KOV ülesanded

ATS, KOKS, VALIMINE, LIIDUD, VÄIKESAARED
TEGEVUS

1.

Kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad
kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel
iseseisvalt.
2.
KOV-l on seaduse alusel õigus kehtestada ja koguda
makse ning panna peale koormisi
3.
KOV-l on õigus moodustada teiste KOV-dega liite ja
ühisasutusi.
1. KOV volikogu kinnitab KOV ametiasutuste struktuuri ja
teenistujate koosseisu ning palgamäärad
KOV ametiasutuse juhi otsusel kuulutatakse avalik
konkurss välja ka muude ametikohtade täitmiseks vastavas
ametiasutuses.
2.
KOV ametiasutused tagavad konkursi korras teenistusse
võtmisel isikute kaitse diskrimineerimise eest ning järgima
võrdse kohtlemise põhimõtet vastavalt võrdse kohtlemise
seadusele ja soolise võrdõiguslikkuse seadusele.
1. KOV ametiasutuse juht määrab atesteerimise aja
kooskõlastatult vastava konkursi- ja
atesteerimiskomisjoni esimehega.
1. Valla või linna konkursi- ja atesteerimiskomisjon
atesteerib selle valla või linna ametiasutuste vanem- ja
nooremametnikke.
1. KOV volikogu moodustab valla või linna konkursi- ja
atesteerimiskomisjoni ning määrab selle esimehe ja
liikmed.
1. KOV ametiasutuse juht kinnitab ametikoha
atesteerimisnõuded kooskõlastatult vastava konkursi- ja
atesteerimiskomisjoniga, juhindudes Vabariigi Valitsuse
poolt kehtestatud ametikohtade põhigruppide
atesteerimisnõuetest.
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1. KOV ametiasutuses peetakse ja täiendatakse ametniku
kohta peetavat atesteerimislehte.
1. KOV volikogu vormistab teenistusest vabastamise
otsusega.
2.
KOV asutus annab valitsuskomisjonile viimase tööks
vajalikke dokumente ja muid andmeid.
1. KOV asutus annab Riigikantseleile viimase ülesannete
täitmiseks vajalikke dokumente ja selgitusi.
1. KOV volikogu ja valitsus esitavad maavanemale viimase
nõudmisel kohalike omavalitsusüksuste volikogude ja
valitsuste jõustunud õigusaktide ärakirju.
2. Omavalitsusüksus otsustab ja korraldab neid kohaliku elu
küsimusi, mis on talle pandud teiste seadustega või mis ei
ole seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada
3.

KOV täidab riiklike kohustusi, mis on talle pandud
seadusega või mis tulenevad selleks volitatud riigiorgani ja
antud volikogu vahelisest lepingust.
4.
Volikogu ja valitsus annavad üldaktidena määrusi.
Volikogu võtab üksikaktidena vastu otsuseid, valla- või
linnavalitsus annab korraldusi. Valitsusel on õigus anda
korraldusi, mis kehtivad tema haldusterritooriumil.
Volikogu võib kehtestada täpsema korra normitehniliste
nõuete rakendamiseks.
5.
Volikogu kehtestab oma määrusega valla või linna
põhimääruse
6. Volikogu, volikogu esimees, valla- või linnavalitsus ning
linnapea või vallavanem või nende poolt volitatud
esindajad esindavad oma pädevuse piires valda või linna.
1. Volikogu või tema poolt määratud esindaja esindab
omavalitsusüksust suhetes rahvusvaheliste
organisatsioonidega.. Volikogu vaatab eelnevalt läbi ja
kiidab heaks sõlmitavad lepingud.
1. KOV esitab enne omavalitsusüksuse lipu või vapi
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kinnitamist nende kavandi arvamuse saamiseks
Riigikantseleile.
2.
Valla või linna volikogu annab arvamuse
omavalitsusüksuse likvideerimise või selle piiride või nime
muutmise kohta.
1. Volikogu korraldab antud omavalitsuse territooriumil
olulistes küsimustes elanike küsitlusi.
1. Volikogu liige juhindub seadusest, valla või linna
õigusaktidest ning valla- või linnaelanike vajadustest ja
huvidest.
2. Volikogu võtab vastu ja muudab valla- või linnaeelarve ,
kinnitab majandusaasta aruande ning määrab audiitori
3.
Volikogu kehtestab, muudab ja tunnistab kehtetuks
kohalikke makse
4. Volikogu kehtestab valla või linna eelarvesse laekuvate
kohalike maksude puhul soodustuste andmise korra
1. Volikogu määrab koormisi
2. Volikogu kehtestab toetuste andmise ja KOV eelarvest
finantseeritavate teenuste osutamise korra
3. Volikogu kehtestab valla- või linnavara valitsemise korra
4. Volikogu võtab vastu ja muudab valla või linna
arengukava
5. Volikogu võtab laene, emiteerib võlakirju, võtab
kapitalirendi- ja faktooringukohustusi ning kohustusi
kontsessioonikokkulepete alusel
6. Volikogu kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks valla
või linna põhimääruse
1. Volikogu esitab taotluse või annab arvamuse valla või
linna piiride või valla või linna nime muutmiseks ning
sellega seotud varaliste või muude vaidluste
lahendamiseks;
2. Volikogu moodustab ja lõpetab osavalla ja linnaosa,
määrab kindlaks tema pädevuse ja kinnitab põhimääruse
3.
Volikogu määrab järgmise volikogu koosseisu liikmete
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6.

2.
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arvu;
Volikogu määrab valimisringkondade arvu, piiride ja ühtse
numeratsiooni ning igas valimisringkonnas mandaatide
arvu, moodustab valla või linna valimiskomisjoni ja
jaoskonnakomisjoni
5. Volikogu valib volikogu esimehe, aseesimehe või
aseesimehe
Volikogu valib vallavanema või linnapea;
7. Volikogu kinnitab valitsuse liikmete arvu ja valitsuse
struktuuri
1. Volikogu kinnitab ja vabastab valitsuse liikme valitsuse
liikmete kohustustest ning nimetab ametisse ja vabastab
ametist palgalised valitsusliikmed;
Volikogu avaldab umbusalduse volikogu esimehele,
volikogu aseesimehele, volikogu komisjoni esimehele,
volikogu komisjoni aseesimehele, revisjonikomisjoni
liikmele, valitsusele, vallavanemale või linnapeale või
valitsuse liikmele;
3. Volikogu määrab vallavanemale või linnapeale ja
palgalistele valitsusliikmetele töötasu ning otsustab
teistele valitsusliikmetele hüvituse maksmise ja määrab
selle suuruse
4. Volikogu moodustab volikogu komisjonid ja lõpetab
tegevuse, valib nende esimehed ja aseesimehed volikogu
liikmete hulgast ja kinnitab komisjonide koosseisu
Volikogu määrab volikogu esimehele või ühele
aseesimehele töötasu või hüvituse või määrab
aseesimeestele hüvituse;
6. Volikogu kehtestab volikogu liikmetele volikogu tööst
osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud
kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise korra
7. Volikogu valla või linna esindamise korra kehtestamine
8. Volikogu kinnitab ja muudab valla või linna poolt
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äriühingu ja sihtasutuse asutamise, lõpetamise ning
põhikirja kinnitamise ja muutmise
9. Volikogu otsustab valla või linna osalemise äriühingus,
sihtasutuses, mittetulundusühingus ning otsustab nendes
osalemise lõpetamise
10. Volikogu nimetab valla või linna esindajad ja nende
asendajad kohaliku omavalitsuse üksuste liidu
üldkoosolekule ja kutsub sealt tagasi
11. Volikogu valib rahvakohtunikukandidaatide;
12. Volikogu valib Vabariigi Presidendi valimiskogusse
volikogu esindaja või esindajad;
13. Volikogu kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks valla või
linna ehitusmääruse
14. Volikogu esitab kinnisasja sundvõõrandamise taotluse
15. Volikogu algatab ja kehtestab üldplaneeringu
16. Volikogu kuulutab välja üldplaneeringu vastuvõtmine ja
avaliku väljapaneku
17. Volikogu tunnistab kehtetuks detailplaneeringu ja
kehtestab planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud
detailplaneeringu
18. Volikogu moodustab valla või linna ametiasutuse ja valla
või linna ametiasutuse hallatava asutuse, korraldab ümber
ja lõpetab tegevuse ning kinnitab ametiasutuse
põhimääruse
19. Volikogu kehtestab valla- või linnaametnikele sotsiaalsed
garantiid
20. Volikogu kinnitab valla või linna ametiasutuste struktuuri
ja teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja
palgatingimused
21. Volikogu kehtestab kaevetööde eeskirjad ja heakorra
tagamiseks heakorraeeskirjad
22. Volikogu kehtestab koerte ja kasside pidamise eeskirjad
23. Volikogu kehtestab avaliku korra tagamiseks avaliku korra
eeskirjad;
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Volikogu võtab vastu ja ajakohastab jäätmekava
Volikogu kehtestab jäätmehoolduseeskirja
Volikogu kehtestab jäätmeliikide, millele kohaldatakse
korraldatud jäätmevedu, vedamissageduse ja -aja,
jäätmeveo piirkonnad ja jäätmeveo teenustasu suuruse
määramise korra
1. Volikogu otsustab muud seadusega volikogu
ainupädevusse antud küsimused
27. KOV volikogu otsustab seadusega kohaliku omavalitsuse,
kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku
omavalitsusorgani pädevusse antud küsimusi ning võib
delegeerida nende küsimuste lahendamise valitsusele.
28. Volikogu avalikustab omaõigusaktid. Volikogu määrused
ja otsused ning istungite protokollid vormistatakse eesti
keeles. (Või ka vähemusrahvuse keeles). Volikogu sätestab
korra õigusaktide avalikustamiseks
29. Volikogu ja valitsus kontrollivad seaduste ja volikogu
määruste ning otsuste ja valla- või linnavalitsuse määruste
ning korralduste täitmist.
2. Valla- või linnavalitsus või valla või linna ametiasutus
annavad vastuseid volikogu liikme küsimustele
30. Volikogu valib vallavanema või linnapea kuni 4 aastaks
31. Vallavanem või linnapea moodustab valitsuse.
32. Volikogu annab volitused valla- või linnavalitsusele.
33. Valla- ja linnavalitsus valmistab ette volikogus arutamisele
tulevaid küsimusi, lähtudes valitsuse seisukohtadest või
volikogu otsustest
34. Valla- ja linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu
küsimusi, mis volikogu määruste ja otsustega või
põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele
3. Valla- ja linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu
küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse
35. Valla- ja linnavalitsus lahendab küsimusi, mis on
käesoleva seaduse § 22 2. lõike alusel delegeeritud
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valitsusele
36. Valla- ja linnavalitsus korraldab KOV ametiasutuste poolt
isikute vastuvõttu märgukirjale ja selgitustaotlusele
vastamise seadusega ettenähtud korras
37. Valitsus taotleb volikogu ees volikogu poolt vastuvõetud
määruse või otsuse uuesti läbivaatamist.
4. Valla- või linnavalitsus kehtestab oma korraldusega valla
või linna asutuste poolt osutatavate teenuste hinnad
38. Valla- ja linnavalitsuse õigusaktid avalikustatakse ning
need peavad olema kättesaadavad kõigile isikutele. Vallaja linnavalitsuse määrused ja korraldused vormistatakse ja
avalikustatakse eesti keeles.
5. Volikogu kehtestab valla või linna vara valitsemise korra
39. Vald või linn asutab teenuste osutamiseks hallatavaid
asutusi, ta võib olla osanik või aktsionär äriühingus,
asutada sihtasutusi ja olla MTÜ liige, arvestades KOV
üksuse finantsjuhtimise seaduses esitatud tingimusi.
40. Valla- või linnavolikogu kehtestab valla või linna
eraõiguslikes isikutes osalemise ning KOV üksuse
finantsjuhtimise seaduse täitmise korraldamise tingimused
ja korra.
41. Volikogu otsustab hallatava asutuse asutamise ja selle
tegevuse lõpetamise. Volikogu kehtestab korra, mille
kohaselt toimub hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri
ja koosseisu kinnitamine ning muutmine.
42. KOV volikogu otsustab sihtasutuse, mille ainuasutajaks on
vald või linn, samuti osaühingu või aktsiaseltsi, mille
ainsaks osanikuks või aktsionäriks on vald või linn,
asutamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise ja
lõpetamise ning kinnitab põhikirja ja selle muudatused.
6. Valla- või linnavalitsus nimetab sihtasutuse, osaühingu
või aktsiaseltsi nõukogu (või juhatuse) liikmed ning
teostab muid asutaja, osaniku või aktsionäri õigusi
43. Valla- või linnavolikogu otsustab osalemise ja selle
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lõpetamise mitme asutajaga sihtasutuses või kui äriühingus
osaleb lisaks linnale või vallale ka teisi osanikke või
aktsionäre, samuti kui vald või linn osaleb liikmena
mittetulundusühingus.
7. Volikogu kehtestab määrusega koormised. Volikogu võib
lubada isikul koormise täitmise eest maksta raha ning
kehtestab korra selle teostamiseks.
1. Valla- või linnavalitsus kontrollib koormise täitmist.
2.
KOV koostab arengukava. Valla- või linnavalitsus koostab
arengukava projekti ja selle kinnitab valla- või
linnavolikogu. Volikogu võib kehtestada arengukava ja
eelarvestrateegia koostamise korra või volitada valla- või
linnavalitsust seda tegema.
1.
Valla- või linnavalitsus korraldab avalike arutelude kaudu
kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava koostamisse
ja teatab arengukava või selle muutmise eelnõu
avalikustamisest KOV üksuse veebilehel või muul viisil
valla või linna põhimääruses sätestatud korras
1. Avaldab arengukava koos eelarvestrateegiaga ning
volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid
arengukava menetlemise kohta KOV üksuse veebilehel.
1. KOV tagab asjaajamiskeelena eesti keele. Volikogu teeb
ettepaneku loa andmiseks vähemusrahvuse keele
kasutamiseks asjaajamiskeelena.
1. Volikogu esimees korraldab volikogu tööd, kutsub kokku
ja juhatab volikogu istungeid ning korraldab nende
ettevalmistamist;
1. Volikogu esimees esindab omavalitsusüksust ja selle
volikogu vastavalt seadusega, valla või linna
põhimäärusega ning volikogu poolt antud pädevusele;
2.
Volikogu esimees kirjutab alla volikogu poolt vastuvõetud
määrustele ja teistele volikogu dokumentidele;
1. Volikogu esimees täidab muid talle seaduse alusel ja
valla või linna põhimäärusega pandud ülesandeid.
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1. Volikogu moodustab alatisi ja ajutisi komisjone ning
revisjonikomisjoni.
1. Valla- või linnavalitsus võtab revisjoniakti suhtes
seisukoha ja esitab selle revisjonikomisjonile.
Vallavanem või linnapea esindab valitsust .
1. Vallavanem või linnapea korraldab valla- või
linnavalitsuse tööd ja valla- või linnavalitsuse istungite
ettevalmistamist
Vallavanem või linnapea esindab omavalitsusüksust ja
valla- või linnavalitsust vastavalt seadusega, valla või linna
põhimäärusega ning volikogu poolt antud pädevusele
Vallavanem või linnapea annab valla- või linnavalitsuse ja
tema ametiasutuste sisemise töö korraldamiseks käskkirju
Vallavanem või linnapea kirjutab alla valla- või
linnavalitsuse määrustele ja korraldustele ning teistele
valitsuse dokumentidele
1. Vallavanem või linnapea esitab volikogule kinnitamiseks
valla- või linnavalitsuse koosseisu
Vallavanem või linnapea esitab volikogule ettepaneku
valitsuse täiendava liikme kinnitamiseks ja valitsuse liikme
vabastamiseks valitsuse liikme kohustustest ning palgalise
valitsuse liikme ametisse nimetamiseks ja ametist
vabastamiseks
1. Vallavanem või linnapea esitab valla- või linnavalitsusele
ametisse nimetamiseks valla või linna ametiasutuse juhi
kandidaadi ja ametisse kinnitamiseks valla või linna
ametiasutuse hallatava asutuse juhi kandidaadi, teeb
valitsusele ettepaneku nimetatud juhtide ametist
vabastamise kohta, teostab tööandja teisi õigusi ja
kohustusi, kui volikogu või valitsuse õigusaktis ei ole
sätestatud teisiti;
1. Vallavanem või linnapea esitab majanduslike huvide
deklaratsiooni korruptsioonivastases seaduses sätestatud
korras;
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2.

Vallavanem või linnapea täidab muid talle seaduse alusel
ja valla või linna põhimäärusega pandud ülesandeid
1. KOV teeb valla- või linnavalitsuse istungite ning
volikogu ja valitsuse komisjonide koosolekute protokollid
igaühele kättesaadavaks.
1. KOV võib moodustada valla- või linnavalitsuse
korrakaitseüksuse või nimetada ametisse korrakaitsega
tegeleva ametniku, kelle põhiülesanne on osaleda avaliku
korra tagamisel ja teostada valla- või linnavolikogu poolt
vastuvõetud eeskirjade täitmise üle järelevalvet KOV
määratud tööpiirkonnas.
1. Valla- või linnavolikogu otsustab korrakaitseüksuse
moodustamise ja lõpetamise või korrakaitseametniku
ametikoha loomise ja koondamise
2.
Valla- või linnavolikogu sätestab kinnitatavas
põhimääruses korrakaitseüksuse alluvuse, tööpiirkonna ja
täpsemad ülesanded.
1. Valla- või linnavalitsus sätestab korrakaitseametniku
ametijuhendis korrakaitseametniku alluvuse, tööpiirkonna
ja täpsemad ülesanded.
1. Valla- või linnavalitsus sõlmib politseiasutusega lepingu
korrakaitseüksuse ja korrakaitseametniku väljaõppel ja
täienduskoolitusel abi osutamiseks.
1. Vallavanem või linnapea nimetab ametisse valla- või
linnasekretäri.

§ 51

1. Valla- või linnasekretär annab kaasallkirja valitsuse
määrustele ja korraldustele;
2.
Valla- või linnasekretär korraldab valitsuse õigusaktide
avaldamist ja töö avalikustamist;
1. Valla- või linnasekretär korraldab volikogu õigusaktide
avaldamist ja töö avalikustamist
2.
Valla- või linnasekretär hoiab valla või linna vapipitsatit;
1. Valla- või linnasekretär osaleb valitsuse istungi
SM KOV
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dokumentide ettevalmistamisel ja korraldab istungite
protokollimist;
Valla- või linnasekretär annab valla- või linnakantselei
sisemise töö korraldamiseks käskkirju
1. Valla- või linnasekretär registreerib kriminaalmenetluse
seadustiku §-s 141 sätestatud juhul prokuratuuri määruse
või kohtumääruse alusel vallavanema või linnapea
teenistussuhte peatumise määruse saamisele järgnevast
tööpäevast;
1. Valla- või linnasekretär vastutab sünni- ja surmaandmete
õigusaktidele vastava rahvastikuregistrisse kandmise eest
kooskõlas perekonnaseisutoimingute seadusega;
1. Valla- või linnasekretär täidab teisi seaduses, valla või
linna põhimääruses ja kohaliku omavalitsuse üksuse
õigusaktis valla- või linnasekretärile sätestatud
ülesandeid.
1. Vallavanem või linnapea määrab valla- või linnasekretäri
asendamise korra.
Volikogu kinnitab osavalla või linnaosa põhimääruse.
Volikogu otsustab taotluse alusel osavalla või linnaosa
moodustamise või lükkab taotluse tagasi
1. Vallavanem või linnapea teostab valla või linna
põhimääruses sätestatud korras kontrolli osavalla või
linnaosa vanema korralduste üle.
1. Valla- või linnavalitsus nimetab vallavanema või linnapea
ettepanekul ametisse ja vabastab ametist osavalla ja
linnaosa vanema.
Volikogu võib võtta vastu vallasisese linna linnapea,
aleviku, alevi- ja külavanema statuudi, milles määratakse
vallasisese linna linnapea, aleviku, alevi- ja külavanema
valimise kord, kandidaatidele esitatavad nõuded, õigused,
kohustused ning volituste periood.
Vallad ja linnad võivad ühiste huvide väljendamiseks,
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esindamiseks ja kaitsmiseks ning ühiste üles täitmiseks
tegutseda ühiselt, anda volitused mõnele linnale või vallale
või moodustada KOV üksuste liite ja muid ühendusi.
4.
Valla või linna volikogu esitab Vabariigi Valitsusele
ettepanekuid seaduste ning teiste õigusaktide
vastuvõtmiseks või muutmiseks.
1. Valitsus tunnistab kehtetuks valla või linna ametiasutuste
ning nende ametiisikute ja ametiasutuste hallatavate
asutuste juhtide akte ja toiminguid
1. Valla- või linnavalitsus on käesoleva seaduse §-des 662 ja
663 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja.
1. Uus KOV üksus peab tagama valla või linna elanikele
avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi vähemalt
samal tasemel, kui enne ühinemist.
2. Avalike teenuste osutamist korraldatakse kõikides
asustusüksustes, kus enne ühinemist paiknesid valla- või
linnavalitsused.
3. Kohalik omavalitsus KOV üksuste ühinemisel teostab
ühinemisega seotud uuringute, analüüside ja
konsultatsioonide teostamine
4. Kohalik omavalitsus KOV üksuste ühinemisel selgitab
välja valla või linna elanike arvamuse
5. Kohalik omavalitsus KOV üksuste ühinemisel teostab
omavalitsusüksuse nime ja staatuse muutmisega seotud
toimingud
6. Kohalik omavalitsus KOV üksuste ühinemisel korraldab
ümber omavalitsusüksuse ametiasutused ja ametiasutuste
hallatavad asutused, sealhulgas maksab seadustes
ettenähtud hüvitised
Rakendusaktist - Kohaliku omavalitsuse üksusele
ühinemistoetuse eraldamise ning ülekandmise tingimused ja
kord:
SM KOV
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Valla- või linnavalitsus esitab ühinemistoetuse eraldamise
taotluse koos selgitustega eraldatava ühinemistoetuse
kasutamise kohta Siseministeeriumile ühe kuu jooksul
pärast ühinemise käigus moodustunud kohaliku
omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste
väljakuulutamist. (§ 4)
1. Uue KOV üksuse tekkimisel kohalike omavalitsuse
üksuste ühinemise või jagunemise tõttu korraldatakse
moodustuva kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu
valimised käesoleva seaduse §-s 2 ettenähtud ajal.
2.
Volikogu määrab oma otsusega järgmise koosseisu
liikmete arvu.
3.
Volikogu moodustab valla või linna territooriumil
valimisringkonnad ja avalikustab oma otsuse.
Volikogu jaotab mandaadid valimisringkondade vahel,
1. lähtudes valijate arvust rahvastikuregistri andmete põhjal
valimisaasta 1. juuni seisuga.
2.
Valla- või linnavalitsus moodustab oma määrusega
hääletamise korraldamiseks valimisringkonna
territooriumil valimisjaoskonnad.
Valla- või linnavalitsus moodustab oma määrusega hääletamise
korraldamiseks valimisringkonna territooriumil vähemalt ühe
valimisjaoskonna, kus valijad saavad hääletada väljaspool oma
elukohajärgset jaoskonda
Valla- või linnavalitsus moodustab oma määrusega hääletamise
korraldamiseks valimisringkonna territooriumil
valimisjaoskonna, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha
andmed selles vallas või linnas on rahvastikuregistrisse kantud
valla või linna, Tallinnas linnaosa täpsusega
1. Asjaomased volikogud määravad uue kohaliku
omavalitsuse üksuse valimisteks uue volikogu liikmete
arvu ning moodustavad uue valla või linna territooriumil

üksusele
ühinemistoetuse
eraldamise ning
ülekandmise
tingimused ja
kord (RT I 04,
85, 578)
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valimisringkonnad.
Volikogu valimisi korraldavad muuhulgas valla ja linna
§ 12
valimiskomisjonid
1. KOV organ ning ameti- ja muu asutus abistab oma
§ 16
pädevuse piires valimiskomisjone valimiste korraldamisel
ning vastab valimiskomisjoni pöördumisele.
2.
Volikogu nimetab oma otsusega valla- või linnasekretäri
§ 19
ettepanekul valla ja linna valimiskomisjoni liikmed ja kuni
kaks asendusliiget.
Linna- või vallavalitsus tagab valimiskomisjoni asjaajamise ja
tehnilise teenindamise ning määrab ja avalikustab
valimiskomisjoni asukoha
1. Volikogu nimetab oma otsusega jaoskonnakomisjoni
esimehe ja kuni kaheksa liiget, neist vähemalt pooled
valla- või linnasekretäri ettepanekul, ning vähemalt kaks
asendusliiget.
2.
Asjaomased volikogud nimetavad uue KOV üksuse
volikogu valimisteks valla- või linnasekretäride
ettepanekul valla või linna valimiskomisjoni liikmed ja
asendusliikmed.
3.
Valla- või linnavalitsus määrab hääletamisruumi, kus
korraldatakse hääletamine valimisjaoskonnas.
4.
Valla- või linnavalitsus võib määrata jaoskonnakomisjoni,
kes korraldab lisaks eelhääletamisele hääletamist ainult
valija asukohas (§ 49) või kinnipidamiskohas (§ 51).
5.
Valla- või linnavalitsus registreerib taotluse väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda valija asukohas toimuva
eelhääletamise kohta ja edastab taotluse vastavale
jaoskonnakomisjonile
6.
Valla- või linnavalitsus registreerib kodus hääletamise
taotluse ja edastab selle asjaomasele
jaoskonnakomisjonile.
SM KOV
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Valla- või linnavalitsus moodustab oma määrusega
valimisjaoskonnad Riigikogu valimiseks
Valla- või linnavalitsus avalikustab käesoleva seaduse § 8
lõikes 2 loetletud andmed enne iga valimisi
KOV organ ning ameti- ja muu asutus abistavad oma
pädevuse piires valimiskomisjone valimiste korraldamisel
ning vastavad viimaste pöördumistele
Linnavolikogu nimetab linnasekretäri ettepanekul linna
valimiskomisjoni liikmed hiljemalt kümnendal päeval enne
komisjoni volituste lõppemist. Volikogu nimetab ka kuni
neli asendusliiget, kes komisjoni volituste ajal volikogu
määratud järjekorras asuvad nende komisjoniliikmete
asemele, kelle volitused on peatunud või lõppenud
Tallinna ja Tartu linnavalitsused tagavad maakonna
valimiskomisjoni asjaajamise ja tehnilise teenindamise
(mujal maavalitsus).
KOV volikogu nimetab oma otsusega valla- või
linnasekretäri ettepanekul ning poliitilise tasakaalustatuse
põhimõtet arvestades jaoskonnakomisjoni esimehe ja
liikmed ning vähemalt kaks asendusliiget
Valla- või linnavalitsus tagab jaoskonnakomisjoni
asjaajamise ja tehnilise teenindamise.
Valla- või linnavalitsus määrab hääletamisruumi, kus
korraldatakse hääletamine valimisjaoskonnas
Valla- või linnavalitsus määrab valimisjaoskonna, kus on
võimalik valijal eelhääletamise päevadel (§ 38 lõige 2)
hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda toimuvat
hääletamist korraldab valla- või linnavalitsuse määratud
jaoskonnakomisjon. Valla- või linnavalitsus võib määrata
jaoskonnakomisjoni, kes korraldab lisaks eelhääletamisele
hääletamist ainult valija asukohas (§ 43) või ainult
kinnipidamiskohas (§ 45).
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1. Valla- või linnavalitsus registreerib väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamise soovi
taotluse ja edastab selle vastavale jaoskonnakomisjonile.
Valla- või linnavalitsus registreerib kodus hääletamise
taotluse ja edastab selle asjaomasele
jaoskonnakomisjonile.
1. Valla- või linnavalitsus moodustab oma määrusega oma
territooriumil valimisjaoskonnad Euroopa Parlamendi
valimisteks ja avalikustab määruses loetletud andmed
enne valimisi.
1. KOV volikogu nimetab oma otsusega valla- või
linnasekretäri ettepanekul ning poliitilise tasakaalustatuse
põhimõtet arvestades jaoskonnakomisjoni esimehe ja
liikmed ning vähemalt kaks asendusliiget.
Valla- või linnavalitsus tagab jaoskonnakomisjoni
asjaajamise ja tehnilise teenindamise.
Muudatusi valijate nimekirjas teeb jaoskonnakomisjon
valla- või linnasekretäri teatise alusel.
Valla- või linnavalitsus määrab hääletamisruumi, kus
korraldatakse hääletamist valimisjaoskonnas.
Valla- või linnavalitsus määrab valimisjaoskonna, kus on
valijal eelhääletamise päevadel võimalik hääletada
väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda
Valla- või linnavalitsus määrab jaoskonnakomisjoni, kes
korraldab väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
toimuvat hääletamist
Valla- või linnavalitsus võib määrata jaoskonnakomisjoni,
kes korraldab lisaks eelhääletamisele hääletamist ainult
kinnipidamiskohas (§ 44) või ainult valija asukohas (§ 42).
Valla- või linnavalitsus registreerib väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamise soovi
taotluse ja edastab selle vastavale jaoskonnakomisjonile.
Valla- või linnavalitsus registreerib kodus hääletamise
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taotluse ja edastab selle asjaomasele
jaoskonnakomisjonile.
1. Valla- või linnavalitsus moodustab oma määrusega
jaoskonnad, kus korraldatakse hääletamine.
1. Valla- või linnavalitsus avalikustab määruses loetletud
andmed enne rahvahääletust.
1. Kohaliku omavalitsuse volikogu nimetab oma otsusega
valla- või linnasekretäri ettepanekul ning arvestades
poliitilise tasakaalustatuse põhimõtet jaoskonnakomisjoni
esimehe ja liikmed ning vähemalt kaks asendusliiget.
1. Valla- või linnavalitsus tagab jaoskonnakomisjoni
asjaajamise ja tehnilise teenindamise.
1. Valla- või linnavalitsus määrab hääletamisruumi, kus
jaoskonnas hääletamist korraldatakse.
1. KOV korraldab eelhääletamist, sh väljaspool
elukohajärgset jaoskonda, ja kodus hääletamist.
1. KOV nimetab volikogu või valitsuse liikmete hulgast
liidu üldkoosolekule esindaja ja tema asendaja.
1. KOV volikogu otsustab ülesanded, mida liit täidab nende
eest ühiselt.
2. KOV-de eesmärgid koos riigiga püsiasustusega
väikesaarte haldamisel on:
püsiasustuse taastamine, säilitamine ja arengusuutlikkuse
toetamine
3.
omavalitsusliku suutlikkuse toetamine ja
osalusdemokraatia suurendamine
4.
püsielanikele töökohtade ja toimetulekuvõimaluste
loomine ning ettevõtluse toetamine
5.
esmatähtsate avalike teenuste (politsei- ja päästeasutused,
joogivesi, post- ja elektronside, elektrivarustus,
transpordiühendus, alus-, ja põhi- ning keskharidus,
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sotsiaalabi) kättesaadavuse tagamine
saarte elulaadi omapära ja rahvakultuuri järjepidevuse
säilitamine
väikesaartele iseloomuliku maastikuilme ja
looduskeskkonna säilitamine ja kaitsmine
püsielanike tegevuse ja huvide sidumine territoriaalmere ja
riigipiiri kaitse ning keskkonnahoiu riiklike vajadustega
1. Volikogu kutsub kokku esimese üldkogu.
1. Volikogu korraldab vajadusel osavalla moodustamise
küsimuses saareelanike küsitluse või kutsub kokku
üldkogu.
KOV teeb ettepaneku maavanemale saarevahi ametisse
nimetamiseks
1. KOV teeb ühepoolse lihtkirjaliku avalduse, et
kinnistusraamatusse kantaks märkus selle kohta, et
kinnistu on koormatud ostueesõigusega.
Asjakohastest rakendusaktidest:
Väikesaarte komisjoni põhimäärus:
KOV määrab väikesaarte komisjoni ühe esindaja igalt
väikesaarte nimekirja kantud saarelt. (§ 3)
KOV asutused annavad väikesaarte komisjonile nende
tööks vajalikke dokumente ja asjakohast informatsiooni. (§
6)
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