01.08KOV ülesanded

KULTUUR, SPORT, NOORSUGU
TEGEVUS

1.

KOV volikogu otsustab rahvaraamatukogu asutamise.

2.

11.

Valla- või linnavalitsus teatab rahvaraamatukogu
asutamisest kirjalikult Kultuuriministeeriumile.
Valla- või linnavolikogu annab nõusoleku
maakonnaraamatukogu nimetamisele
Linnas või vallas, kus on mitu rahvaraamatukogu, võib
linna- või vallavolikogu raamatukoguteeninduse
koordineerimiseks nimetada ühe rahvaraamatukogudest
linna või valla keskraamatukoguks.
KOV volikogu kinnitab põhimääruse, milles sätestatakse
rahvaraamatukogu ülesanded, juhtimise korraldus, juhi
õigused ja kohustused, raamatukogu struktuur ning muud
tegevuse korraldamise olulised küsimused.
Valla- või linnavalitsus kuulutab välja konkursi
rahvaraamatukogu direktori ametikoha täitmiseks ja
kehtestab konkursi korra.
KOV volikogu kehtestab korra rahvaraamatukogu
valduses oleva vara valdamise, kasutamise ja käsutamise
osas
Kohalik omavalitsus tagab töötajate töötasud, välja
arvatud käesoleva § 3 punktis 3 nimetatud töötajate
puhul;
Kohalik omavalitsus tagab kogude regulaarse varustatuse
teavikutega, lähtuvalt rahvaraamatukogu
teeninduspiirkonna elanike arvust;
Kohalik omavalitsus tagab rahvaraamatukogu eripärale
vastavad ruumid, sisustuse ja majandamiskulud.
KOV teostab kontrolli rahvaraamatukogu tegevuse üle.

12.

Valla- või linnavalitsus esitab Kultuuriministeeriumile

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

SM KOV

SEADUS

20.09.11
RAKENDUSAKTID

Olemus Kohalik (K)/
Riiklik (R)

Rahastamine, muud
kommentaarid

Rahvaraamatukogu
seadus § 4
§5
§5
§5

§6

§7
§9
§ 10
§ 11
§ 11
§ 12
§ 12
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
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aruande rahvaraamatukogule riigieelarvest eraldatud
summade kasutamise kohta
KOV volikogu otsustab rahvaraamatukogu
ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise

20.09.11

§ 13 (RT I 07, 19,
93)

Valla- või linnavalitsus teatab rahvaraamatukogu
ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest
Kultuuriministeeriumile.
Valla- või linnavolikogu kehtestab korra
rahvaraamatukogule mittevajalikke teavikute tasuta
võõrandamiseks või müümiseks
KOV määrab rahvaraamatukogu teeninduspiirkonna.

§ 14

Valla- või linnavalitsus kehtestab eriteenuste eest võetava
tasu suuruse.
Valla- või linnavalitsus kehtestab tagatise võtmise ja
tagastamise korra.

§ 16

§ 15
§ 15

§ 17 (RT I 07, 19,
93)

19.

KOV volikogu kinnitab raamatukogu kasutamise
§ 17
eeskirja, kus kehtestatakse rahvaraamatukogu teeninduse
korraldus, lugejate õigused ja kohustused.
20. Valla- või linnavalitsus teeb tähtpäevaks maksmata
§ 17
summa tasumiseks lugejale ettekirjutuse koos
sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata
jätmise korral.
21. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral annab valla- või
§ 17
linnavalitsusel ettekirjutuse sundtäitmiseks täitemenetluse
seadustikus sätestatud korras.
22. Rahvaraamatukogu seaduse rakendusaktidest:
23. Valla- või linnavalitsus kehtestab korra mahakandmise
põhjuste (aegunud, lagunenud vm) järgi koostatava
kustutusakti kinnitamise kohta. (§ 8)
24. Valla- või linnavalitsus moodustab inventuuri tegemiseks
komisjoni ja kinnitab inventuuriakti. (§ 9)
25. Valla- või linnavalitsus otsustab puuduvate teavikute
SM KOV

KUM määr.
Rahvaraamatukogu
töökorralduse
juhend (RTL 04,
97, 1529)
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26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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kustutamise. (§ 9)
Valla- ja linnavalitsused korraldavad muinsuskaitset.
Valla- või linnavalitsus Peab arvestust oma maa-alal
asuvate kinnismälestiste üle;
Arvestab territoriaalplaneerimise, maakasutuse ja muid
projekte koostades ja kooskõlastades ning
liikluskorraldust kehtestades kinnismälestistest ning
muinsuskaitsealadest ja nende kaitsevöönditest tulenevaid
muinsuskaitselisi nõudeid;
Teeb Muinsuskaitseametile ettepanekuid
kultuuriväärtusega asjade ajutise kaitse alla võtmiseks;
Kontrollib, kas mälestistega seotud töid tegevatel isikutel
on kehtestatud korras väljastatud uurimis- ja tegevusload;
Kontrollib, kas mälestistega, nende kaitsevöönditega ja
muinsuskaitsealal paiknevate ehitistega seotud tööd ja
asjaomased projektid on kooskõlastatud
Muinsuskaitseametiga
Teeb Muinsuskaitseametile viivitamata teatavaks
käesoleva seaduse rikkumise juhud, mälestisi kahjustavad
muutused ja kultuuriväärtusega leiud
Peatab mälestisi või kultuuriväärtusega leide ohustavad
tööd ja muu tegevuse;
Täidab muinsuskaitseala põhimäärusest tulenevaid muid
ülesandeid;
Järgib oma kohustusi täites muid käesolevast seadusest
tulenevaid nõudeid.
KOV volikogu annab arvamuse muinsuskaitseala
põhimääruse kohta.
KOV volikogu annab nõusoleku kinnismälestise
teisaldamisele
KOV annab nõusoleku või ehitusloa teatud mälestiste ja
muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste ehitustööde
teostamiseks ja seda pärast Muinsuskaitseametiga

SM KOV

20.09.11

Muinsuskaitsesead
us § 9
§9
§9

§9

§9

§9
§9
§9
§9
§ 15
§ 29/1 (RT I,
21.03.2011, 4)
§ 35
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kooskõlastamist.
Valla- või linnavalitsus peatab tööd, et teha kindlaks
uuringute vajalikkus või asja vastavus mälestise
tunnustele, kui mälestisel, muinsuskaitsealal või mis
tahes muus paigas tööd tehes avastatakse inimtegevuse
tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht,
sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega leid.
40. Valla- või linnavalitsus peatab viivitamatult kõik tööd ja
kogu tegevuse, mis ohustab mälestist või
kultuuriväärtusega leidu või mis on muul viisil vastuolus
käesoleva seadusega
41. Valla- või linnavalitsus teostab riiklikku järelevalvet
käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud nõuete
järgimise üle vastavalt oma pädevusele, kui valla- või
linnavalitsusele on antud järelevalve pädevus
Muinsuskaitseameti ja kohaliku omavalitsuse volikogu
vahelise halduslepingu alusel.
42. Valla- või linnavalitsus on käesoleva seaduse §-des 45–
48 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja
43. Valla- või linnavalitsus moodustab, korraldab ümber ja
lõpetab munitsipaaletendusasutuse tegevuse KOV
volikogu otsusel.
44. Valla- või linnavalitsus teatab kultuuriministrile
kirjalikult munitsipaaletendusasutuse moodustamisest,
ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest.
45. Valla- või linnavolikogu kinnitab
munitsipaaletendusasutuse põhimääruse.
46. Valla- või linnavolikogu otsustab
munitsipaaletendusasutusele valla- või linnaeelarvest
määratava toetuse suuruse.
47. Valla- või linnavolikogu kehtestab
munitsipaaletendusasutuse valduses oleva vara
valdamise, kasutamise ja käsutamise korra.
48. Seaduse § 5 sätestatud KOV asutused on kohustatud
loovutama sundeksemplare.
SM KOV
39.

20.09.11

§ 42 (RT I,
21.03.2011, 4)

§ 44

§ 44/1

§ 49
Etendusasutuse
seadus § 3
§4
§ 15
§ 21
§ 21
Sundeksemplari
seadus § 5
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49.
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KOV võib kooskõlastatult maakonna alaealiste
komisjoniga moodustada linna või valla alaealiste
komisjoni.
50. Linnaosavalitsus võib kooskõlastatult linnavalitsusega
moodustada linnaosa alaealiste komisjoni.
51. Linnapea või vallavanem nimetab linna- või
vallavalitsuse juurde moodustatava alaealiste komisjoni
isikkoosseisu
52. Linnaosavanem nimetab linnaosa valitsuse juurde
moodustatava alaealiste komisjoni isikkoosseisu.
53. Alaealise elukohajärgse valla- või linnavalitsuse volitatud
esindaja esitab taotluse alaealise õiguserikkumise asja
arutamiseks alaealiste komisjonis.
54. Valla- või linnavolikogu määrab noorsootöö prioriteedid
oma haldusterritooriumil ning sätestab nende
saavutamiseks vajalikud ülesanded valla või linna
arengukavas;
55. Valla- või linnavolikogu kinnitab noorteühingute,
noorteprogrammide ja noorteprojektide valla- või
linnaeelarvest toetamise põhimõtted, toetuse taotlemise ja
maksmise tingimused ja korra, nähes vajaduse korral ette
omaosaluse tingimused toetuse saamiseks, toetuse
taotluste vormid ning toetuse kasutamise aruandluse
korra
56. Valla- või linnavolikogu toetab eelarveliste vahendite
olemasolul valla või linna haldusterritooriumil
tegutsevate noorteühingute noorteprogramme ja
noorteprojekte
57. Valla- või linnavolikogu konsulteerib selle olemasolul
noortevolikoguga noorsootöö kavandamisel, teostamisel
ja hindamisel;
58. Valla- või linnavolikogu kinnitab valla või linna
haldusterritooriumil projektlaagri pidamise tingimused ja
korra ning projektlaagri pidamise loa väljastamise korra
59. Valla- või linnavolikogu täidab teisi noorsootöö
SM KOV

20.09.11

Alaealiste
mõjutusvahendite
seadus § 11
§ 12
§ 12
§ 12
§ 14 (RT I 10, 41,
240)
Noorsootöö seadus
(RT I 10, 44, 262)
§8
§8

§8

§8
§8
§8
5

01.08KOV ülesanded
60.

61.
62.
63.

64.

65.

66.
67.
68.
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korraldamise ülesandeid oma haldusterritooriumil
Valla- või linnavolikogu juurde võib moodustada
noortevolikogu, mille eesmärgiks on arutada valla või
linna pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi
ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või
linnavolikogule ja valla- või linnavalitsusele, lähtudes
noorte vajadustest ja huvidest.
Valla- või linnavolikogu kehtestab korra noortekogu
valimiseks valla või linna noorte poolt demokraatlikul
teel ning noortevolikogu tegutsemise alused.
Vald või linn toetavad oma haldusterritooriumi
noortevolikogu jätkusuutlikku tegutsemist valla- või
linnavolikogu kehtestatud korras.
Valla- või linnavolikogu edastab noortevolikogule selle
taotlusel oma istungite päevakordade projektid ning noori
puudutavate õigusaktide eelnõud enne valla- või
linnavolikogu istungite toimumist.
Valla- või linnavalitsus, mille haldusterritooriumil
projektlaager läbi viiakse, annab projektlaagri pidamise
loa, keeldub selle andmisest või tunnistab loa kehtetuks
ning teavitab oma otsusest kirjalikult taasesitatavas
vormis.
Valla- või linnavalitsus teostab järelevalvet projektlaagri
pidamise tingimustele ja korrale vastavuse üle ning teeb
projektlaagri pidajale ettekirjutuse puuduse
kõrvaldamiseks.
Valla- või linnavalitsus on vastavalt oma pädevusele
käesoleva seaduse §-s 16 sätestatud väärtegude
kohtuväline menetleja
KOV üksused korraldavad ja edendavad sporti

Vald või linn kinnitab spordiorganisatsioonide valla- või
linnaeelarvest toetamise tingimused, kord ja taotluste
vormid ning vajaduse korral näha ette omaosaluse
tingimused toetuse saamiseks;
SM KOV
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§9

§9
§9
§9

§ 11

§ 13

§ 17
Spordiseadus (RT I
05, 22, 148) § 2
§3
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69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
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Vald või linn toetab eelarveliste vahendite olemasolu
korral oma haldusterritooriumil asuvate
spordiorganisatsioonide tööd
tagab munitsipaalkoolides tingimused kehalise kasvatuse
tundide läbiviimiseks ja soodustada spordiharrastust
koolides, spordikoolides ning noorte püsilaagrites;
määrab oma haldusterritooriumil spordi korraldamisega
tegelev teenistuja või määrata need ülesanded mõnele
teisele valla või linna ametiasutuse teenistujale
informeerib spordiehitise otstarbe muutmise kavatsusest
maavalitsust ja Kultuuriministeeriumi.
Vald või linn määrab kindlaks oma haldusterritooriumil
spordiks vajaliku maa-ala;
Valla- või linnavalitsus annab spordiürituse korraldamise
ja kodumängude korraldamise loa või keeldub selle
andmisest, teatades sellest spordiürituse korraldajat
Valla- või linnavalitsus kooskõlastab enne loa andmist
loa taotluse piirkonna politseiasutuse ja päästekeskuse
ning vajadusel muude ametkondadega.
Valla- või linnavalitsus asutab KOV volikogu otsusel
munitsipaalmuuseumi.
KOV volikogu kinnitab munitsipaalmuuseumi
põhimääruse.
KOV volikogu kehtestab munitsipaalmuuseumi valduses
oleva vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra.
KOV volikogu teeb otsuse munitsipaalmuuseumi
ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise kohta.
KOV volikogu kehtestab korra munitsipaalmuuseumi
puhul museaali üleandmise kohta.
KOV volikogud osalevad muuseumikogu üleandmise ja
vastuvõtmisega seotud küsimuste lahendamisel
Majutusettevõtte asukohajärgne valla- või linnavalitsus
kannab registrisse majutusettevõtte andmed, keeldub selle

SM KOV
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§3
§3
§3
§3

§3
§ 21
Muuseumiseadus
(RT I 96, 83, 1487)
§ 3, 5
§6
§ 10
§ 13
§ 17
§ 22
Turismiseadus (RT
I 00, 95, 607) §
7
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83.
84.
85.
86.
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tegemisest või kustutab osaliselt või täielikult
registreeringu.
Valla- või linnavalitsused teostavad vastavalt oma
pädevusele järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel
kehtestatud õigusaktide nõuete järgimise üle.
Valla- või linnavalitsused teostavad kontrolli registri
andmete õigsuse üle majutusettevõtete osas.
Valla- või linnavalitsus annab järelevalvet teostavale
isikule järelevalve teostamiseks vajalikku informatsiooni.
Valla- või linnavalitsus on käesoleva seaduse §-s 312
sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja.
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20/1
§ 30
§ 30
§ 30/1
§ 31/5
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