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TEGEVUS
1.

KOV volikogu kinnitab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumise eeskirja.

2.

KOV korraldab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
kava koostamist.
Omavalitsused sõlmivad omavahel lepingu, kui ühisveevärk
ja –kanalisatsioon asetseb mitme KOV haldusterritooriumil
KOV volikogu volitab otsusega isiku, kellel on õigus
kontrollida ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava
kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni vastavust
KOV volikogu määrab vee-ettevõtja, kellel on õigus võtta
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitujalt põhjendatud
liitumistasu, arvestades käesolevas seaduses sätestatut.
KOV kontrollib vastavalt oma pädevusele vee-ettevõtja
poolt arvutatud liitumistasu suurust, selle põhjendatust ja
vastavust metoodikale
a.
KOV määrab volikogu otsusega vee-ettevõtja
(konkurentsiseaduse § 14 lõikes 2 sätestatu alusel),
kui ühisveevärk ja -kanalisatsioon on KOV omandis.
KOV volikogu kinnitab vee-ettevõtja määramise
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku ettepanekul, kui
ühisveevärk ja -kanalisatsioon on eraõigusliku juriidilise
isiku omandis.
KOV volikogu kehtestab oma otsusega vee-ettevõtja
tegevuspiirkonna.
KOV volikogu kinnitab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
kasutamise eeskirja.
Valla- või linnavalitsus sõlmib vee-ettevõtjaga
halduslepingu ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
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tulekustutusvee võtmise ning avalikest veevõtukohtadest vee
võtmise ning teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademete- ja
drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee
ühiskanalisatsiooni juhtimise ja puhastamise kohta.
a.
KOV kehtestab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
kasutamise eeskirjaga kinnistu veevärgi või
kanalisatsiooni ehitamisele ja kasutamisele esitatavad
nõuded, mis on vajalikud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni toimimise tagamiseks ning inimeste,
rajatiste ja keskkonna kaitseks
b.
Omavalitsusel on õigus teostada üldistes huvides
õiglase ja kohese hüvituse eest sundvaldust või võõrandamist sundvõõrandamise seaduses sätestatud
alusel sellise ehitise kasutamiseks või
omandamiseks, mis on vajalik ühisveevärgi ja kanalisatsiooni häireteta töö tagamiseks ja arenguks.
11.
Valla- või linnavalitsus kontrollib vee-ettevõtja poolt
esitatud hinnataotluse vastavust käesolevale seadusele ja
selle alusel kehtestatud kohaliku omavalitsuse õigusaktidele,
sealhulgas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
kavale
12.
Valla- või linnavalitsus teostab vastavalt oma pädevusele
järelevalvet käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud
õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle.
13.
Valla- või linnavalitsus kontrollib veeteenuse hinna,
liitumistasu ja vee-ettevõtja tegevuse vastavust seadusele ja
teistele õigusaktidele ning teeb nende kohta otsuseid ja
ettekirjutusi vastavalt oma pädevusele.
14.
Valla- või linnavalitsus kontrollib veeteenuse hinna
vastavust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale
ning kohustab vee-ettevõtjat hinnataotlust esitama, kui
veeteenuse hind ei kata kooskõlas käesoleva seadusega
SM KOV
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§ 14/2

§ 15/4
§ 15/4

§ 15/4
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ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas ettenähtud
kulusid.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

15.
Valla- või linnavalitsus teeb käesolevast seadusest
tulenevate nõuete rikkumise lõpetamiseks või ärahoidmiseks
vastavalt oma pädevusele ettekirjutusi liitumistasu või
veeteenuse hinna vastavusse viimiseks käesoleva seaduse ja
selle alusel kehtestatud õigusaktidega.
Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas:
annab nõusoleku vee erikasutuseks;
korraldab kohalikule omavalitsusele kuuluvate veekogude
haldamist;
korraldab veeavarii ja vee äkkreostuse tagajärgede
likvideerimist;
kehtestab ajutised piirangud avalikult kasutatavate
veekogude kasutamisele vastavalt käesoleva seaduse § 7
lõikele 4;
kehtestab reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja;
korraldab ja tagab meetmeprogrammis kavandatud
meetmete elluviimist vastavalt oma pädevusele.
KOV üksus arvestab üld- ja detailplaneeringute ning
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
koostamisel, uuesti läbi vaatamisel ja muutmisel pinna- ja
põhjavee ning kaitset vajavate alade kaitse
keskkonnaeesmärkide saavutamiseks koostatavat
meetmeprogrammi, kus esitatakse vee kasutamise ja kaitse
meetmed.
KOV osaleb Keskkonnaameti poolt meetmeprogrammi
rakendamise tegevuskava koostamisse
KOV osaleb vesikonna territooriumil asuva
veemajanduskava koostamisel
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§ 15/5 (RT I 10,
56, 363)

Veeseadus (RT I
94, 40, 655) § 3/2
§ 3/2
§ 3/2
§ 3/2
§ 3/14
§ 3/16 (RT I 10,
43, 254)
§ 3/20 (RT I 10,
43, 254)

§ 7 (RT I,
22.12.2010, 1)
§7
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26.

27.

28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.

KOV võib inimese tervise ja turvalisuse tagamiseks ajutiselt
piirata avalikult kasutatava veekogu või selle osa avalikku
kasutamist, olles selle eelnevalt kirjalikult kooskõlastanud
Keskkonnaametiga, ning kui piiratakse veesporti või veel
liikumist, siis ka Veeteede Ametiga.
KOV avaldab avalikult kasutatava veekogu avaliku
kasutamise ajutise piiramise teate kohalikus või
maakondlikus ajalehes ja võimalusel ka muudes kohalikes
massiteabevahendites vähemalt nädal enne ajutise piirangu
kehtestamist.
KOV võib piirata joogivee kasutamist, kui seda ei jätku
inimeste ning ravi- ja haridusasutuste joogi- ja
toiduvalmistamisvajaduse rahuldamiseks.
Veehaaret omav või valdav KOV või tema poolt määratud
isik teostab käesoleva seaduse § 13 lõikes 7 nimetatud
kasutusvaldusest tulenevaid õigusi ja kohustusi.
KOV piirab elanike olmevajaduste rahuldamiseks
erakorraliste asjaolude (loodusõnnetus, veeavarii) puhul
joogivee kvaliteediga vee kasutamist tootmises.
KOV kannab Keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud
reoveekogumisalade piirid pärast nende kinnitamist
üldplaneeringule koos perspektiivis ühiskanalisatsiooniga
kaetava alaga, mis ei ole määratud reoveekogumisalaks.
KOV tagab põhjavee kaitseks reoveekogumisalal
ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks
reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks suublasse, välja
arvatud reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie
ning käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud juhul
KOV annab nõusoleku jäätmete uputamiseks veekogusse või
põhjaveekihti.
KOV annab Keskkonnaameti nõusolekul loa veekogu
sanitaarkaitsealal veekogu või sanitaarkaitseala enda
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§7

§ 13
§ 13
§ 14
§ 24/1 (RT I 09, 1,
2)
§ 24/1

§ 25 (RT I 09, 3,
15)
§ 28/1 (RT I 09,
20, 131)
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35.

36.

37.

38.
39.
40.

41.
42.
43.

korrashoiuks vajalike § 28/1 lõikes 1 nimetamata tööde
tegemiseks.
KOV arvestab puurkaevu või puuraugu asukoha
kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, KOV
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ning veeettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondasid.
KOV kooskõlastab rajatava puurkaevu või puuraugu
asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva
jooksul puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise
taotluse kättesaamisest arvates.
KOV edastab enne § 30 lõikes 1 nimetatud ehitusloa
väljastamist või kirjaliku nõusoleku andmist puurkaevu või
puuraugu rajamise taotluse Keskkonnaametile
kooskõlastamiseks.
KOV keeldub ehitusloa väljastamisest või kirjaliku
nõusoleku andmisest, kui Keskkonnaamet puurkaevu või
puuraugu rajamise taotlust ei kooskõlasta
KOV annab maaomaniku ja veekasutaja nõusolekul loa
veekogu ja põhjaveekihi seisukorda mõjutavate tööde
tegemiseks veekogul ja veekaitsevööndis
KOV võtab veemajanduskava, maaparandushoiukava, üldja detailplaneeringute ning kriisireguleerimisplaanide
koostamisel arvesse riskide maandamiskavas kehtestatud
nõudeid, erisusi, kitsendusi ning asjakohaste meetmete
rakendamise vajadust.
KOV-d osalevad üleujutusohuga seotud riskide
maandamiskava rakendamisel.
Veeseaduse rakendusaktidest:

.KOV kinnitab otsusega sanitaarkaitseala projekti koos
veehaarde projektiga, olles eelnevalt otsuse kooskõlastatud
maaomanikuga ja Keskkonnaametiga «Ehitusseadusega»
sätestatud korras. (§ 3.5)
SM KOV
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§ 30 (RT I 10, 43,
254)
§ 30

§ 30
§ 32
§ 33/6 (RT I 10,
43, 254)

§ 33/9 (RT I 10,
43, 254
KKM määr.
Veehaarde
sanitaarkaitseala
moodustamise ja
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projekteerimise
kord ning
sanitaarkaitsealata
veevõtukoha
hooldusnõuded
põhjavee kaitseks
(RTL 97, 3, 8)
44.
45.
46.
47.

48.

49.

50.

KOV kehtestab eluruumi või selle kasutusõigust
mitteomavate, samuti elamistingimuste parandamisel abi
vajavate isikute arvestuse korra;
KOV kehtestab munitsipaalomandis olevate eluruumide
valdamise, kasutamise ja käsutamise korra, sealhulgas
hooldus- ja remondieeskirjad;
otsustab muude küsimuste lahendamise, mis on seadusega
antud kohaliku omavalitsuse volikogu võimkonda
KOV üksusel on kohustatud üürniku elamispinnalt
väljatõstmisel käesoleva seaduse § 33 1.lõike punkti 3
alusel andma vastu samaväärse eluruumi juhul, kui eluruum,
millest välja tõstetakse, on riigi või munitsipaalomandis.
KOV volikogu kehtestab oma haldusterritooriumil asuvatele
munitsipaalomandis olevatele eluruumidele oma
haldusterritooriumil üüri piirmäärad. KOV volikogu muudab
üüri piirmäärasid üks kord 12 kuu jooksul, kui üüri
mõjutavad hinnad on viimasest piirmäärade kehtestamisest
arvates muutunud.
Linna ja valla omavalitsuse volikogu võib kindlaks määrata
eluruumid, mida ei erastata seoses nende lammutamise,
rekonstrueerimise, edasise kasutamisega üürilepingu alusel
või muul mõjuval põhjusel üldistes huvides. Nimetatud
põhjused avalikustab volikogu ajalehes, kus avaldatakse
omavalitsusüksuse ametlikud teated.
Linna või valla omavalitsuse täitevorgan võtab volikogu
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51.

52.
53.

54.
55.

56.

57.

58.

poolt kehtestatud korras arvele kõik käesoleva seaduse
kohaselt erastamise objektiks olevad asustamata eluruumid
ja nende erastamise õigustatud subjektid.
KOV on kohustatud kaasama asustamata ja vabanenud
eluruumide üürile andmise ja eluruumide avalikul
enampakkumisel erastamise otsustamise juurde tagastatud
majade omanike ja nendes majades elavate üürnike
ühenduste esindajaid.
KOV täitevorgan annab nõusoleku munitsipaalomandisse
kuuluvate või ühisesse omandisse kuuluvate elamute, mille
üheks omanikuks on KOV, erastamiseks.
Linna- või vallavalitsus korraldab kohustatud subjekti
ülesannete täitmist munitsipaalomandisse kuuluvate
eluruumide puhul, kui puudub eluruumide erastamise
kohustatud subjekti õigusjärglane
Linna või valla omavalitsuse täitevorgan moodustab
komisjoni, kes kinnitab erastatava eluruumi hinna.
KOV volikogu määrab munitsipaalomandisse kuuluvate
eluruumide puhul ning põllumajandusreformi kohustatud
subjekti omandis olevate eluruumide puhul
põllumajandusreformi komisjoni ettepanekul järelmaksu
tingimused.
KOV volikogu rakendab KOV üksuse omandis olevate
eluruumide erastamiseks korraldataval avalikul
enampakkumisel osalejate suhtes piiranguid ja kehtestab
erastamise lisatingimusi
Linna- või vallavalitsus valib konkursi korras haldaja, kes
korraldab elamu haldamist eluruumide erastamise
kohustatud subjektiga samadel alustel kuni haldamise
üleandmiseni korteriühistule või eluruumide omanikele.
Valla- või linnavalitsus määrab korteriomandi seadmisel
ehitise teenindamiseks vajalikuks maatükiks selle ehitise
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§5

§5
§6

§7
§8

§9

§ 15/2

§ 21/2
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59.

60.
61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.

aluse maa, kui ehitise püstitamisel ei määratud kindlaks selle
teenindamiseks vajalikku maatükki
Linna- või vallavalitsus korraldab korteriomandite
kinnistamiseks avalduse esitamise munitsipaalomandisse
kuuluvate eluruumide puhul, kui eluruumide erastamise
kohustatud subjekti õigusjärglane puudub.
Linna- või vallavalitsusel on korteriomandi seadmise
toimingute tegemise õigus, kui eluruumide erastamise
kohustatud subjekt ei olnud kellegi valitsemisalas.
KOV esitab eluruumide erastamisel määratud mõttelise osa
suuruse andmed riiklikule ehitisregistrile
Eluruumide erastamise seaduse rakendusaktidest:
Kohaliku omavalitsuse täitevorgan peab tsoonikoefitsientide
määramisest informeerima oma territooriumil asuvaid
eluruumide erastamise kohustatud subjekte. (Eluruumide
erastamise kord, § 6)
Linna- või vallavalitsus moodustab komisjon, kes lahendab
erastatavate eluruumide hinna määramisel tekkinud
kohtueelsed vaidlused (Eluruumide erastamise kord, § 16)
Valla- või linnavalitsus oma korraldusega vormistab
ehitisealuse ja selle teenindamiseks vajaliku maatüki
kindlaksmääramise. (Eluruumide erastamise kord, § 30)
Kohalik omavalitsusorgan kehtestab munitsipaalomandis
olevate eluruumide järelmaksuga erastamise korra.
(Eluruumide järelmaksuga ostmise kord, § 1)
KOV volikogu määrab kaugküttepiirkonna oma
haldusterritooriumi piires.
Omavalitsusorgan oma haldusterritooriumil:
Suunab ja koordineerib ühistranspordi arengut ning töötab
välja ja viib ellu asjaomaseid arengukavasid, mida
rahastatakse omavalitsus-üksuse eelarvest, riigieelarvest
ning ettevõtjate sihteraldistest;

SM KOV
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§ 21/4 (RT I 06,
25, 184)
§ 21/4
§ 21/4
VV määr.
Eluruumi
erastamiseks
korraldatava
avaliku
enampakkumise
korra kinnitamine
(RT I 95, 43, 660)

Kaugkütteseadus
§5
Ühistranspordisead
us (RT I 00, 10, 58)
§5
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70.
71.

72.

73.
74.
75.

76.

77.
78.

Korraldab elanike liikumisvajaduse uuringuid, et selgitada
välja nõudlus ühistransporditeenuse järele ning eri liiki
vedude korraldamise otstarbekus ja võimalused;
Määrab kindlaks ühistranspordi teenindus-taseme normid
valla- või linnaliinidel ning koos vedajatega tagab nende
järgimise; vajaduse korral töötab välja ja kehtestab taksoveol
taksojuhi teenindajakaardi andmete loetelu ja kaardi vormi;
Kujundab valla või linna ühistranspordi liinivõrgu, kehtestab
valla- või linnaliinide sõiduplaanide koostamise nõuded ja
nende esitamise, läbivaatamise, muutmise ja kinnitamise
korra ning kinnitab või volitab valla või linna ametiasutust
kinnitama valla- või linnaliinide sõiduplaanid, arvestades
maakondlikku ja üleriigilist liinivõrku;
Korraldab ühistranspordi infrastruktuuri objektide
planeerimist, rajamist, korrashoidu ja kasutamist ning võtab
meetmeid ühis-sõidukitele soodusliiklusolude loomiseks;
Annab käesoleva seaduse §-s 34 ettenähtud juhtudel
sõitjateveo tegevuslubasid ja liinilubasid;
Sõlmib vastavalt käesoleva seaduse §-s 12 sätestatule
vedajatega avaliku teenindamise lepinguid ning korraldab
avalikke konkursse vedajate valimiseks avalikule liiniveole
ja kommertsliiniveole (käesoleva seaduse § 34 lõikes 5
loetletud juhtudel);
Esitab (käesoleva seaduse § 20 alusel sätestatud korras) oma
asukoha järgsele maavalitsusele taotluse riigieelarvest valla
või linna ühistranspordi selle osa rahastamiseks, millel
puudub kate omavalitsusüksuse eelarves;
Rahastab avaliku teenindamise lepingu alusel avalikku
liinivedu oma eelarvest ja riigieelarvest ning ettevõtjate
sihteraldistest;
Kehtestab valla- või linnaliinide avaliku liiniveo
sõidukilomeetri tariifid või sõidupiletihinnad;
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§5
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§5
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§5

§5

§5
§5
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79.
80.
81.

82.

83.

84.

85.

86.

Hüvitab tema poolt kehtestatud sõidusoodustused;
Tagab koos vedajatega sõidupiletite müügikorralduse ja
korraldab piletikontrolli valla- või linnaliinidel;
Korraldab järelevalvet tema antud sõitjateveo tegevusloa ja
liiniloa nõuete ning tema sõlmitud avaliku teenindamise
lepingute ja halduskoostöö seaduse kohaselt sõlmitud
haldusülesande täitmiseks volitamise halduslepingute
(haldusleping) täitmise üle.
omavalitsusorgan täidab käesoleva seaduse (§ 5 lõike 1
punktides 1–4, 8, 11 ja 12) loetletud ülesandeid vajaduse
korral koostöös tema haldusterritooriumiga piirnevatel
haldusterritooriumidel asuvate omavalitsusorganitega,
asukohajärgse maavalitsusega ja omavalitsusüksuste liiduga.
Piirnevate haldusterritooriumidega omavalitsusorganid
võivad omavahelisel ja asukohajärgse maavalitsusega
kokkuleppel toetada nende haldusterritooriume ühendavaid
maakonnaliine oma eelarvest ja riigieelarve sihtotstarbelisest
toetusest.
Valla- või linnavolikogu või tema volitusel valla- või
linnavalitsus määrab kindlaks käesoleva seaduse §-s 5
loetletud omavalitsusorgani ülesannete täitja ja täitmise
korra, kui need ei ole sätestatud käesoleva seaduse teistes
paragrahvides.
Omavalitsusüksused ja riik asutavad piirkondliku
ühistranspordikeskuse, et tagada territooriumi
haldusjaotusest sõltumata soodsamad ja majanduslikult
tõhusamad ühistransporditeenused.
Omavalitsusüksuse eelarves võib ette näha ühistranspordi
sihtotstarbelise toetuse, mida kasutatakse avaliku liiniveo
korraldamiseks, ühissõidukite soetamiseks, ühistranspordi
infrastruktuuri objektide rajamiseks või uuendamiseks ja
ühistranspordiuuringute korraldamiseks.
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§5
§5
§5

§5

§5

§5

§ 7 (RT I 03, 71,
471)
§ 14 (RT I 03, 71,
471)
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Omavalitsusüksuse eelarvest toetatakse avalikku liinivedu,
mida korraldatakse: (1) linnasisesel rongiliinil või muul
riigisisesel rongiliinil; (2) linna bussi-, trammi- ja
trollibussiliinil ning valla bussiliinil, samuti käesoleva
seaduse § 5 lõikes 3 nimetatud juhul maakonna bussiliinil ja
§ 6 lõikes 3 nimetatud juhul kaugliinil; (3) valla- või
linnasisesel laeva-, väikelaeva- või parvlaevaliinil.
Valla- või linnavolikogu kehtestab omavalitsusüksuse
eelarvest ühistranspordi toetamise korra.

§ 15

Linna- ja vallavolikogu või nende volitatud ametiasutus
kehtestab valla- ja linnasisesel sõiduveol
ühistransporditeenuse hinna ja tariifi ning sõidupiletihinna.
Vedaja registreerimiskoha järgne omavalitsusüksus
kehtestab taksoteenuste loetelu, millele vedaja määrab
taksoteenuste tariifid.
Valla- ja linnavolikogu annavad avalikule liiniveole
riigieelarvest eraldatud toetuste arvel ja oma eelarvest
sõidusoodustusi
Valla- ja linnavolikogu määrab valla- või linnaliinile
teeliikluses iga-aastase sõidusoodustuse ulatuse.
Valla- või linnavalitsus annavad käesoleva seaduse §-s 31
nimetatud tegevuslubasid ja sõidukikaarte ning §-s 32
nimetatud liinilubasid.
Valla- või linnavalitsus annab vedajale taksoveoloa ja selle
alusel sõidukikaardi ning vedajale, kellel on
ühistranspordiluba, liiniloa bussiveoks valla- või linnaliinil.
Valla- või linnavolikogu kehtestab taksoveo paremaks
korraldamiseks takso tööaja graafiku sisseseadmise nõude
ning kehtestab graafiku kinnitamise, andmise ja
kontrollimiseks esitamise korra
Valla- või linnavolikogu kehtestab kohaliku bussiliiniveo,

§ 24
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§ 20 (RT I 03, 71,
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§ 24
§ 29
§ 29
§ 34
§ 34
§ 49
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trammi- ja trollibussiliiniveo, taksoveo ja pagasiveo eeskirja.
Linna- või vallavalitsused esitavad riiklikusse
ühistranspordiregistrisse seaduses sätestatud andmeid.
Valla- ja linnavalitsus …. korraldavad oma pädevuse piires
järelevalvet sõitjateveo tegevusloa ja liiniloa nõuete, avaliku
teenindamise lepingu ning halduslepingu täitmise üle.
Valla- või linnavalitsus võib kehtestada sõitjate mugavust ja
ohutust tagavad nõuded valla- või linnaliiniveol ning
taksoveol kasutatavatele bussidele ja sõiduautodele.
Valla- või linnavalitsus on väärtegude kohtuväline menetleja
käesoleva seaduse §-des 541, 542, 543, 544, 545, 546,
547 ja 5410 sätestatu menetlemisel.
Ühistranspordiseaduse rakendusaktidest:
Avaliku teenindamise lepingu alusel avaliku liiniveo toetust
saav vedaja ning valla- ja linnavalitsused esitab
maavalitsusele, kellega on sõlmitud avaliku teenindamise
leping, vormikohase aruande liinitöö plaanilise töömahu,
avaliku liiniveo kulude ja tariifide kohta. (§ 10)
Valla- või linnavolikogu või tema volitusel valla- või
linnavalitsus kehtestab taksoveoloa andmise korra oma
haldusterritooriumil. (§ 2)
Omavalitsusüksused ja maavalitsused korraldavad oma
haldusterritooriumil ühistranspordi infrastruktuuri objektide
planeerimist, rajamist, korrashoidu ja kasutamist ning
võtavad meetmeid ühissõidukitele soodusliiklusolude
loomiseks. (§ 10)
Valla-, linna- ja maavalitsus tagavad sõitjatele vajaliku teabe
(väljumisajad või liiklusintervallid, infotelefonid jm)
olemasolu ootekodades ja peatuskohtades. (§ 10)
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§ 53/3
§ 53/5 (RT I 09,
25, 150)
§ 53/7
§ 54/11

TSM määr.
Teenindustaseme
soovituslikud
normid avalikule
kohalikule
liiniveole
TSM määr.
Ühistranspordi
toetamise ja
ühistranspordi
toetusraha
tagasimaksmise
kord
MKM määr.
Sõitjate
bussiliiniveo,
bussijuhuveo,
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taksoveo ja
pagasiveo
üldeeskiri
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

114.
115.
116.

117.

Valla- või linnavolikogu määrab oma otsusega kohalike
teede nimekirja.
Kohalikud teed (KOV ettepanekul ka avalikuks
kasutamiseks määramata erateed) registreeritakse riiklikus
teeregistris.
Valla- või linnavalitsus väljastab kohalike teede
projekteerimise tingimused.
Valla- või linnavalitsus annab kohaliku tee tee-ehitusloa
Valla- või linnavalitsus annab kirjaliku nõusoleku avalikult
kasutatava tee likvideerimiseks.
Valla- või linnavalitsus korraldab teehoidu kohalikel teedel
ja on kohustatud nendel teedel looma tingimused ohutuks
liiklemiseks.
Valla- või linnavalitsus annab kohalikel teedel liiklusvälise
teabevahendi paigaldamise loa.
KOV volikogu volitab ametniku, kellel on õigus kontrollida
kohalikul teel käesoleva seaduse ja selle alusel antud
õigusaktide nõuete täitmist avalikult kasutatava tee
kasutamisel ja kaitsmisel ning teha ettekirjutusi
Valla- ja linnavalitsus on kohalikul teel väärteo
toimepanemise korral käesoleva seaduse §-des 40–408
sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja.
Teeseaduse rakendusaktidest:
Valla- või linnavolikogu võtab kohaliku maantee kohalike
maanteede nimekirja ja arvab sellest välja. (§ 6)

Teeseadus
§ 5/1
§ 11

KOV ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas …

KOKS (RT I 93,
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§ 40/9
VV määr.
Riikliku
teeregistri
asutamine ja
registri pidamise
põhimäärus
13

KOV ülesanded
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS; VESI JA KANALISATSIOON; TRANSPORT; RUUMILINE PLANEERIMINE

118.
119.
120.
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124.
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126.
127.
128.
129.

130.

elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja
kanalisatsiooni, … ruumilist planeerimist, valla- või
linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate
korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega
antud kellegi teise täita.
KOV volikogu ainupädevusse kuulub järgmiste küsimuste
otsustamine:
Valla või linna ehitusmääruse kinnitamine, muutmine ja
kehtetuks tunnistamiseks;
Kinnisasja sundvõõrandamise taotluse esitamine
Üldplaneeringu algatamine ja kehtestamine;
Üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku
väljakuulutamine;
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ja
planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud
detailplaneeringu kehtestamine;
Kaevetööde eeskirjade ja heakorra tagamiseks
heakorraeeskirjade kehtestamine;
Jäätmekava vastuvõtmine ja ajakohastamine;
Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine;
Jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu,
vedamissageduse ja -aja, jäätmeveo piirkondade ja
jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra kehtestamine
Asjakohastest rakendusaktidest:
KOV moodustab ja kutsub vaidluste lahendamiseks
soojusvarustusega seonduvates küsimustes kokku komisjoni.
(§ 7.3)

37, 558)
§6

KOV annab arvamuse Tehnilise Järelevalve Ameti poolt
esitatud ehitusprojekti ning ehitusloa ja kasutusloa taotluse

Raudteeseadus (RT
I 03, 79, 530) § 31
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MM kk. Nr 86
Soojusvarustuse
kulude
arvestamise ja
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kohta.
Riik ja KOV osutavad raudteeõnnetuse korral oma asutuste
kaudu õnnetuse tagajärgede likvideerimiseks ja
raudteeliikluse võimalikult kiireks taastamiseks igakülgset
abi päästeseaduses sätestatud korras.
KOV annab Tehnilise Järelevalve Ameti ametiisikule
raudtee-ehituse üle riikliku järelevalve teostamiseks
vajalikku infot.
KOV peab arvestama üld- ja detailplaneeringute koostamisel
Lennuameti kooskõlastatud lennuvälja või kopteriväljaku
lähiümbruse piire.
KOV kooskõlastab lennuvälja, kopteriväljakut, selle
lähiümbrust ja maapinnast üle 45 m kõrgust ehitist hõlmavad
detailplaneeringud Lennuametiga.
KOV kooskõlastab projekteerimistingimused Lennuametiga,
kui projekteerimistingimustes nähakse ette maapinnast üle
45 m kõrgusega ehitise olemasolu. KOV arvestab
projekteerimistingimuste väljastamisel Lennuameti
ettepanekut selle olemasolu korral.
KOV korraldab liiklusohutusalase selgitus- ja kasvatustöö
läbiviimist elanikkonna seas, koolides ja lasteasutustes oma
haldusterritooriumil.
KOV tagab planeeringute koostamisel ja kehtestamisel
liiklusohutusnõuete järgimise.
KOV tasandil korraldatakse rahvusliku
liiklusohutuseprogrammi elluviimist regionaalsete ja
kohalike liiklusohutusprogrammide ning tegevuskavade
kaudu.
KOV võib olenevalt liiklus- ja teeoludest, ohutusest ja
sõiduki kategooriast suurendada asulasisesel teel suurimat
lubatud sõidukiirust 90 kilomeetrini tunnis.
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§ 40 (RT I 07, 14,
70)
§ 77
Lennundusseadus
(RT I 99, 26, 376)
§34/2
§ 35
§ 35

Liiklusseadus (RT I
10, 44, 261) §3
§3
§5

§ 15
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KOV kehtestab § 92 lõikes 2 nimetatud teisaldatud sõiduki
valvega hoiukoha asukoha.
KOV-l on käesoleva seaduse § 92 lõikes 2 nimetatud
juhtudel sõiduki teisaldamise õigus
KOV kehtestab KOV üksuse territooriumil täiendavaid
nõudeid maastikusõidukite liiklemisele.
KOV korraldab liikumispuudega ja pimeda inimese
liiklemist ja neid teenindavate sõidukite parkimist ning
liikumispuudega inimeste juhitavate sõidukite parkimist
KOV annab välja liikumispuudega või pimedat inimest
teenindava sõiduki parkimiskaardi.
KOV andmekogudest antakse andmeid liiklusregistri
pidajale käesolevas seaduses ettenähtud ülesannete
täitmiseks.
KOV kehtestab avalikul parkimisalal tasulise parkimise ala,
mille piires parkimisel peab mootorsõidukijuht maksma
parkimistasu mootorsõiduki ja selle haagise eest.
KOV volikogu kehtestab määrusega: (1) tasulise parkimise
ala; (2) parkimistasu määra või diferentseeritud määrad; (3)
parkimistasu soodustused ja vabastused.
Valla- või linnavalitsus korraldab parkimist kohaliku
omavalitsusüksuse territooriumi tasulise parkimise alal.
KOV volikogu kehtestab viivistasu täpsustatud määra,
sealhulgas vajaduse korral selle diferentseeritud määrad.
KOV esitab viivistasu tähtpäevaks maksmata jätmise korral
viivistasu nõude koheseks sundtäitmiseks kohtutäiturile
täitemenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras
Valla- või linnavalitsus teostab liiklusjärelevalvet peatumise
ja parkimise nõuete üle KOV üksuse territooriumil
Valla- või linnavalitsus on käesoleva seaduse §-des 241 ja
261 sätestatud väärteo kohtuväliseks menetlejaks.
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§ 92
§ 92
§ 153
§ 166
§ 166
§ 175
§ 187
§ 187
§ 187
§ 189
§ 189
§ 193
§ 263

153.
SM KOV
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Liiklusseaduse rakendusaktidest:
KOV-l on tema valduses olevatel teedel õigus kehtestada
täiendavaid tingimusi või piiranguid teabevahendite
paigaldamise osas. (§ 8)
KOV peab arvestust välja antud parkimiskaartide üle. (§ 2)
KOV korraldab oma haldusterritooriumil tarbijate
tarbijakaitsealast nõustamist.
KOV nõustab ja abistab tarbijaid küsimustes, mis on seotud
teenustega, mida KOV seaduse alusel korraldab.
KOV võib KOV üksus moodustada nõustamiseks ja
abistamiseks tarbijakaitseüksuse või volitada ametiisiku
tegelema tarbijakaitsega või sõlmida vastavalt
halduskoostöö seadusele asjakohase halduslepingu
käesoleva seaduse § 15 lõikes 1 nimetatud
tarbijaühendusega
KOV järelevalvepädevusega ametiisikud teostavad oma
pädevuse piires järelevalvet käesoleva seaduse ja teiste
õigusaktide alusel tarbijale antud õiguste tagamise üle.
Valla- või linnavalitsus on käesoleva seaduse §-des 45–47
sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja.
KOV annab kirjaliku nõusoleku sellise rajatise ehitamiseks,
mille ehitisealune pind on 20–60 m2 ja avalike veekogude
hulka kuuluvate jõgede puhul 10–60 m2.
KOV tagab detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee
ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja
vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise kuni ehitusloale
märgitud maaüksuseni, kui KOV ja detailplaneeringu
koostamise taotleja või ehitusloa taotleja ei ole kokku
leppinud teisiti.
KOV määrab ajutise ehitise ehitamise korral ehitise
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Teel liikluse
korraldamiseks
mittevajalike
teabevahendite
ülespaneku korra
kinnitamine
Tarbijakaitseseadus
§ 16
§16
§16

§ 38
§ 48 (RT I 07, 56,
375)
Ehitusseadus (RT I
02, 47, 297)
§ 12
§ 13

§ 15 (RT I 09, 20,
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165.
166.
167.

168.
169.
170.

171.

172.

kasutamise aja kirjalikus nõusolekus või ehitusloas ja
kasutusloas (§ 16 sätestatud juhtudel)
KOV nõuab põhjendatud juhtudel enne kirjaliku nõusoleku
andmist taotlejalt ehitusprojekti.
KOV annab § 16 lõikes 1 nimetatud kirjaliku nõusoleku või
keeldub selle andmisest.
KOV esitab väikeehitise püstitamisele täiendavaid
tuleohutusnõudeid või krundi ja ümbruse varasemast
hoonestusest tulenevaid nõudeid või nõuab ehitise omanikult
lisaandmeid.
KOV võimaldab kirjaliku nõusoleku taotlejal kõrvaldada
puudused dokumentides ja määrab selleks taotlejale tähtaja.
KOV võtab projekteerimistingimuste väljastamisel aluseks
planeeringutes või muul viisil maakasutust korraldavates
dokumentides sisalduvad ehituslikud tingimused.
KOV koostab ja väljastab projekteerimistingimused, kui
taotletakse projekteerimistingimusi avalikku veekogusse
kaldaga püsivalt ühendatud ehitise ehitamiseks, ning
kooskõlastab projekteerimistingimused enne nende
väljastamist Tehnilise Järelevalve Ametiga.
KOV jätab projekteerimistingimused väljastamata, kui
Tehnilise Järelevalve Amet avalikku veekogusse kaldaga
püsivalt ühendatud ehitise ehitamiseks taotletavaid
projekteerimistingimusi ei kooskõlasta.
KOV määrab valla või linna ehitusmääruses: (1) ehitise
arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste määramise korra;
(2) projekteerimistingimuste avalikustamise korra; (3)
ajutise ehitise ehitamise korra ja alad; (4) linna või valla
osade, sealhulgas miljööväärtuslike hoonestusalade
planeerimise ja ehitamise põhimõtted ja nõuded; (5)
kohaliku omavalitsuse ülesannete jaotuse ja tähtajad
planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel.
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§ 16 (RT I 09, 20,
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§ 19
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§ 19
§ 20
§ 22

§ 22

§ 22
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175.
176.
177.

178.

179.

180.
181.
182.
183.

KOV peab säilitama ehitusuuringute tulemusi vähemalt 99
aastat ehitusuuringute tulemuste esitamise päevast arvates.
KOV annab ehitusloaga nõusoleku: (1) püstitada ehitusloale
märgitud maaüksusele või veekogusse ehitis ja ehitise
teenindamiseks vajalikke rajatisi;(2) laiendada ehitusloale
märgitud ehitist või selle osa;(3) rekonstrueerida ehitusloale
märgitud ehitist või selle osa; (4) lammutada ehitusloale
märgitud ehitist või selle osa.
KOV väljastab ja tunnistab kehtetuks ehitusloa.
KOV teavitab avalikku veekogusse kaldaga püsivalt
ühendatud ehitise ehitamiseks ehitusloa väljastamisest
Tehnilise Järelevalve Ametit viivitamata.
Ehitusloa väljastaja (KOV) peab säilitama ehitusloa
väljastamisega seotud dokumente kuni ehitise
lammutamiseni või arhiiviseaduses sätestatud korras arhiivi
üleandmiseni.
KOV määrab endise olukorra taastamise taseme, kui
ehitusloa kehtetuks tunnistamisel ei ole endise olukorra
taastamine täies ulatuses mõistlik või rikub kolmandate
isikute õigusi.
KOV annab ehitise kasutusloaga nõusoleku, et valminud
ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja
seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise
otstarbele.
Kasutusloale kantavad andmed avalikustatakse riikliku
ehitisregistri veebilehel
Asutus (KOV), kelle pädevuses on ehitusloa väljastamine,
väljastab ja tunnistab kehtetuks kasutusloa.
Kasutusluba väljastatakse, kui ehitis vastab õigusaktidega
ettenähtud nõuetele ja pärast ehitise ülevaatust ja nõuetele
vastavaks tunnistamist.
Kasutusloa väljastaja (KOV) avaldab teate kasutusloa
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§ 22

§ 23
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184.
185.

186.
187.

188.
189.
190.
191.
192.
193.

väljastamise kohta ehitisregistri veebilehel ja ühes
maakondlikus või kohalikus ajalehes, kui kasutusloa
väljastamisele eelneb keskkonnamõju hindamine.
Kasutusloa väljastaja peab säilitama kasutusloa
väljastamisega seotud dokumente ehitise lammutamiseni või
arhiiviseaduses sätestatud korras arhiivi üleandmiseni.
Linna- või vallavalitsus teeb oma korraldusega ettekirjutuse,
määrates inimese elule, tervisele või varale või keskkonnale
ohtliku ehitise või õigusliku aluseta ehitatud ehitise
lammutamise tähtpäeva, viisi ja tingimused.
KOV määrab tähtpäeva ajutise ehitise lammutamiseks või
muul viisil likvideerimiseks.
KOV korraldab ehitise nõuetele vastavusse viimise või
lammutamise asendustäitmise ja sunniraha seaduses
sätestatud korras, kui §-s 40 nimetatud ehitis määratud
tähtpäevaks ei vasta ehitisele esitatavatele nõuetele või seda
ei lammutata.
KOV-d on käesoleva seaduse § 56 lõike 1 punktides 1–10
,14 ja 16 nimetatud andmete puhul ehitisregistrile andmete
esitajad.
KOV väljastab ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtteid.
KOV teostab ehitusjärelevalvet oma territooriumil ja ka
avalikus veekogus ehitiste üle, mis on kaldaga püsivalt
ühendatud.
Linnapea või vallavanem volitab KOV ametiisiku, kellel on
käesoleva seaduse § 61 lõigetes 1–3 nimetatud ettekirjutuse
tegemise õigus.
Linna- või vallavalitsus on vastavalt oma pädevusele
käesoleva seaduse §-des 65–69 sätestatud väärtegude
kohtuväline menetleja.
KOV otsustab ehitusloa väljastamisel, kas on tegemist
olulise rekonstrueerimisega.
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Ehitusseaduse rakendusaktidest:
KOV viib läbi ehitise ülevaatuse enne kasutusloa
väljastamist kasutusloa taotluses nimetatud ehitise osas. (§
1)
Linna- või vallavalitsuse ehitusjärelevalvet teostav ametiisik
viib läbi ehitise ülevaatuse. (§ 2)
Linna- või vallavalitsusel on kohustus kasutusloa
väljastamisele eelnevalt pöörduda isikute ja asutuste poole,
kelle heakskiit on vajalik kasutusloa väljastamiseks. (§ 2)
Linna- või vallavalitsuse ehitusjärelevalvet teostav ametiisik
teavitab motiveeritult ehitise omanikku, kui ehitise
ülevaatuse käigus tuvastatakse ehitise nõuetele
mittevastavus. (§ 5)
KOV võrdleb kavandatavate rekonstrueerimistööde
maksumust ehitise kui terviku taastamismaksumusega. (§ 3)
Linnades ja alevites ning alevike ja külade olemasolevatel ja
kavandatavatel selgelt piiritletavatel kompaktse asustusega
territooriumi osadel on kohustuslik detailplaneeringu
koostamine: (1) uue hoone, püstitamise korral;(2)
olemasoleva hoone, laiendamise korral; (3) maa-ala
kruntideks jaotamise korral.
KOV tagab maakasutuse ja ehitamise aluseks vajalike
planeeringute olemasolu
KOV tagab planeeringu koostamisel avalike huvide ja
väärtuste ning huvitatud isikute huvide tasakaalustatud
arvestamise
KOV tagab kehtestatud planeeringute järgimise
KOV korraldab planeerimisalast tegevust käesoleva
seadusega sätestatud korras ka KOV haldusterritooriumiga
piirnevas avalikus veekogus, kui kavandatakse ehitist, mis
on kaldaga püsivalt ühendatud
KOV kehtestab valla või linna ehitusmääruse: (1) valla või
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210.

211.
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linna territooriumi või selle osa planeerimise ja ehitamise
reeglite seadmiseks, välja arvatud maakasutus- ja
ehitustingimuste määramine; (2) KOV siseste ülesannete
jaotuse määramiseks ning menetluskorra seadmiseks
planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel
Kogu valla või linna territooriumi või selle osade kohta
koostatakse üldplaneering.
Valla või linna territooriumi osa kohta koostatakse
detailplaneering ja see on maakasutuse ja lähiaastate
ehitustegevuse aluseks.
KOV määrab krundi kasutamise sihtotstarbe alusel
katastriüksuse sihtotstarbe ja ehitise kasutamise otstarbe.
KOV algatab üldplaneeringu ja detailplaneeringu
koostamise ja korraldab selle koostamist.
KOV informeerib avalikkust kavatsetavatest
üldplaneeringutest ja detailplaneeringutest seadusega
sätestatud vastavas ajalehes (valla- või linnaleht, linnaosa
leht, maakonnaleht või üleriigilise levikuga päevaleht)
vähemalt üks kord aastas ehitusmääruses sätestatud ajal ning
ühtlasi KOV või maavalitsuse veebilehel.
KOV teatab planeeringu algatamisest, annab informatsiooni
planeeritava maa-ala asukoha ja suuruse kohta, sealhulgas
määratleb planeeritava maa-ala piiri, ning tutvustab
algatatud planeeringu eesmärke vastavas ajalehes.
KOV paneb pärast detailplaneeringu algatamise otsuse
tegemist detailplaneeringualal nähtavale kohale
informatsioonitahvli või -teatise.
KOV teatab tähtkirjaga planeeringu algatamisest kinnisasja
omanikule pärast planeeringu algatamise otsuse tegemist või
planeerimise käigus asjaolude selgumist, kui
detailplaneeringu või käesoleva seaduse §-s 291 nimetatud
planeeringu algatamisel on teada või planeerimise käigus
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214.

215.
216.

217.
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219.
220.

selgub, et algatatud planeering võib kaasa tuua kinnisasja
või selle osa sundvõõrandamise või selle suhtes sundvalduse
seadmise vajaduse.
KOV esitab maavanemale üldplaneeringu või
detailplaneeringu algatamise otsuse ja algatamisel teada
oleva muu informatsiooni
KOV edastab teate detailplaneeringu algatamise kohta
planeeritava maa-ala kinnisasjade omanikele, kes ei ole
detailplaneeringu algatamise ettepanekut teinud, ja
naaberkinnisasjade omanikele.
Planeeringu koostamist korraldav KOV tagab planeeringu
koostamise käigus kogutud andmete ja materjalide säilimise
ning huvitatud isikutele kättesaadavuse
KOV kehtestab planeeringu koostamise ajal planeeritaval
maa-alal või selle osal ajutise ehituskeelu, kui koostatava
üldplaneeringu või detailplaneeringu lahendusega
kavatsetakse muuta selle maa-ala kohta varem kehtestatud
detailplaneeringuga määratud krundi ehitusõigust
KOV teatab kinnisasja omanikule, keda ajutine ehituskeeld
puudutada võib, ajutise ehituskeelu kehtestamise kavatsusest
ja põhjustest enne ajutise ehituskeelu kehtestamist.
KOV korraldab üldplaneeringu lähteseisukohtade,
eskiislahenduste ja planeeringu elluviimisega kaasneda
võivate mõjude tutvustamiseks väljapanekuid ja avalikke
arutelusid ning määratleb nende korraldamise vajaduse
KOV kaasab puudutatud isiku detailplaneeringu koostamisse
ja teatab sellest talle esimesel võimalusel.
KOV teatab planeeringu lähteseisukohtade ja
eskiislahenduste väljapaneku ning avaliku arutelu aja, koha
ja väljapaneku kestuse:(1) vastavas ajalehes hiljemalt üks
nädal enne avaliku arutelu toimumist; (2) vastava kinnisasja
omanikule hiljemalt kaks nädalat enne avaliku arutelu

SM KOV

1.08.2011

§ 12
§ 12

§ 12
§ 12

§ 12
§ 12

§ 12
§ 14

23

KOV ülesanded
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS; VESI JA KANALISATSIOON; TRANSPORT; RUUMILINE PLANEERIMINE

221.
222.
223.

224.
225.

226.

227.

228.

toimumist, kui planeeringuga kavandatav toob kaasa
kinnisasja sundvõõrandamise vajaduse.
KOV avaldab ühtlasi oma veebilehel planeeringu
lähteseisukohad või eskiislahendused.
Planeeringu koostamist korraldav KOV vastab kirjalikele
ettepanekutele.
Planeeringu koostamist korraldav KOV kooskõlastab enne
planeeringu käesoleva seaduse § 18 kohast vastuvõtmist
seaduses täpsustatud juhtudel: (1) Üldplaneeringu planeeritava maa-ala naabrusesse jäävate KOV-dega ja
Keskkonnaametiga; asjaomase riigiasutusega; (2)
Üldplaneeringu ja detailplaneeringu - asjaomase
riigiasutustega.
KOV määrab kehtestatud üldplaneeringu alusel koostatud
detailplaneeringule teiste KOV-de või riigiasutustega
kooskõlastamise vajaduse
KOV teeb planeeringu vastuvõtmise otsuse ja korraldab
planeeringu avaliku väljapaneku. Planeeringu
vastuvõtmisega kinnitab KOV, et planeering vastab valla või
linna ruumilise arengu eesmärkidele ja et ta on kontrollinud,
et planeering vastab seadustele ja muudele õigusaktidele.
Planeeringu avalik väljapanek korraldatakse:
1) üldplaneeringu puhul – valla või linna keskuses ja valla
suuremates asulates või planeeritavas asulas;
2) detailplaneeringu puhul – valla keskuses ja vastavas
asulas või linna keskuses ja vastavas linnaosas
KOV teatab asjaosalistele tähtkirjaga enne avaliku
väljapaneku algust planeeringu avaliku väljapaneku ning
üldplaneeringu või käesoleva seaduse §-s 291 nimetatud
planeeringu avaliku arutelu toimumise aja ja koha.
Planeeringu koostamist korraldav KOV teatab vastavas
ajalehes planeeringu avaliku väljapaneku ning
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maakonnaplaneeringu või üldplaneeringu avaliku arutelu
toimumise aja ja koha enne avaliku väljapaneku algust.
Koos avaliku väljapaneku teatega avaldab KOV planeeringu
KOV veebilehel: (1) üldplaneeringu või detailplaneeringu,
mille avaliku väljapaneku järel on kohustuslik korraldada
avalik arutelu; (2) detailplaneeringu, mille avaliku
väljapaneku järel ei ole kohustuslik korraldada avalikku
arutelu
KOV tagab planeeringu avaliku väljapaneku ajal oma tööaja
jooksul isikute juurdepääsu kõigile planeeringuga seotud
materjalidele ja informatsioonile, mis on planeeringu
koostamist korraldava KOV käsutuses.
Planeeringu koostamist korraldav KOV teatab planeeringu
avaliku väljapaneku ajal posti teel või elektronpostiga
saadetud ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikutele oma
põhjendatud seisukoha ettepanekute ja vastuväidete kohta
ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha pärast
planeeringu avaliku väljapaneku lõppemist.
KOV korraldab üldplaneeringu ja selle avaliku väljapaneku
tulemuste ning maavanem maakonnaplaneeringu ja selle
avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu pärast avaliku
väljapaneku lõppemist.
KOV teatab detailplaneeringu avaliku arutelu toimumise aja
ja koha vastavas ajalehes enne avaliku arutelu toimumist.
Planeeringu koostamist korraldav KOV avaldab
informatsiooni avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu
tulemuste kohta vastavas ajalehes, kui planeeringu avalikul
väljapanekul esitati planeeringu kohta kirjalikke
ettepanekuid ja vastuväiteid.
KOV teeb avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste
alusel planeeringus vajalikud parandused ja täiendused ning
käesoleva seaduse § 23 lõigetest 1 ja 2 tulenevatel juhtudel
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esitab planeeringu järelevalve teostajale koos
informatsiooniga arvestamata jäänud ettepanekute ja
vastuväidete kohta
KOV kehtestab detailplaneeringu, mille koostamise üle ei
teostata järelevalvet, või maavanema poolt järelevalve
käigus heakskiidetud üldplaneeringu või detailplaneeringu.
KOV kannab pärast detailplaneeringu kehtestamist tehtud
muudatused üldplaneeringusse.
KOV avaldab üldplaneeringu ja detailplaneeringu
kehtestamise teate vastavas ajalehes, andes
lühiinformatsiooni planeeringu sisu kohta, sealhulgas selle
kohta, millised on linna või valla ruumilise arengu
eesmärgid ning milliseks võivad kujuneda planeeringu
elluviimisega kaasneda võivad majanduslikud, sotsiaalsed ja
kultuurilised mõjud ning mõjud looduskeskkonnale.
KOV saadab üldplaneeringu ja detailplaneeringu
kehtestamise otsuse ärakirja ja kehtestatud planeeringu
maavanemale ning informatsiooni üldplaneeringu
kehtestamisega jõustunud maakasutus- ja ehitustingimuste
ning kitsenduste kohta ja kehtestatud detailplaneeringu riigi
maakatastri pidajale
KOV teatab tähtkirjaga üldplaneeringu või detailplaneeringu
kehtestamisest
Planeeringu kehtestanud KOV teeb oma otsuse kehtestatud
planeeringu või planeeringu kehtestamise otsuse seaduse või
muu õigusaktiga vastavusse viimiseks tehtud ettepaneku
kohta, viib planeeringu või selle kehtestamise otsuse
vastavusse seaduse või muu õigusaktiga, ning informeerib
ettepaneku tegijat oma otsusest ja ettepaneku vastuvõtmise
või tagasilükkamise põhjustest tähtkirjaga.
KOV saadab detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise
otsuse ärakirja maavanemale ja riigi maakatastri pidajale.
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Planeeritava maa-ala KOV-des tagatakse kehtestatud
planeeringuga tutvumine.
KOV vaatab üle kehtestatud üldplaneeringud ja esitab
ülevaatamise tulemused maavanemale.
KOV informeerib kehtestatud planeeringute ülevaatamise
tulemustest avalikkust vastavas ajalehes.
KOV määrab koostöös maavanema ja Keskkonnaametiga
olulise ruumilise mõjuga objekti planeeritava maa-ala
suuruse, kui asukoht valitakse üldplaneeringu alusel.
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