
38. Valla- või linnavolikogu võib määratleda piirkonna, mida
loetakse käesoleva seaduse § 28 lõike 1 punktis 1 nimetatud
ehitise ja territooriumi vahetus läheduses olevaks.
39. Valla- või linnavalitsus teostab järelevalvet oma
haldusterritooriumil välireklaami suhtes
40. Valla- või linnavalitsus annab järelevalvet teostavale
ametiisikule järelevalve teostamiseks vajalikku teavet.
41. Valla- või linnavalitsus on käesoleva seaduse §-des 33–35
sätestatud väärteo kohtuväline menetleja oma
haldusterritooriumil välireklaami nõuete rikkumise korral
42. KOV üksuse asutus või valla- või linnasekretär, kes seaduse
kohaselt on kohustatud toimingu tegema, on riigilõivu võtja.
43. KOV üksuse organ esitab konsulaarametnikule ja
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§ 195
§ 198
§ 198

§ 203
§ 205
§ 206
Nimeseadus (RT I
05, 1, 1) § 25
Reklaamiseadus
§ 13
§ 13
§ 30
§ 31
§ 36
Riigilõivuseadus
§ 6, 7
§ 42, 49
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Muinsuskaitseametnikule taotluse isiku vabastamiseks
riigilõivu tasumisest või tasutava riigilõivu määra
vähendamiseks
44. KOV üksuste poolt emiteeritud võlakohustused peavad olema
registreeritud registris.
45. KOV andmekogude vastutavad ja volitatud töötlejad annavad
registripidajale tasuta registritoimingute tegemiseks teavet ja
vajalikke andmeid.
46. KOV andmekogu annab järelevalve teostajale järelevalve
teostamiseks tasuta teavet, dokumente ja selgitusi.
47. KOV kasutab ühistegevuse jätkamiseks või muudes avalikes
huvides ühistu lõpetamisel talle üle antud ühistu vara.
48. KOV volikogu otsustab vara vastuvõtmise enne ühistu
lõpetamise otsustamist
49. Ühistu lõpetamise kandmisel äriregistrisse loetakse ühistu vara
üle läinuks KOV-le.
50. KOV volikogu moodustab, korraldab ümber ja lõpetab
kohaliku omavalitsuse asutusena tegutseva teadus- ja
arendusasutuse tegevuse.
51. Valla- või linnavalitsus kehtestab teadus- ja arendusasutuse
direktori konkursi läbiviimise tingimused ja korra.
52. Vallavanem või linnapea kinnitab KOV asutusena tegutseva
teadus- ja arendusasutuse tegevusega seotud küsimuste
lahendamiseks põhikirjas või põhimääruses määratud ulatuses
moodustatud teadusnõukogu koosseisu.
53. Valla- või linnavalitsus kehtestab KOV asutusena tegutsevas
teadus- ja arendusasutuses teadustöötajate konkursi läbiviimise
tingimused ja korra.
54. KOV üksused teevad Riigikontrolliga koostööd sisekontrolli ja
siseauditi arendamise alal.
55. KOV üksused abistavad Riigikontrolli taotlusel Riigikontrolli
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Eesti
väärtpaberite
keskregistri
seadus § 2
§ 21 (RT I 08, 48,
269)
§ 43 (RT I 08, 48,
269)
Tulundusühistuse
adus § 90
§ 90
§ 90
Teadus- ja
arendustegevuse
korralduse seadus
§6
§7
§7

§9
Riigikontrolli
seadus § 9
§ 43
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56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.

64.

kontrollimiseks vajalike andmete saamisel.
Aruande saanud valla- või linnavalitsus esitab Riigikontrollile
kirjalikult oma arvamuse neid puudutavate ettepanekute kohta
ning teavitab rakendatavatest abinõudest Riigikontrolli tema
antud mõistliku tähtaja jooksul
KOV üksuse asutused esitavad Riigikogu erikomisjonile
viimase nõudmisel kontrollitulemuste arutamisega seoses
asjassepuutuvaid dokumente.
KOV asutuse esindaja annab vajadusel läbiotsimismäärusele
allkirja
KOV esindaja osaleb läbiotsimisel vastava isiku või esindaja
puudumisel.
Linna- või vallavalitsuse esindaja viib laiba matmiskohast välja
kaevamise juures
Linna- või vallavalitsus matab kooskõlas prokuratuuri
määrusega laiba uuesti ja taastab haua.
KOV üksuste asutused edendavad soolist võrdõiguslikkust
süstemaatiliselt ja eesmärgistatult. Nende ülesanne on muuta
tingimusi ja asjaolusid, mis takistavad soolise võrdõiguslikkuse
saavutamist.
KOV üksuste asutused konsulteerivad vajadusel seda teostades
asjakohaste huvigruppide ning mittetulundusühendustega,
kellel on õigustatud huvi aidata võidelda soolise
diskrimineerimise vastu, toetamaks võrdse kohtlemise
põhimõtte järgimist.
Linna- või vallavalitsus esitab, olles varasemalt
haridusasutusega kirjalikult kokku leppinud, oma
haldusterritooriumil paikneva haridusasutuse nimel taotluse
koolipiima toetuse saamiseks

65. Linna- või vallavalitsus esitab, olles varasemalt
haridusasutusega kirjalikult kokku leppinud, oma
haldusterritooriumil paikneva haridusasutuse nimel taotluse
koolipuuviljatoetuse saamiseks
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§ 50

§ 52
Kriminaalmenetlu
se seadustik §91
§ 103
§ 103
§ 103
Soolise
võrdõiguslikkuse
seadus § 1
§9

Euroopa Liidu
ühise
põllumajanduspol
iitika rakendamise
seadus ( § 32
§ 34
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66. KOV asutus esitab kinnituse oma kohustise täitmise kohta.
67. Müügikohtade asukohajärgne valla- või linnavalitsus annab
nõusoleku kauba või teenuse müümiseks rändkauplusest, mille
müügikohad paiknevad teise KOV üksuse territooriumil.
68. Valla- või linnavalitsus kooskõlastab müügikoha hooajalise
laienduse.
69. Valla- või linnavalitsus kannab registreerimismenetluses
andmed registrisse, keeldub registreerimisest või registreeringu
muutmisest ja kustutab registreeringu täielikult või osaliselt.
70. Valla- või linnavalitsus annab loa teatud tänaval
tänavakaubanduse teostamiseks ja piiritleb paiga
turukaubanduse teostamiseks.
71. KOV üksus võib kehtestada tänava- või turukaubanduse korra
ja avalikul üritusel kauba või teenuse müügi korra.
72. Valla- või linnavolikogu kehtestab oma määrusega müügipileti
hinna, kui valla- või linnavalitsus on kaubanduse korraldaja.
73. Valla- või linnavalitsus teostab järelevalvet vastavalt oma
pädevusele käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud nõuete
järgimise üle.
74. Valla- või linnavalitsus annab järelevalve teostajale järelevalve
teostamiseks vajalikku informatsiooni.
75. Valla- või linnavalitsus on väärtegude kohtuväline menetleja
käesoleva seaduse §-des 24, 25, 26, 27, 28, 29 ja 32 sätestatud
väärtegude puhul.
76. Valla- ja linnavalitsused kinnitavad nende ametikohtade
loetelud, mida täitvad ametnikud on pädevad vastava valla- või
linnavalitsuse nimel sooritama registri pidamisega seonduvaid
toiminguid.
77. Valla- ja linnavalitsus ning teiste KOV andmekogude volitatud
töötlejad ja registripidajad vastavalt seadusega sätestatule
esitavad registrile andmeid.
78. Valla- ja linnavalitsus on käesoleva seaduse §-s 31 sätestatud
väärtegude kohtuväliseks menetlejaks.
79. KOV määrab kohanime osavallale ja linnaosale,
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§ 86
Kaubandustegevu
se seadus
§ 13
§ 14
§ 16
§ 17
§ 20
§ 18
§ 21
§ 22
§ 33
Majandustegevus
e registri seadus
§3
§ 18
§ 32 (RT I 09, 49,
331)
Kohanimeseadus
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ühissõidukipeatusele, tänavale või muule ühe
omavalitsusüksuse territooriumile jäävale nimeobjektile
80. Kohanimemääraja (KOV) korraldab kohanime määramise ja
teeb otsuse omal algatusel või füüsilise või juriidilise isiku
kirjaliku taotluse alusel.
81. Kohanimemääraja (KOV) määrab kohanime õigusaktiga, mis
sisaldab seaduses sätestatud elemente
82. KOV annab kirjaliku arvamuse Vabariigi Valitsusele või
ministrile, kui viimased määravad kohanime.
83. Kohanimemääraja (KOV) teavitab eraomandis olevale
maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile kohanime
määramise kavatsusest asjaomast maaomanikku posti teel,
küsides tema arvamust
84. Kohanimemääraja (KOV) kooskõlastab erateele nime
määramise kavatsuse ministriga, kelle pädevusse kuulub
riigiteele nime määramine.
85. KOV taotleb võõrkeelse kohanime ja rööpnime määramiseks
nõusolekut regionaalministrilt.
86. KOV avalikustab kohanime määramise eelnõu KOV volikogu
kehtestatud korras
87. Kohanimemääraja (KOV) taotleb kohanime muutmiseks
nõusolekut regionaalministrilt.
88. Kohanimemääraja (KOV) algatab kohanime muutmise
menetluse ning muudab või tunnistab kohanime kehtetuks oma
õigusaktiga.
89. Kohanimemääraja saadab kohanime määramise õigusakti
Kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri (edaspidi
register) volitatud töötlejale
90. KOV asutused ja organid annavad kohanimenõukogule viimase
ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja dokumente.
Asjakohastest rakendusaktidest:
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(RT I 03, 73, 485)
§5
§6
§6
§6
§6

§6
§6
§6
§7
§7
§8
§ 22
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MUUD

Kohanimede eestikeelsuse kindlakstegemise kord:
91. KOV teeb kindlaks olemasoleva või määratava kohanime
eestikeelsuse. (§ 2)

VV määr.
Kohanimede
eestikeelsuse
kindlakstegemise kord
REM määr.
Kohanimeregistrisse
andmete esitamise
kord

Kohanimeregistrisse andmete esitamise kord:
92. KOV-d esitavad ametlike kohanimede kohta registrisse
andmeid. (§ 2)
93. KOV asutus esitab välisministrile motiveeritud taotluse isiku
vabastamiseks talle rahalise abi korras antud raha
tagasimaksmisest või tagasimakstava summa vähendamiseks.
94. KOV andmekogu vastutav töötleja annab kohtutäiturile viimase
nõudmisel andmeid võlgniku elukoha, tööandja ja
sissetulekuallikate, ülalpeetavate ja võlgnikule kuuluva vara
ning sellel lasuvate kohustuste kohta. Andmekogu vastutav
töötleja on kohustatud andmed viivitamata esitama kirjalikult
või elektrooniliselt.
95. KOV esindaja osaleb manukana täitetoimingu juures.
96. Suuline enampakkumine viiakse läbi kahe manuka, KOV
esindaja või politseiametniku juuresolekul
97. KOV esindaja, kellel on eriteadmised lastega suhtlemiseks, on
lapse üleandmise ja lapsega suhtlemise võimaldamise asjas
tehtava täitetoimingu juures.
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Konsulaarseadus
(RT I 09, 29, 175)
§ 64
Täitemenetluse
seadustik (RT I
05, 27, 198)
§ 26
§ 29
§ 88 (RT I 09, 68,
463)
§ 179
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