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SELETUSKIRI Viimsi valla põhimääruse uue redaktsiooni juurde 

 

Sissejuhatus 

Viimane põhimäärus võeti vastu 13.12.2005 ja seda muudeti 09.05.2006, millises 
redaktsioonis põhimäärus ka kehtib. 

Viimsi valla põhimääruse muutmise ja ajakohastamise vajaduse tingisid mitu asjaolu: i) 
kohatine vastuolu kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega (KOKS); ii) on küsimusi, 
mis on jäänud põhimääruses reguleerimata, samuti on põhimääruses kohati halb ja ebaselge 
sõnastus või esineb õigusakti sisemine vastuolu või vastuolu teiste valla õigusaktidega; iii) 
märksõnalise sisujuhi puudumise tõttu olulised sätted valla elanikele erinevatest tekstidest 
raskesti leitavad. 

Kehtiva põhimääruse puhul on mindud ilmselt lihtsustatud teed ja kui mingi regulatsioon 
tundus keeruline ja/või autorite hinnangul põhimäärust koormav, tehti põhimäärusesse 
viide, et üht või teist küsimust reguleerib volikogu poolt kehtestatav erikord.  

Nii on näiteks kehtiva põhimääruse § 39 lg 3 sätestatud, et vallavolikogu ja vallavalitsuse 
õigusaktide algatamise, nende vormistamise, jõustumise ja täitmisele pööramise kord 
sätestatakse vallavolikogu ja vallavalitsuse töökorras.  

Samuti on kehtiva põhimääruse § 45 lg 7 kirjas, et vallavolikogu kehtestab valla eelarve 
koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise korra. See on aga vastuolus KOKS-i § 8 lg 
1 p.5 ja 6 sätte ja mõttega, mille kohaselt just põhimäärus on see valla õigusakt kus 
sätestatakse valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja selle täitmise aruande 
läbivaatamise ja kinnitamise ning avalikustamise kord või valla õigusaktide vastuvõtmise, 
avalikustamise ja jõustumise täpsem kord. 

Seaduseandja on KOKS-i § 8 lg 1 andnud kohustusliku kataloogi nendest õigusnormidest, 
mis peavad sisalduma põhimääruses. Seadus ei näe ette nimetatud normide sätestamise 
delegeerimist põhimäärusest madalamalseisvatesse õigusaktidesse. 

Nimelise hääletamise osas on erinevates aktides erinevad taotlejate arvu nõuded (2-5 
volikogu liiget). 

Seadusega vastuolu sissejuhatava näitena võib veel tuua ka kehtiva põhimääruse § 17 lg 6, 
mis ekslikult sätestab, justnagu peatuks volikogu liikme volitused siis, kui ta nimetatakse 
vallaametnikuks. KOKS-i § 18 lg 1 p 6 sätestab, et volikogu liikme volitused lõpevad enne 
tähtaega seoses nimetamisega sama valla või linna kohaliku omavalitsuse ametnikuks. 
Vastuolu korral tuleb juhinduda seadusest, aga see ei ole argumendiks põhimääruse 
mittemuutmisele ja seadusega kooskõlla viimisele. 

KOKS-i § 8 lg 1 kohaselt peab valla põhimäärus sisaldama kohustuslikus korras järgmisi 
norme, mis reguleerivad: 

1) vallavolikogu esimehe ja aseesimehe või aseesimeeste valimise korra, vallavolikogu 
komisjonide moodustamise korra, õigused ja kohustused ning vallavolikogu 
komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimise korra; 
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2) vallavalitsuse moodustamise korra, vallavanema valimise korra, vallavalitsuse 
pädevuse; 

3) valla sümbolid ja nende kasutamise korra; 
4) valla ametiasutuste moodustamise korra; 
5) valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja selle täitmise aruande 

läbivaatamise ja kinnitamise ning avalikustamise korra; 
6) valla õigusaktide vastuvõtmise, avalikustamise ja jõustumise täpsema korra. 

Nendes küsimustes peab põhimäärus andma lõpliku regulatsiooni ja viiteid muudele 
(alamalseisvatele) valla õigusaktidele seadus ette ei näe. Külla aga lubab KOKS-i § 8 lg 2, 
et põhimäärusesse võib volikogu otsusel lisaks eelnimetatuile ka muid valla tegevust 
reguleerivaid sätteid. 

Muudetud on uue põhimääruse struktuuri, kuna põhimäärusesse on võetud mitmeid 
teemasid, mis olid varem reguleeritud eraldi õigusaktides. Struktuurimuudatuse tõi kaasa ka 
lähenemine, et põhimääruse esimeses pooles on ära toodud nö üldised teemad ja nö eriosa 
on jäetud tahapoole – seega lähenetud on üldiselt üksikule printsiibil.  

 

Vallavolikogu ja vallavalitsuse, volikogu esimehe ja aseesimehe või aseesimeeste valimise 
kord, vallavolikogu komisjonide moodustamise kord, õigused ja kohustused ning 
vallavolikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimise kord on leidnud süsteemse ja 
põhjaliku käsitluse uues põhimääruses, mistõttu tuleb tunnistada kehtetuks senikehtivad 
vallavolikogu ja vallavalitsuse töökorrad kui kehtivale korrale mittevastavad ja uue 
põhimääruse kehtimahakkamisel ka mittevajalikud. 

Täpsustatud on ka vallavalitsuse moodustamise korda ja vallavanema valimise korda, võttes 
arvesse väljakujunenud praktikat või ka probleeme, mis on esile kerkinud kehtiva õiguse 
rakendamisel. 

Valla sümbolid ja nende kasutamise kord oli ka varem põhimääruses reguleeritud. Nendele 
toodi juurde erinevates statuutides jt dokumentides reguleeritud valla aukodaniku ja valla 
autasude regulatsioon kui üks osa valla sümboolikast. 

Täpsustatud on valla ametiasutustega seonduvat. 

Valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja selle täitmise aruande läbivaatamise ja 
kinnitamise ning avalikustamise korra osas kehtivas põhimääruses regulatsioon puudub ja 
see oli reguleeritud eraldi õigusaktiga. Sama puudutab ka arengukava menetlemist. Uue 
põhimääruse kehtimahakkamisega tuleb tunnistada kehtetuks vallavolikogu määrus „Viimsi 
valla eelarve ja arengukava tegevuskava koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise 
kord“. 

Valla õigusaktide vastuvõtmise, avalikustamise ja jõustumise korda on uues põhimääruses 
täpsustatud ja eraldi reguleeritud õigusakti menetluse järjekord. 

Kogu külavanemate temaatika oli põhimääruse tasemel ebaõnnestunult reguleeritud. Küll 
on senikehtivale põhimäärusele lisatud püsiasustusega väikesaarte seadusest tulenev 
saarevanema valimise kord ja üldkogu reglement, aga selline lahendusviis on küsitav. 
Püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lg 7 kohaselt sätestatakse üldkogu reglement ja 
saarevanema valimise kord valla põhimääruses. Samas on analoogsed institutsioonid, nagu 
küla- ja alevikuvanem jäänud põhimäärusest välja. 
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Sõnastuse ebaselguse kohta näidete toomine võtaks palju ruumi. Mööname, et ka 
vastuvõtmiseks esitatava uue põhimääruse teksti osas võib üks ja teine lugeja asuda 
seisukohale, et tegemist on ebaselge või keerulise tekstiga. See on õigusakti puhul alati nii – 
tegijaid on mõni ja lugejaid tuhended – igaüks oma arusaamise ja arvamusega. See on ka 
üks põhjuseid, miks õigusakte aeg-ajalt kohendatakse ja kaasajastatakse. Siiski tuleb 
rõhutada, et käesoleva põhimääruse puhul oli nö sõnastuse täpsustamine või muu selline 
tegevus seatud ülesannetest viimasel järjekohal – peamine eesmärk oli siiski saavutada 
kooskõla seadustega, valla õigusaktide vahel ja õigusakti sees. Siiski on uues põhimääruses 
ka termineid täpsustatud ja lauseehitust korrigeeritud.  

Märksõnalise sisujuhi lisamine põhimäärusele lihtsustaks kasutajal vajaliku regulatsiooni 
või termini leidmist kogu põhimääruse tekstist. See oleks uus lähenemine ja tase kohaliku 
omavalitsusüksuse õigusloomes ja annaks hea aluse kogu valla õigusaktide kogumi 
kodifitseerimisele ja neile ühtse märksõnalise sisujuhi koostamisele. Samas seda tööd ei ole 
vald käesoleva põhimääruse koostamise partnerilt AB Mägi Kraavi ja Partnerid ega ka 
kellelti teiselt veel tellinud. Tuleb hinnata nii ajalist kui rahalist ressurssi ning selle põhjal 
otsustada vastava töö teostamine.  

Viimsi valla põhimääruse uus redaktsioon vastab positiivsele Eesti õigusele ja arvestab ka 
laiemat omavalitsuskogemust ja head tava. Uue redaktsiooni puhul ei ole mõistlik ja ka 
tavaks seletuskirjas ära tuua kogu üksikute muudatuste loetelu. Nende kirjeldamine näiteks 
vormis [§ xx lg y asendati sõna „kodanik“ sõnaga „elanik“…] võib ületada uue 
põhimääruse redaktsiooni enda mahtu ja see informatsioon ei anna mingit abi õigusakti 
tõlgendamisel. Seetõttu on uue redaktsiooni puhul rõhutatud ja välja toodud vaid olulisemad 
ja põhimõttelisemad erinevused kehtiva ja uue põhimääruse redaktsiooni vahel. 

Praktiliselt muutmatul kujul on uude põhimäärusesse koopteeritud senikehtiv valla vara 
valitsemise kord, kuna selles osas ei olnud uue põhimääruse koostajatel midagi ette heita ja 
ka vallavalitsuse poolt ei esitatud soovi kehtiva redaktsiooni parandamiseks. 

Kehtivas põhimääruses on 123, eelnõus aga 192 paragrahvi.  

Põhimääruse uue redaktsiooni autoriteks on AB Mägi Kraavi ja Partnerid advokaatidest 
koosnev töögrupp vandeadvokaat Maria Mägi juhtimisel. Eksperdina kaasati Viimsi valla 
endine vallavanem vandeadvokaat Urmas Arumäe. Töö täitmiseks toimus büroos 12 
töökoosolekut. Viiel tööpäeval pidas ekspert nõupidamisi uue põhimääruse teksti üle 
vallasekretäri Kristo Kallasega. Töö täitmine kulges plaanipäraselt, valla ettepanekuid võeti 
arvesse.  

Peale töö vastuvõtmist on vallavalitsus omal käel esitatud eelnõud täiendavalt 
korrigeerinud, tulenevalt mitmetest hilisematest majasisestest aruteludest. 
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Olulisemad muudatused põhimääruses 

Viimsi valla1 põhimäärus2 sätestab valla piiri, asustusüksused, valla elaniku mõiste, valla 
omavalitsuse ja selle põhimõtted, valla sümbolid, tähtpäevad ja tunnustusavaldused, 
vallavolikogu ja vallavalitsuse ning nende juhtide, komisjonide, valla ametite ja teiste 
struktuuriüksuste3 ja valla hallatavate asutuste valimise või moodustamise korra, õigused, 
kohustused ning töökorra, valla õigusaktide ettevalmistamise, vastuvõtmise, avalikustamise 
ja jõustumise korra, valla arengukava ja eelarve ettevalmistamise, vastuvõtmise ja 
avalikustamise korra, vallale kuuluva vara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra ja 
muud vallaelu olulised küsimused. 

VALLA PIIR, ASUSTUSÜKSUSED ja SAARED, VALLA ELANIK ja VALLA 
KOHALIK OMAVALITSUS 

Põhimääruses on ära nimetatud kõik asustusüksused ja saared, mis kehtivas põhimääruses 
jäid lõpuni nimetamata.  

Valla kohalik omavalitsus on tema demokraatlikult valitud ja/või moodustatud 
võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida 
kohalikku elu, lähtudes valla elanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades 
valla arengu iseärasusi. Kohalik omavalitsus teostub demokraatlikult valitud ja/või 
moodustatud valla esindus- ja võimuorganite kaudu, samuti kohaliku elu küsimustes 
rahvaküsitluse või rahvaalgatuse teel.  

Selline sõnakasutus ei ole ilmselge isegi mitte põhiseadusele, rääkimata siis tavakasutajale. 
28. juunil 1992 rahvahääletusel vastu võetud Eesti Vabariigi põhiseadus4 märgib kohalikku 
omavalitsust, kohaliku omavalitsuse üksust või teisi variatsioone veidi rohkem kui 
veerandsajas artiklis. Põhiseadus ei anna omavalitsuse ega ka kohaliku omavalitse 
mõistet. 

Põhiseaduses kasutatakse mõistet „kohalik omavalitsus“ kolmes põhimõtteliselt 
erinevas tähenduses5.  

                                                   

1 Viimsi valda nimetatakse Viimsi valla põhimääruse tekstis edaspidi lühendatult „vald“. 

2 Valla põhimäärust nimetatakse tekstis edaspidi lühendatult „põhimäärus“. 

3 Valla ameteid ja teisi struktuuriüksusi nimetatakse põhimääruse tekstis edaspidi lühendatult „struktuuriüksus“. 

4 RT 1992,26, 349. 

5 Nii on põhiseaduse kohaselt: 1). Kohalik omavalitsus kui haldusterritoriaalne üksus. Põhiseaduse § 157 sätestab, et 
kohalikul omavalitsusel on iseseisev eelarve. Nii nagu on eelarve riigil, on ka igal vallal ja linnal5 , ehk kohaliku 
omavalitsuse üksusel, oma eelarve, mitte aga kohalikul omavalitsusel. 

2). Kohalik omavalitsus kui kohaliku omavalitsuse organ. Alates 1993. aastast, kui võeti vastu kohaliku omavalitsuse 
korralduse seadus5 (edaspidi: KOKS), on Eestis kaks kohaliku omavalitsuse organit – esinduskogu (volikogu) ja 
täidesaatev organ (valla- või linnavalitsus). Viimasel juhul tuleb mõista, et valla- või linnavalitsus on kollegiaalse organi 
tähenduses, sest üsna tavaline on kogu vallamaja nimetamine vallavalitsuseks. Põhiseaduse § 157 kohaselt võib kohalik 
omavalitsus kehtestada kohalikke makse, aga see õigus saab olla ainult rahva poolt otsevalitud volikogul, ehk siis kohaliku 
omavalitsuse organil. Samas on märgitud ka kohalike maksude kogumine, kuid see on juba täidesaatva organi, mitte 
kohaliku omavalitsuse ülesanne.5 Kohaliku omavalitsuse täidesaatvat organit põhiseaduses ei märgita. 

3). Kohalik omavalitsus kui kogukondliku elu korraldami se vorm. Selles tähenduses esineb kohaliku omavalitsuse 
mõiste selgelt Põhiseaduse §-s 160, mille kohaselt kohalike omavalitsuste korralduse sätestab seadus. Õigem olnuks 
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Seoses asjaoluga, et vald on üha rohkem lepingulises suhtes nii riigi, teiste 
omavalitsusüksuste ja erasektoriga, on uues põhimääruses rõhutatud, et valla ülesandeks on 
muuhulgas ka võetud lepinguliste kohustuste täitmine heas usus ja lepingus kokkulepitud 
tingimustel. 

Tasub äramärkimist, et uue põhimäärusega nähakse ette eelarvestrateegia tegemise vajadus 
ja täpsustatakse vallavolikogu volitusi koormatiste6 ja koormiste7 osas. 

 

VALLA SÜMBOLID, NENDE KASUTAMISE KORD, VALLA TÄHTPÄ EVAD JA 
TUNNUSTUSAVALDUSED 

Põhimääruses on ära nimetatud valla tähtpäevad ja tunnustusavaldused, mis ei olnud 
varasemas redaktsioonis üldse nimetatud ja reguleeritud. Valla ajaloolised tähtpäevad on: 

1) Viimsi esmamainimise aastapäev - iga viie aasta tagant augusti kuus tähistatav 
sündmus;8  

2) Viimsi valla aastapäev - iga aasta 11. mail tähistatav sündmus;9  
3) Viimsi valla taasasutamise päev - iga aasta 20. detsembril tähistatav sündmus.10 

Vald avaldab tunnustust nimetuse „Viimsi valla aukodanik“ omistamise või autasude 
„Viimsi vaal“, „Viimsi vaalapoeg“ või Viimsi valla tänukirja andmisega. Selline 
regulatsioon puudus varasemas valla põhimääruses ja oli laiali erinevates dokumentides. 
Oluliselt on täiendatud ja muudetud ka varasemate nn statuutide teksti. 

VALLAVOLIKOGU MOODUSTAMISE KORD, VALLAVOLIKOGU 
STRUKTUUR JA PÄDEVUS 

Vallavolikogu on kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel valla elanike 
poolt valitud esinduskogu. Selle esinduskogu regulatsioon oli enne käesoleva põhimääruse 
redaktsiooni koostamist jagatud kahe õigusakti (valla põhimäärus ja vallavolikogu töökord) 
vahel, mis ei olnud kooskõlas kehtiva õigusega. Siiski on ka uues põhimääruses jäetud 
võimalus, et vallavolikogu võib oma töö tehnilise läbiviimise täpsustamiseks vastu võtta 
reglemendi ilma käesolevat põhimäärust muutmata. 

Vallavolikogu struktuuri on muudetud. Uue põhimääruse kohaselt kuulub vallavolikogu 
struktuuri kohustuslikult vallavolikogu kantselei ning selle koosseisu sisekontrolör. Sellest 
tulenevalt on uues põhimääruses ära toodud ka vastav regulatsioon.  

                                                                                                                                                           

seejuures kasutada kohalikku omavalitsust ainsuses.5 Kaaluda tuleks ka seda, kas seadusega saab korraldada kohalikku 
omavalitsust või üksnes kohalikku omavalitsust. Täpsem ja sisule vastav oleks, kui Põhiseaduses sätestatud seadus 
sätestaks kohaliku omavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse korralduse ja selline seadus peaks olema lülitatud 
Põhiseaduse § 104 sätestatud konstitutsiooniliste seaduste nimistusse. 

6 Asja või õigusega seotud rahalised või mitterahalised kohustused (näiteks servituut, reaalkoormatis ja maksud). 

7 Mitterahaline kohustis või kohustus, mis seaduse alusel kehtestatakse vallavolikogu määrusega füüsilistele või 
juriidilistele isikutele kohustuslike tööde tegemiseks valla territooriumil kehtestatud heakorraeeskirjade täitmiseks. 

8 Põhimääruse käesoleva redaktsiooni vastuvõtmisele järgnev aastaspäevaüritus toimub 2011. aastal, kui möödub 770 
aastat Viimsi esmamainimisest Taani hindamisraamatus 1241. aastal. 

9 . 1919. aaasta 11. mai on Viimsi valla sünnikuupäev ja tollase Maakonna Nõukogu poolt maakonna Vallavalitsuse otsuse 
kinnitamine on nn Viimsi valla sünnitunnistus. 

10  Nimetatud kuupäeval aastal 1990. aastal taastati Viimsi valla omavalitsuslik staatus. 
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Vallavolikogu moodustab uue põhimääruse järgi vallavolikogu kantselei ja kinnitab selle 
koosseisu. Vallavolikogu kantseleis korraldatakse vallavolikogu asjaajamist ja 
vallavolikogu kasutuses oleva vara kui vallavara valitsemist vastavalt põhimäärusele. 
Vallavolikogu kantselei vastutab vallavolikogu õigusaktide ettevalmistamise, nende 
seadusele vastavuse eest, juhul kui õigusaktid ei ole esitatud vallavalitsuse poolt. 
Vallavolikogu kantselei korraldab vallavolikogu sisese, samuti koos vallasekretäriga 
vallavolikogu ja vallavalitsuse vahelise informatsiooni liikumist. 

Sisekontroköri ametikoht volikogu kantselei koosseisus on täiesti uudne. Varasemalt on 
selline ametikoht olnud vallavalitsuse struktuuris ning erinevate nimetustega: siseaudiitor, 
sisekontrolör. Varasem sisekontrolör asus vallavalitsuse rahandusametisse peaökonomisti 
ametikohale ning tänaseks päevaks on sisekontrolöri ametikoht täitmata. Vastava ametikoha 
üleviimine vallavalitsuse alt volikogu kantselei koosseisu tuleneb ennekõike kohalikul 
tasandil võimude lahususe põhimõtte järgimise vajadusest. On ju kummaline olukord, kus 
vallavanema poolt ametisse nimetatud sisekontrolör kontrollib oma tööandja tegevust ning 
ühtlasi allub samale isikule, keda ta oma ametikohustuste täitmisel peab kontrollima. 
Mõistagi on kontrollifunktsioonid laiemad kui üksnes vallavanema suhtes, ent struktuuri 
loogikat riivab see samamoodi. Tagamaks sõltumatu kontrolli teostamise võimaluse ongi 
mõistlik viia sisekontrolör volikogu esimehe alluvusse volikogu kantselei koosseisu. 

Vallavolikogu liikme osas on täpsustatud vallavolikogu liikme vastutuse küsimuse üks 
oluline aspekt, mis väljendub lakoonilises tekstis „vallavolikogu liige ei ole seotud 
mandaadiga“. Põhimäärusesse on lisatud sellest tuleneva vastutuse institutsioon, mille 
kohaselt vallavolikogu liige ei kanna õiguslikku vastutust hääletamise ja poliitiliste 
avalduste eest vallavolikogus või selle tööorganites.11 

Vallavolikogu ainupädevusse on sisse toodud teemasid, mis olid varem põhimäärusest 
välja jäänud või mille sissetoomine on aja nõue. Nii võiks esile tuua sellised täiendused 

                                                   

11 Vaba mandaadi ja vallavolikogu liikme indemniteedi põhimõte tagavad vallavolikogu liikmele võimaluse täita oma 
ametiülesandeid vabalt ja sõltumatult. Vastupidiselt vabale mandaadile, imperatiivne mandaat kohustab esindajat 
kõrvalekaldumatult täitma teda volitanud isikute juhiseid. Imperatiivne mandaat ei sobi demokraatlikku 
valitsemissüsteemi. Vallavolikogu liikmel, kes tegutseb üldjuhul küll oma valimisprogrammi alusel, peaks olema õigus 
lähtuda üldisematest valla, aga ka riiklikest, kaalutlustest ning teha seetõttu otsuseid ja sõlmida kokkuleppeid, mis ei ole 
kooskõlas tema valimiseelsete lubadustega. Imperatiivne mandaat ei võimaldaks sedaviisi käituda. Vallavolikogu liige on 
kogu vallarahva esindaja, mitte näiteks ühe küla esindaja ja peab arvestama vallarahva huve laiemas mõttes. Vallavolikogu 
liikmele ei saa anda õiguslikult siduvaid tegevusjuhiseid. Ta on oma otsustustes vaba ja võib lähtuda oma parimast 
äranägemisest. Vallavolikogu liiget ei saa seetõttu ka tagasi kutsuda. Saab küll umbusaldust avaldada volikogu esimehele, 
volikogu aseesimehele, volikogu komisjoni esimehele, volikogu komisjoni aseesimehele, revisjonikomisjoni liikmele, ent 
see ei taganda neid volikogu liikme kohast, vaid nn täiendavast lisatiitlist. Hinnang vallavolikogu liikme tööle ja 
tegevusele antakse kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimistel. Põhimõtteliselt peaks vaba mandaat välistama ka 
erakonna või fraktsiooni surve vallavolikogu liikmele. Tegelikkuses on erakonnal aga suured võimalused mõjutada 
vallavolikogu liikme käitumist näiteks järgmisteks valimisteks kandidaatide nimekirjade koostamise kaudu. Indemniteet, 
ehk õigusliku vastutuse puudumine teatava tegevuse eest evib eesmärki kaitsta vallavolikogu liikme sõna- ja 
otsustamisvabadust. Et vallavolikogu liige saaks oma ülesandeid täita, peab tal olema võimalus vabalt esitada 
ettepanekuid, arvamusi ja hinnanguid (sealhulgas kriitikat) vallavolikogu täiskogul, komisjonides, fraktsioonis ning 
vallavolikogu juhtimises ja vallavolikogu ülesannete täitmisel väljaspool vallavolikogu, ilma et vallavolikogu liiget saaks 
tema sõnade eest võtta vastutusele. Indemniteet ei kaitse igasugust vallavolikogu tegevust, vaid tema tegevust 
vallavolikogu kui kollegiaalse organi liikmena (õigusakti eelnõude ja arupärimiste esitamine, osalemine vallavolikogu 
aruteludes, hääletamine jmt). Indemniteet ei hõlma vallavolikogu liikme muud poliitilist tegevust, näiteks intervjuusid, 
kogukondlikku elu või sõnavõtte erakonna üritustel vms. 
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nagu koormiste määramine ja koormatiste ning valla avalike teenuste hindade 
kehtestamine12; 

 

Ka kinnisasjale sundvalduse seadmine, kui planeeringu kehtestamine, millega kavandatakse 
vastavate tehnovõrkude või -rajatiste ehitamine, on vallavolikogu pädevuses. See on uus, 
aga väga eluline ja oluline säte. 

Uus põhimäärus rõhutab, et vallavolikogu ainupädevusse kuuluvaid küsimusi ei või 
vallavolikogu delegeerida vallavalitsusele, kohaliku omavalitsuse üksuste koostööorganitele 
ega avaliku ja erasektori koostöö läbi erasektorile. 

Vallavolikogu võib delegeerida vallavalitsusele laenude ja teiste varaliste kohustuste 
võtmise, mis ei ületa valla arengukava investeeringute kava ja valla eelarvega kehtestatud 
piire. Samuti võib vallavolikogu delegeerida vallavalitsusele servituutide seadmise õiguse. 
Viimane on vallavalitsusele eriti praktiline vajadus, kuna nende küsimustega koormab 
vallavalitsus liigselt vallavolikogu ja protsessid seetõttu ka venivad. 

Täpsustatud on ka ühte olulist põhimõtet, mille kohaselt võis vallavolikogu võtta „oma 
pädevusse“ ka muid küsimusi. Selline lähenemine ei ole õigustatud. Pädevus on siiski 
reguleeritud seadusega – küll aga võib vallavolikogu võtta „enda päevakorda“ arutamiseks 
ja otsustamiseks ka teisi kohaliku elu küsimusi, mis pole seadusega või vallavolikogu poolt 
kehtestatud alusel ja korras antud kellegi teise otsustada või korraldada. 

VALLAVOLIKOGU TÄISKOGU ISTUNG 

Vallavolikogu istungi kokkukutsumise kutse väljasaatmise ajaarvestuse osas sai selle töö 
koostajatele teatavaks, et selles osas on esinenud rikkumisi ja arusaamatusi tähtaja 
arvestamise osas. Toome siinkohal ära tähtaja arvutamise põhimõtted, mille kohaselt 
tähtaegade arvestus toimub tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatud alusel ja korras. 
Tähtaeg on kindlaksmääratud ajavahemik, millega on seotud õiguslikud tagajärjed. Tähtaeg 
määratakse aastate, kuude, nädalate, päevade, tundide või väiksemate ajaühikute või 
kindlalt saabuva sündmusega. Tähtaja kulgemine algab järgmisel päeval pärast 
kalendripäeva või sündmuse saabumist, millega määrati kindlaks tähtaja algus, kui 
seadusest või lepingust ei tulene teisiti. Tähtaeg lõpeb tähtpäeva saabumisel. Tähtpäeva 
saabumine määratakse tähtaja või kindlaksmääratud sündmusega. Kui tähtpäeva saabumine 
on määratud aastates arvutatava tähtajaga, saabub tähtpäev viimase aasta vastaval kuul ja 
päeval. Kui tähtpäeva saabumine on määratud kuudes arvutatava tähtajaga, saabub tähtpäev 
viimase kuu vastaval päeval. Kui määratav tähtpäev satub kuule, milles vastavat kuupäeva 
ei ole, loetakse tähtpäev saabunuks käesoleva kuu viimasel päeval. Kui tähtpäeva 
saabumine on määratud nädalates arvutatava ajavahemikuga, saabub tähtpäev ajavahemiku 
viimase nädala vastaval päeval. Kui tähtpäeva saabumine on määratud päevades arvutatava 
ajavahemikuga, saabub tähtpäev ajavahemiku viimasel päeval. Kui tähtpäeva saabumine on 

                                                   

12 Varasem põhimäärus rääkis vaid koormiste määramisest. Nimetame siinkohal ära, et „koormis“ on mitterahaline 
kohustus, mis seaduse alusel kehtestatakse volikogu määrusega füüsilistele või juriidilistele isikutele kohustuslike tööde 
tegemiseks valla territooriumil kehtestatud heakorraeeskirjade täitmiseks. „Koormatis“ on aga asja või õigusega seotud 
rahalised või mitterahalised kohustused (servituut, reaalkoormatis, maksud). Viimast põhimääruse kehtiv redaktsioon ette 
ei näinud, nagu ka valla avalike teenuste hindade kehtestamist. 
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määratud teatud kuupäeva, kellaaja või sündmuse toimumisega, saabub tähtpäev käesoleval 
kuupäeval, kellaajal või sündmuse toimumisel. Kui tahteavalduse tegemiseks või kohustuse 
täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäev 
saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval Tähtaja määramisel loetakse päevaks 
ajavahemikku keskööst keskööni. Kui tähtpäeva saabumine on määratud päevast väiksema 
ajaühikuga arvutatava tähtajaga, saabub tähtpäev nimetatud ajaühiku saabumisel. Kui 
tähtpäeva saabumine on määratud päevades või suuremates ajaühikutes arvutatava 
tähtajaga, möödub tähtaeg tähtpäeva saabumise päeval kell 24.00, kui seadusest ei tulene 
teisiti. Majandus- või kutsetegevuses tegutsevale isikule tähtaja jooksul edastamisele kuuluv 
tahteavaldus tuleb talle edastada ja tähtaja jooksul, tema suhtes tehtav toiming teha 
hiljemalt tähtpäeval konkreetse koha, kus tahteavaldus tuleb edastada või toiming teha, 
tavalise tööaja lõpuks. 

Uue redaktsiooni sai vallavolikogu istungi protokollimiseks istungi käigu salvestamise 
temaatika. Muudatuse kohaselt vallavolikogu istungi protokollijal on õigus kasutada istungi 
protokolli koostamiseks kaasaegset raadio, audio-video, elektroonilist jm tehnikat. 
Vallavolikogu istungi käigu salvestust säilitatakse vallavolikogu kantseleis 30 päeva arvates 
vallavolikogu istungi toimumisele järgnevast päevast. Vallavolikogu salvestuse edaspidise 
kasutamise otsustab vallavolikogu esimees. 

Samuti on täpsustatud asjaolu, et vallavolikogu kantselei tagab istungi käigu kirjaliku 
protokolli vormistamise ja istungi materjalide kättesaadavuse käesoleva põhimäärusega 
ettenähtud korras neljanda tööpäeva lõpuks arvates volikogu istungi toimumisest. 

Peeti vajalikuks täpsustada, et vallavolikogu istungi protokollile lisatakse salajase 
hääletamise hääletamiskomisjoni protokollid ja nimelise hääletamise tulemused. 
Originaalide hoidmine on eraldi regulatsiooni teema ja ei ole õige vallavolikogu otsuse 
originaale, kui haldusakte, pidada protokolli lisaks ja selliselt neid ka hoida. 

Umbusalduse avaldust ei saa tagasi võtta – see on praktiline ja väga sisuline säte. Seda 
üldteada põhimõtet on väidetavalt vallavolikogu poolt rikutud abivallavanemale ja 
vallavanemale umbusalduse avaldamisel varasematel aastatel. Sarnane probleem on 
käesoleva seletuskirja koostamise ajal umbusaldusavalduse ja selle tagasivõtmisega ka 
Jõelähtme vallas. Umbusalduse avaldamisele lisaks tuleb ka selle mitteavaldamine 
vormistada vallavolikogu otsusega. Seda senine põhimäärus ei nõudnud. 

Mitte sisuliselt, aga vormiliselt on korrastatud nn „vaba sõnavõtu“ institutsiooni 
(naabervallas nimetatakse seda lausa „vabaks mikrofoniks“). Nii toimub uue redaktsiooni 
kohaselt vallavolikogu liikmete, fraktsioonide ja komisjonide, samuti vallavanema 
avalduste ärakuulamine igal vallavolikogu istungil peale päevakorraliste punktide arutamise 
ja otsustamise lõpetamist. 

VALLAVOLIKOGU EESTSEISUSE MOODUSTAMISE KORD JA PÄDE VUS 

Vallavolikogu võib vallavolikogu töö koordineerimiseks luua eestseisuse. Selline võimalus 
oli ka kehtivas põhimääruses. Praktikas seda kasutatud ei ole, aga pole välistatud, et 
järgnevad vallavolikogu koosseisud soovivad seda demokraatia instrumenti siiski kasutada. 
Seetõttu selle inistututsiooni regulatsiooni ka täpsustati. 

VALLAVOLIKOGU KOMISJONIDE MOODUSTAMISE KORD JA PÄDE VUS 

Vallavolikogu moodustab alalisi ja ajutisi komisjone. Vallavolikogu komisjoni töövormiks 
on koosolek. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool komisjoni 



9 

 

liikmetest, sh esimees või aseesimees. Oluline muudatus on, et komisjonid ei tee enam 
otsuseid, nagu senikehtivas põhimääruses või teistes aktides kirjas oli, vaid teeb 
ettepanekuid ja annab seisukohti, mis on soovitusliku ja/või nõuandva iseloomuga. 

Ehkki ka kehtivas regulatsioonis on mainitud juhtivkomisjon, mis on vallavolikogu esimehe 
poolt määratud korraldama õigusakti eelnõu menetlemist vallavolikogus, puudus selle 
komisjoni regulatsioon senistes valla õigusaktides. Uues põhimääruses on selle ja mõne 
teisegi komisjoni (redaktsioonikomisjon, hääletamiskomisjon) tegevus täpsemalt 
reguleeritud. 

VALLAVOLIKOGU FRAKTSIOONID ja NENDE MOODUSTAMISE KO RD 

Vähemalt viis vallavolikogu liiget võivad moodustada vallavolikogu fraktsiooni. 
Vallavolikogu liige võib kuuluda ainult ühte fraktsiooni. See pole uus põhimõte, küll aga on 
praktilise vajaduse (peamiselt õigusakti menetlusprotsessi sujumise eesmärgil) tõttu 
reguleeritud uues põhimääruses ka selle organi tegevus. Rõhutamist vajab, et fraktsiooni 
koosoleku protokoll ei ole avalik dokument, mistõttu tehakse fraktsiooni koosoleku 
protokollist vallavolikogule ja vallavalitsusele ja/või nende tööorganitele ainult neid 
protokolliliste otsuste väljavõtteid, mis on vajalikud fraktsiooni seisukoha tuvastamiseks ja 
fikseerimiseks valla õigusakti menetlemisel või vajadusel muus menetluses. 

VALLAVALITSUSE MOODUSTAMISE KORD, VALLAVALITSUSE 
STRUKTUUR ja PÄDEVUS 

Vallavalitsus on kohaliku omavalitsuse üksuse kollegiaalne täitevorgan, kes täidab 
õigusaktides vallavalitsusele pandud ning vallavolikogu poolt antud ülesandeid. 
Vallavalitsusse kuuluvad vallavanem ja abivallavanemad. Vallavalitsusse võivad kuuluda 
ka vallavalitsuse palgalise liikmena ametisse nimetatud isikud.  

Vallavalitsus võib talle pandud ülesannete täitmiseks ja vallavalitsuse ettepanekute 
väljatöötamiseks moodustada oma tööorganitena töögruppe, alalisi ja ajutisi komisjone, 
mille moodustamine ja koosseis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega või vallavalitsuse 
istungi protokollilise otsusega, informeerides sellest vallavolikogu kantseleid.  

Oluline on rõhutada, et kehtivates valla õigusaktides ei olnud seadusega kooskõlas 
vallavolikogu liikme volituste peatumise ja lõppemise osas. Uus põhimäärus sätestab, et 
vallavalitsuse liikmeks kinnitatud vallavolikogu liikme volitused peatuvad tema 
vallavalitsuse liikmeks oleku ajaks ja et vallavalitsuse koosseisu muule ametikohale 
nimetatud vallavolikogu liikme volitused lõppevad ennetähtaegselt. Kehtivas regulatsioonis 
sisaldus volituste peatumine vallaametnikuks nimetamise korral, ent seaduse kohaselt 
pidanuks sel juhul volikogu liikme volitused lõppema. 

Vallavalitsuse liikmete õiguste, kohustuste ja vastutuse täpsem kord võidakse sätestatakse 
vallavalitsuse liikmete ametijuhendites või vallavanema vastavas käskkirjas, millega 
jaotatakse töövaldkonnad vallavalitsuse liikmete vahel. 

Täpsustatud on vallavanema asendamise korda erinevatel juhtudel. Kui vallavanema 
äraolek ei olnud ette teada, asendab teda kõige vanem abivallavanem, tema äraolekul 
vanuselt järgmine abivallavanem. Vallavanema asendamise kohta etteteadmatutel 
asjaoludel eraldi dokumenti asendaja määramiseks ei vormistata. Kui vallavanema äraolek 
on ette teada, vormistatakse vallavanema asendaja määramise kohta vallavanema käskkiri. 
Oluline on rõhutada, et vallavanem ja tema asendaja ei saa samaaegselt samas kohas ja 
sama funktsiooniga valda juhtida (st on olukordi, kus nt vallavanem viibib lähetuses ja 
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tegeleb eemal valla esindusfunktsiooni täitmisega ning asendaja korraldab vallavalitsuse 
tööd kohapeal) või samaaegselt ära olla, sealhulgas ka puhkusel. Viimane tähendab ka seda, 
et isegi kui õiguskantsler taganeks oma seisukohast vallavalitsuse kollektiivpuhkuse 
lubamise osas, peaks kollektiivpuhkuse ajal üks vallavalitsuse liige olema tööl (st 
vallavanem või tema asendaja). Vallavanema asendajal on kõik vallavanema õigused ja 
kohustused välja arvatud need, mis on seotud vallavanema isikuga. 

Eraldi regulatsioon on antud abivallavanema ja vallavalitsuse palgalise liikme kohta – 
selline regulatsioon valla õigusaktides senini puudus. 

Põhjaliku regulatsiooni on saanud ka vallavalitsuse komisjonid, nende moodustamise kord 
ja pädevus ning komisjoni esimehe määramise kord, mida varasemad õigusaktid otseselt ei 
reguleerinud. 

Vallavalitsuse pädevust on täpsustatud ja sisse on toodud juhindumine valla arengu- ja 
eelarvestrateegiatest, vallavalitsuse seisukohtadest või vallavolikogu määrustest ja otsustest 
ning teistest õigusaktidest.  

Praktilise vajadusena täpsustati, et vallavalitsus sõlmib planeeringute kehtestamise 
eelduseks olevaid võlaõiguslikke lepinguid infrastruktuuri objektide (teed, väljakud, pargid, 
sotsiaalobjektid jt) väljaehitamiseks arendajate poolt koos nende objektide aluse maa tasuta 
üleandmiseks valla omandisse, samuti infrastruktuuri objektide rajamiseks vajaliku muu 
maa tasuta üleandmiseks valla omandisse. Nimetatud võlaõiguslikes lepingutes peab 
sisalduma kokkulepe selle kohta, et võlaõiguslikus lepingus ettenähtud asjaõigusliku 
lepingu sõlmimise või mittesõlmimise otsustab vallavolikogu. 

Senini puudus regulatsioon selle kohta, kuidas vald teostab omanikuõigust valla 
äriühingutes. Uue põhimääruse kohaselt teostab vallavalitsus valla äriühingutes omaniku 
funktsiooni äriühingu üldkoosoleku õigustes, sh nimetab ja kutsub tagasi valla äriühingute 
nõukogu liikmeid, samuti äriühingu juhatuse liikmeid kui äriühingul ei ole nõukogu. 

Samuti on antud vallavalitsusele õigus seada kinnisasjale sundvaldus, kui tema pädevuses 
on planeeringu kehtestamine, millega kavandatakse vastavate tehnovõrkude või -rajatiste 
rajamine. Samuti vallavalitsus seab kinnisasjale sundvalduse detailplaneeringu koostamise 
kohustuse puudumise korral üldplaneeringu alusel koostatud projekteerimistingimuste 
alusel. 

Vallavolikogu nagu ka vallavalitsuse liikme enesetaanduse osas on antud uus regulatsioon. 
Vallavalitsuse liige ei osale küsimuse arutamises ega otsustamises, kui arutatav küsimus 
puudutab teda ennast või tema lähisugulaste või -hõimlaste huve või juriidiliste isikute 
majanduslikke huve, milles ta ise või tema lähisugulased või –hõimlased on aktsionärid, 
osanikud või juhtkonna liikmed. Uudne on, et ettepaneku enesetaandamiseks võib 
vallavalitsuse liikmele teha ka vallavalitsuse liige, vallasekretär või muu istungil osalev 
isik, kui nad on teadlikud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludest ja kui 
vallavalitsuse liige, kes peaks enesetaanduse tegema, on jätnud enesetaanduse tegemata. 
Enesetaandamisest teatab vallavalitsuse liige enne nimetatud päevakorra punkti arutelu 
algust, selles punktis ta sõna ei võta ega osale hääletamises. Vallavalitsuse liikme 
enesetaandamine fikseeritakse vallavalitsuse istungi protokollis. Küsimuse arutamiseks ja 
otsustamiseks vajalik kvoorum on selle vallavalitsuse liikme võrra väiksem. Analoogiline 
regulatsioon on uues põhimääruses kehtestatud ka vallavolikogu liikme jaoks.  

Vallavalitsus moodustab vallakantselei ja kinnitab selle koosseisu. Vallakantselei on 
vallavalitsuse struktuuriüksus. Vallakantselei on ainus struktuuriüksus, mis peab seaduse 
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alusel kohaliku omavalitsues üksuse täitevorganil olema. Vastava struktuuriüksuse 
olemasolu nähakse ette ametiasutuse struktuuris, mistõttu võiks ka öelda, et vallakantselei 
moodustajaks on vallavolikogu, ent siinkohal on silmas peetud vallakantselei sisustamist 
vajalike inimestega. Täpsustatud on vallakantselei tegevus ja pädevus. Vallakantselei 
korraldab vallavalitsuse asjaajamist ja vallavalitsuse kasutuses oleva vara kui vallavara 
valitsemist vastavalt käesolevale põhimäärusele. Vallakantselei vastutab vallavalitsuse 
(mitte vallavolikogu) õigusaktide ettevalmistamise, nende seadusele vastavuse eest. 

ALEVIKU-, SAARE- JA KÜLAVANEM NING KÜLASELTS 

Eelnõu koostajate poolt pakuti välja aleviku-, saare- ja külavanema kohta pikk ja põhjalik 
regulatsioon, ent selle rakendamine oleks osutunud ilmselt ebamõistlikult bürokraatlikuks ja 
koormavaks ning võinuks rohujuure tasandil ja kogukondlikus korras asjaajamist liigselt 
pärssida. Mitmete arutelude käigus jäädi siiski arvamusele, et olemasolev regulatsioon on 
piisav ning õiguskindluse põhimõttest lähtuvalt ei ole mõistlik aleviku- ja külavanema 
temaatikat eelmisest muudatusest lühikese ajaperioodi möödudes sedavõrd ulatuslikult 
muuta. 

Käesolevas eelnõus on tegemist sisuliselt kehtiva aleviku- ja külavanema statuudi 
ümbertõstmisega põhimääruse koosseisu. Lisandunud on mõningad viited saarevanemale, 
kuivõrd oma olemuselt on saarevanema funktsioonid sarnased. Erinevalt aleviku- ja 
külavanema peaaegu puudulikust regulatsioonist on saarevanema ning saare üldkogu kohta 
seaduses (püsiasustusega väikesaarte seadus) pisut täpsem regulatsioon, mistõttu on 
põhimääruses jäetud reservatsioon seaduses sätestatud erisustele.  

Kuna aleviku- ja külavanemate teema on hiljuti kergitanud üles teravaid diskussioone, 
toome siinkohal ära olulise selgitava taustakajastusena mitmed allikad ja erinevad 
seisukohad, millest aleviku- ja külavanema regulatsiooni koostamisel on lähtutud. 
Alltoodud viited külavanema statuudile võivad tunduda vahel pisut eksitavad, kuna 
õiguskantsler on aluseks võtnud varasema aleviku- ja külavanema statuudi ning selle 
numeratsiooni, ent olemuselt suuri erisusi ei ole. 

 

Vanemast kui külaelu äratajast, kogukondliku elu edendajast, „meie tunde“ loojast, 
kogukondliku- või omavalitsusdemokraatia verstapostist ja muust sellisest on räägitud ja 
kirjutatud palju. Kindlasti peab olema tegemist ausa ja tegusa sädeinimesega, kellele kuulub 
kohaliku kogukonna usaldus ja kes suudab kogukonnale oluliste küsimuste lahendamisel 
kasulik olla. Vanemaid on Eesti riigis valitud juba 90 aastat, riigieelses ühiskonnas aga 
oluliselt kauem.  

Eestis on külavanema või lihtsalt vanema kui kogukonna esindaja kogemus pikk. Ikka on ta 
olnud kogukonna valitud kogukonna juht ja esindaja. See põhimõte katkes esimese Eesti 
Vabariigi ajal, kui tulenevalt riigistatud kohaliku omavalitsuse ehk riiklikust teooriast 
vaadeldi kohalikku omavalitsust kui riigi haldussüsteemi osa. Kohaliku omavalitsuse 
üksus on selle teooria järgi loodud riigi poolt ja saanud riigilt oma võimu. Nii 
kujundati ka asjaajamine kohtadel, mille tulemuseks oli, et külavanem oli 
vallavanema käepikendus külas. 

Tänases Eestis kehtib kogukondlik kohalik omavalitsus ehk kogukondlik teooria. 
Kogukondliku lähenemise puhul põhineb kohalik omavalitsus selle kohaliku 
omavalitsuse üksuse territooriumil elaval kogukonnal. Riik on pigem tekkinud kas 
kogukonna "kohale" või loodud kogukondade poolt. Või nagu on öeldud Põhiseaduse 
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kommentaarides: "Vaba kogukonna teooria ehk kogukonna loomulike õiguste teooria 
kohaselt on kogukonna õigusel juhtida oma asju samasugune loomulik ja 
võõrandamatu iseloom nagu inimeste õigusetel ja vabadustel. [...] Rangelt eristatakse 
kohalikke ehk kogukondlikke küsimusi ja riiklikke küsimusi. See teooria rajaneb 
loomuõiguse ideedel, mis tunnistavad kohalikke omavalitsusi võimu allikana ja 
põhistab riigi kohustust austada kogukondliku halduse vabadust ning kogukondlike 
õiguste võõrandamatust." 

Viimatikirjutatust tulenevalt tundub vaieldamatuna seisukoht, et vanem on kogukonna 
(asustusüksus, kus ta elab) liikmete valitud kogukonna juht ja esindaja. Samas KOKS 
seda päriselt ei kinnita. KOKS-i § 58 kohaselt vanem küll valitakse (tegelikult võidakse 
valida) asustusüksuse liikmete üldkoosolekul, aga vanem täidab lepingu alusel ka 
vallavalitsuse ülesandeid. See paneb vanema „kahe tule vahele“. Tuleb asuda seisukohale, 
et KOKS-i sõnastus on vanema institutsiooni osas esiteks ebapiisav ja teiseks ka mõningas 
vastuolus kogukondliku teooria mõttega. 

Külavanema institutsiooni osas on oma seisukoha andnud ka õiguskantsler ja seda just 
Viimsi valla näitel asjas nr 6-1/061121.13 Õiguskantsler viis avalduse alusel läbi 
järelevalvemenetluse külavanema tegevust puudutava regulatsiooni kooskõla asjus 
põhiseadusega. KOKS § 58 sätestab: 

“§ 58. Aleviku- ja külavanem 
(1) Aleviku või küla koosolekul võidakse valida aleviku- või külavanem. 
(2) Vallavalitsuse ülesannete täitmine aleviku- või külavanema poolt sätestatakse 
lepinguga. 
(3) Volikogu võib võtta vastu vallasisese linna linnapea, aleviku, alevi- ja külavanema 
statuudi, milles määratakse vallasisese linna linnapea, aleviku, alevi- ja külavanema 
valimise kord, kandidaadile esitatavad nõuded, õigused ja kohustused ning volituste kestuse 
periood. Vallasise linna linnapea, aleviku, alevi- või külavanema volituste kestus ei ole 
piiratud volikogu volituste kestusega.” 

KOKS § 58 lg 3 alusel on Viimsi vald vastu võtnud 08.03.2005.a määrusega nr 11“Viimsi 
valla aleviku- ja külavanema statuudi” , mille punktid 1.4, 1.6.4, 1.6.5, 6.2, 6.3 ning 6.10 
sätestavad: 

“1.4. Vanema ning tema asendaja kohuseid võib täita ainult selles alevikus või külas oma 
elukoha registreerinud isik. 

[…] 

1.6. Vanema volitused lõpevad: 

[…] 

1.6.4. Vanema elama asumisel teise asulasse; 

                                                   

13 http://www.oiguskantsler.ee/public/resources/editor/File/Ylevaade_2007.pdf  

NB Edaspidi on tekstis viidatud varem kehtinud Viimsi valla aleviku- ja külavanema statuudile ning selle numeratsioonile, 
kuna õiguskantsleri analüüsi aluseks oli justnimelt varasem redaktsioon. Tänaseks päevaks on mõningad muudatused 
statuudis tehtud, ent tausta ja üldiste aluste selgitamiseks on vajalik need viited siin välja tuua. Samuti põhjusel, et juba 
läbikäidud kitsaskohad ei satuks uuesti valla vastavatesse õigusaktidesse. 
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1.6.5. Vanema valimisel Viimsi Vallavolikogusse või nimetamisel Vallavalitsuse 
ametnikuks; 

[…] 

6.2. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Rahvastikuregistris oma elukoha antud 
alevikus või külas registreerinud vähemalt 18-aastane isik. 

6.3. Vanema kandidaadiks võib olla iga vastava aleviku või küla täisealine elanik, kes 
vastab käesolevas statuudis toodud tingimustele. Vanema kandidaadiks ei saa esitada 
Viimsi Vallavolikogu liiget ega Viimsi Vallavalitsuse ametnikku. 

[…] 

6.10. Vanema valimisi jälgib volikogu esimees või tema poolt määratud isik ja üks 
Vallavalitsuse liige.” 

 

Õiguskantsleri poole pöördus Viimsi valla külavanem, kes tõstatas küsimuse, kas 
regulatsioon on vastavuses põhiseadusega. Avaldusealuses küsimuses seisukoha 
kujundamiseks pöördus õiguskantsler teabe nõudmistega regionaalministri, Viimsi 
Vallavolikogu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) poole. 

Regionaalminister rõhutas oma vastuses, et kaasaegse demokraatliku riigikorralduse 
nurgakiviks on subsidiaarsusprintsiip, mis tähendab, et avalikke ülesandeid tuleb täita 
elanikele kõige lähemal asuval avalikul tasandil – kohaliku omavalitsuse tasandil, kelle 
ülesandeks on juhtida kogukonna elu. Kuna kohaliku elu küsimused seonduvad kogukonna 
liikmete ühiselu korraldamisega, tuleb kogukonda aktiivselt kaasata küsimuste otsustamisse 
ja seda võimalikult madalal tasemel. Et tihendada kodanike suhteid avaliku võimuga ja 
elavdada kohaliku kogukonna huvi kohaliku arengu vastu, on KOKS §-s 58 võimalus 
rakendada vahetu demokraatia instituuti aleviku- või külavanema näol. Seejuures rõhutas 
minister, et viimase eesmärk on esindada aleviku või küla huve ning arendada 
mittetulunduslikku ühistegevust, mitte täita avaliku võimu funktsioone. Külavanem ei täida 
haldus- ega poliitilise organi ülesandeid. Regionaalminister lisas, et kuna ta ei teosta 
järelevalvet kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide üle, ei ole Siseministeeriumil 
teavet, millistes kohalikes omavalitsustes on sätestatud alevi- ja külavanema statuudid, 
kuidas neid rakendatakse ning missuguseid lepinguid sõlmitakse. Tulenevalt KOKS §-st 58 
on kohalikul volikogul küllaltki vabad käed nimetatud küsimuste üle otsustamisel. Minister 
rõhutas, et tema hinnangul on KOKS § 58 põhiseadusega kooskõlas. 

EMOL-i tegevdirektor selgitas, et aleviku- ja külavanematega on lepinguid sõlmitud vähe, 
ka juhtudel, kui aleviku- ja külavanema statuudis on nimetatud võimalus ette nähtud. 
Teadaolevalt on lepingud sõlmitud ühel juhul käsunduslepingu vormis, teisel 
koostöölepingu vormis. Vastuses esitati ka võimalikud põhjused, miks lepinguid on vähe: 
statuutidest piisab; aleviku- ja külavanem on üldlevinud arusaama järgi pigem külaelu 
eestvedaja ja teabevahendaja, mitte vallavalitsuse ülesande täitja; KOKS § 58 lg 2 on liiga 
üldsõnaline. Aleviku- ja külavanema institutsiooni olemusega seoses märkis EMOL-i 
tegevdirektor, et ühest küljest on aleviku- ja külavanema institutsioon määratud kuuluma 
kohaliku omavalitsuse haldusstruktuuri, teisalt on tegemist “justkui haldusvälise füüsilise 
isikuga”. Tegemist on usaldusameti, mitte töökoha või ametnikuga. KOKS § 58 lg 2 alusel 
on lepingu sõlmimine üksnes võimalus, mitte aleviku- ja külavanemaks olemise eeldus ning 
tegemist saab olla ainult vabatahtliku kokkuleppega. Halduslepinguid aleviku- ja 
külavanemaga sõlmida ei saa ning ka haldusaktide andmise pädevust ei saa KOKS § 58 
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alusel alevikuvõi külavanemale üle anda. Küsimusele, kas loeteluna toodud tingimused on 
põhiseaduspärased, analüüsis EMOL oma vastuses erinevaid kohalike omavalitsuste 
statuute. Valdav seisukoht, mis kõlama jäi, oli see, et kehtestatavad tingimused sõltuvad 
paljuski konkreetse kohaliku omavalitsuse oludest ja arengust ning sellest, millised 
ülesanded on aleviku- või külavanemale üle antud. Legitiimne eesmärk võib iseenesest 
olemas olla. 

Viimsi Vallavolikogu vastusest nähtus, et Viimsi Vallavalitsus on käsunduslepingud 
sõlminud nelja külavanemaga. Lepinguga ei ole antud üle vallavalitsuse funktsioone. 
Volikogu esimees selgitas piirangute kohta, et aleviku- ja külavanem ei või olla Viimsi 
Vallavolikogu liige ega Viimsi Vallavalitsuse ametnik seepärast, et vältida huvide konflikti, 
mis tekib kui isik peab otsuse langetamisel valima mitme küla vahel. Piirangu, mille järgi 
nii aleviku- ja külavanem kui ka üldkoosolekul hääleõigust omav isik peab olema 
registreeritud oma elukoha antud alevikus või külas, eesmärk on tagada, et nii aleviku- ja 
külavanem, kui ka teda valivad isikud, on huvitatud konkreetse küla elust ja heast 
käekäigust ning on kursis konkreetse küla eluoluga. Piirang on analoogiline kohaliku 
omavalitsuse volikogu valimistel kehtiva piiranguga. Volikogu esimees selgitas, et aleviku- 
ja külavanema valimisi peab jälgima volikogu esimees ja üks vallavalitsuse liige selleks, et 
tagada koosoleku ja valimise korraldamise ja vormistamise korrektsus, selgituste saamise 
võimalus nõuetest, mis kehtivad koosoleku ja valimise korralduse kohta, ning erapooletu 
info saamise võimalus hilisemate vaidluste lahendamisel. 

Kõnealusel juhul oli oluline leida vastus küsimusele, kas kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduses sisalduv külavanema regulatsioon on piisavalt õigusselge, arvestades KOKS § 58 
lõikes 2 sätestatud lepingu olemust, külavanemale ja tema kandidaadile praktikas 
kehtestatavat nn paiksusnõuet ning huvide konflikti vältimise vajadusest tulenevaid 
tegevuspiiranguid. 

Põhiseaduse XIV peatükist tuleneb kohaliku omavalitsuse garantii, mis peab tagama 
kohaliku omavalitsuse õigussubjektsuse ja institutsiooni säilimise. PS § 160 järgi tuleb 
kohaliku omavalitsuse korraldus sätestada seadusega. 

Nimetatud sätet tuleb tõlgendada koosmõjus PS §-ga 154, mille lõige 1 näeb ette kohaliku 
omavalitsuse õiguse otsustada ja korraldada kohaliku elu küsimusi seaduse alusel 
iseseisvalt. 

Kui PS §-st 160 tulenevalt tuleb kohaliku omavalitsuse välimine korraldus (üksused, 
pädevus, organid, esindus jms) reguleerida seadusega, siis PS §-st 154 tuleneb kohaliku 
omavalitsuse õigus omal vastutusel ja iseseisvalt lahendada kohaliku elu küsimusi. Selle 
alla kuulub ka kohaliku omavalitsuse sisemine organisatsiooniline iseseisvus (asutused, 
komisjonid, töögrupid; nende moodustamise kord jm).14 Sisemist töökorraldust võib 
seadusandja reguleerida ulatuses, mis on vajalik arvestades põhiseaduslikke printsiipe 
(omavalitsuse iseotsustusõigust ning ökonoomsust, läbipaistvust, proportsionaalsust vm 
avalikku huvi). Muus osas võib kohalik omavalitsus seadusereservatsiooni ja 
põhiseaduslikke põhimõtteid arvestades otsustada sisemise korralduse üle ise. Ka Euroopa 
kohaliku omavalitsuse harta art 6 lg 1 sätestab, et kui see ei kahjusta üldisemaid 

                                                   

14 Pikemalt: Eesti Vabariigi põhiseadus: kommenteeritud väljaanne. Tallinn 2002, lk 664. 
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seadusandlusega sätestatud tingimusi, võivad kohalikud võimuorganid oma sisemised 
juhtimisstruktuurid ise kindlaks määrata, et kohandada need kohalikele vajadustele ning 
tagada tõhus juhtimine. 

Aleviku- ja külavanema institutsiooni reguleerib seaduse tasandil vaid üks säte, mis asub 
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse VIII peatükis “Osavalla ja linnaosa 
moodustamine ja töökorraldus”. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
omavalitsusorganeid reguleerivas sättes (§ 4) ega viidatud ka muudes omavalitsuse 
töökorraldusvorme käsitlevates sätetes (nt §-d 8 ja 40, mis viitavad komisjonidele jne) ei ole 
aleviku- ega külavanemat nimetatud. Kindlasti ei ole tegemist ka avaliku teenistusega 
vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 2 lõikele 3. Siiski on aleviku- ja külavanema 
institutsioon osaks kohaliku omavalitsuse haldusorganisatsioonist, mille loomise vajadus 
(võib vastu võtta) ja kujundamise täpsemad tingimused (valimise kord, kandidaadile 
esitatavad nõuded, õigused ja kohustused ning volituste kestuse periood) on täielikult jäetud 
konkreetse omavalitsuse hooleks. Sarnane kujundamisvabadus on kohalikul omavalitsusel 
näiteks ka kohaliku omavalitsuse ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste 
moodustamisel, ümberkujundamisel ja lõpetamisel. 

Paraku ei ole seletuskirjadest ega eelnõu ettevalmistavatest materjalidest võimalik tuvastada 
seadusandja täpsemat ja selgemat tahet aleviku- ja külavanema institutsiooni olemuse 
avamisel. Seetõttu tuleb KOKS § 58 tõlgendamisel kasutada muid tõlgendusmeetodeid. 

Aleviku- ja külavanemana tegutsemist ei saa otseselt lugeda töötamiseks teenistussuhte või 
töölepingu alusel. Tegemist ei ole teenistus- või tööülesannete täitmisega tasu eest ja see ei 
allu kellegi teenistus- või töösuhtest tulenevale juhtimisele ega kontrollile. 

Aleviku- ja külavanema näol on tegemist usaldusametiga, kus vahetu demokraatliku 
valimise teel (valimine aleviku või küla koosolekul) annab kogukond isikule volituse 
realiseerida aleviku- või külavanema õigusi ja kohustusi. Aleviku- ja külavanema rolli ei 
saa samastada (formaliseeritud ning erakondade ja valimisliitude valimisplatvormide alusel 
toimuva) kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valituks osutunud volikogusse kuuluva 
liikmega, kellele juba põhiseadus annab valimistega seotud aluspõhimõtted. KOKS § 58 lg 
3 rõhutab, et aleviku- ja külavanema volituste kestus ei ole piiratud volikogu volituste 
kestusega. Aleviku- ja külavanema ülesanded on olemuslikult teistsugused kui valimistel 
valituks osutunud volikogu liikmetel. 

Aleviku- ja külavanema ülesannete täitmine on olemuselt nö ühiskondlik amet, mis 
võetakse vastu vabatahtlikult. Töö selles ametis seisneb kohaliku elu edendamises tasuta. 
See on võrreldav mittetulundusühingute tegevuses osalemisega, kui taotluseks on 
mittetulunduslikel eesmärkidel aidata kaasa mingi ühiskonnaelu valdkonna arendamisele. 

Lisaks kohaliku elu edendamisele kultuuri, seltsielu, heakorra jms valdkonnas on aleviku- 
ja külavanema ülesandeks vahendada aleviku või küla elanikelt teavet omavalitsuse 
esindusorganitele ning vastupidi ehk olla vajaduste, soovide jms edastaja ning hääletoru. 

Aleviku- ja külavanema institutsiooni abil on võimalik enam kaasata kogukonda kohaliku 
elu küsimuste otsustamisse ning edendamisse. Eesmärgiks on saavutada võimalikult lai 
kaasatus. Selles mõttes on tegemist positiivse lähenemisega Euroopa Nõukogu soovitusele 
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nr (2001) 19, mis käsitleb kodanike kohalikus elus osalemist15 ning mis tähendab otsest 
kodanikuosaluse vormi Euroopa kohaliku omavalitsuse harta art 3 lg 2 mõttes. 

Aleviku- ja külavanema statuudi regulatsiooni kujundamisel on kohalikule omavalitsusele 
jäetud ulatuslik otsustusruum. 

KOKS § 58 lg 3 näeb vaid ette, et statuudis tuleb reguleerida järgmised küsimused: 

– valimise kord; 

– kandidaadile esitatavad nõuded; 

– õigused ja kohustused; 

– volituste kestuse periood. 

Aleviku- ja külavanema institutsiooni kujundamisel on kohalikul omavalitsusel võimalik 
käituda just nii, et see vastaks konkreetse omavalitsuse arengule ja olustikule. Arvesse saab 
võtta järgmisi asju: omavalitsuse suurus, elanikkonna suurus ja püsivus (nt püsielanike ja nö 
ajutiste elanike või suvekodude omanike osakaal), vanuseline koosseis, kogukondlik 
aktiivsus jne. Vajadused võivad omavalitsuseti erineda täiesti põhjendatult. Olulist rolli 
mängib küsimus, milliseid ülesandeid aleviku- või külavanem täidab. 

Kuigi kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei reguleeri üksikasjalikult aleviku- ja 
külavanema institutsiooniga seotud küsimusi, ei tähenda see, et kohalikud omavalitsused on 
oma otsustes täiesti vabad. Kohalikud omavalitsused peavad järgima põhiseaduses 
sätestatud üldpõhimõtteid. Kohaliku omavalitsusele seadusega sätestatud 
otsustusvabadusega tehtavad valikud ei või olla meelevaldsed ega vastuolus aleviku- ja 
külavanema institutsiooni eesmärkidega. 

KOKS § 58 lg 2 ei täpsusta, milline on sättes nimetatud lepingu õiguslik olemus ning 
milliseid ülesandeid võiks vallavalitsus aleviku- või külavanemale antud normi alusel üle 
anda. 

Vallavalitsus ei saa delegeerida KOKS § 58 lõikes 2 nimetatud lepinguga aleviku- või 
külavanemale selliste ülesannete täitmist, mis puudutavad vahetult haldusväliste isikute 
õigusi ja kohustusi, sh haldusaktide andmist. Kuigi aleviku- ja külavanema institutsioon on 
osaks kohaliku omavalitsuse haldusorganisatsioonist, ei ole tegemist töö- või 
teenistussuhtega ega seega ka halduse sisese pädevuse jaotamisega HMS § 8 lg 2 
tähenduses. KOKS § 58 ei näe ette sõnaselget volitusnormi halduslepingu sõlmimiseks 
(tekiks suhe kohalik omavalitsus – aleviku- või külavanem füüsilise isikuna). 

Praktika näitab, et kõnealuseid lepinguid on sõlmitud vähe ning üheks põhjuseks on olnud 
asjaolu, et on ebaselge, mis on taolise lepingu olemus. Eeltoodust tulenevalt võttis 
õiguskantsler seisukoha, et tuleb kaaluda KOKS § 58 lõikes 2 sätestatud lepingu õigusliku 
olemuse ja/või aleviku- või külavanemale üleantavate vallavalitsuse ülesannete 
täpsustamise vajadust. 

                                                   

15 Rec (2001)19 of the Committee of Ministers to member states on the participation of citizens in local public life. Vt nt 

soovituse lisa II p 7 (i). 
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Järgnevalt kirjeldas õiguskantsler aleviku- ja külavanemale ning nende kandidaatidele 
kehtestatavat nn paiksusnõuet ja huvide konflikti vältimise probleemi, tehes seda Viimsi 
valla juhtumi näitel. Viimsi valla aleviku- ja külavanema statuudi (Viimsi valla statuut) 
järgi on nii aleviku- või külavanemaks olemise kui ka viimase valimisel hääleõiguse 
omamise eelduseks rahvastikuregistris registreeritud elukoht Viimsi valla vastavas alevikus 
või külas. Nii sätestab Viimsi valla statuudi p 6.2, et aleviku ja küla üldkoosolekul võib 
osaleda ja hääletada rahvastikuregistris oma elukoha antud alevikus või külas registreerinud 
vähemalt 18-aastane isik. Punkt 6.3 ls 1 järgi võib kandidaadiks olla iga vastava aleviku või 
küla täisealine elanik16, kes vastab statuudis toodud tingimustele. Punktide 1.4 ja 1.6.4 
kohaselt võib aleviku- ja külavanema ning tema asendaja kohuseid täita ainult selles 
alevikus või külas oma elukoha registreerinud isik, ning aleviku- ja külavanema asumisel 
teise asulasse tema volitused lõpevad. Taoline piirang piirab Viimsi vallas konkreetses 
alevikus või külas elavate isikute õigust kaasa rääkida ja tegutseda kohaliku elu arendamisel 
ning neid puudutavate küsimuste lahendamisel. Piiranguga võidakse ahendada võimalike 
aktiivsete inimeste tegutsemisvõimalusi, pärssida vastavas alevikus või külas elavate 
inimeste initsiatiivi ning lõppastmes takistada kohaliku elu arengut rohujuure tasandil. 

Piirangut on Viimsi vald põhjendanud vajadusega tagada, et nii aleviku- või külavanem kui 
ka teda valivad isikud oleksid “[…] huvitatud konkreetse küla elust ja heast käekäigust ning 
on kursis konkreetse küla eluoluga ja sellega seotud probleemidega.” Rõhutatakse, et 
piirang sarnaneb piirangule kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. Õiguskantsler 
nõustus, et taolise piirangu eesmärk on legitiimne, kuna aleviku- ja külavanem saab oma 
ülesandeid kohaliku elu edendamisel tõhusalt täita vaid juhul, kui ta on igati kursis kohaliku 
eluoluga. Oma elukoha registreerimine konkreetses alevikus või külas on tunnistus sellest, 
et isik on huvitatud paikkonna käekäigust ja arengust. 
Viimsi vald on elanike arvult küllalt suur – nt 2005. aasta oktoobri seisuga oli Viimsi vallas 
valijate nimekirjas 8802 inimest, valla elanike arvuks (nähtav ka koduleheküljel17 ) on 1. 
jaanuari 2009. a seisuga 15 545 inimest. Viimsi valda kuuluvad kaks suuremat alevikku – 
Viimsi (elanikke 2371) ning Haabneeme (elanikke 4503) – ning mitu küla, mis elanike 
arvult on samuti küllaltki suured (nt Kelvingi 447, Laiaküla 364, Leppneeme 391, Lubja 
387, Metsakasti 494, Miiduranna 424, Muuga 391, Pringi 901, Pärnamäe 1050, Püünsi 
1217, Randvere 1305, Rohuneeme 460, Tammneeme 405, Äigrumäe 136)18. Seega on nii 
mõneski omavalitsuses kogu omavalitsuse elanike arv väiksem kui ühe Viimsi valla aleviku 
või küla elanike arv. 

Alevike ja külade suurus iseenesest kinnitab vajadust aleviku- või külavanema vastutuse 
täpsustamisel küla kogukondliku elu juhtimisel. Taolise piirangu igakordse põhjendatuse 
osas võib siiski väljendada mõningaid kahtlusi. 

Viimsi valla statuudi järgi peab isik hääle- ja kandideerimisõiguse saamiseks oma elukoha 
registreerima konkreetses Viimsi valla alevikus või külas. Vaatamata eespool alevike ja 

                                                   

16 Mõiste “elanik” ei seondu iseenesest a priori rahvastikuregistriga, kuid see, et mõeldud on rahvastikuregistri järgselt 

antud aleviku või küla elanikku, tuleneb Viimsi valla statuudi sätete koosmõjust. 
17 Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.viimsivald.ee/?id=11043. NB Käesolevat viidet on mugandatud ehk täpsustatud 

võrreldes aluseks oleva õiguskantsleri arvamuses tooduga, kuna numbrid on ajas muutunud.  
18 Samas. 
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külade suuruse kohta väljatoodule on küsitav, kas näiteks Viimsi valla kui kohaliku 
omavalitsuse üksuse lõikes on tingimused ja olustik nii erinevad. 

Õiguskantsler rõhutas, et kindlasti pooldab ta seda, et rahvastikuregister kajastaks 
võimalikult õigesti isiku tegelikku elukohta ning et avalik võim omaks seeläbi teavet, 
millise aadressi kaudu isikuga suhelda. Siiski ei kajasta rahvastikuregister alati isiku 
tegelikku faktilist elukohta ning elukoha, mis on rahvastikuregistrisse kantud, tingimuste ja 
olustiku kohta ei tea isik tegelikkuses kuigi palju.19 Seega võib öelda, et Viimsi valla meede 
ei saavuta alati eesmärki. Inimesel võivad olla täiesti objektiivseid põhjuseid, miks ta ei 
kanna enda tegelikku elukohta rahvastikuregistrisse. Kõige sagedasemaks põhjuseks on see, 
et isik ei ole eluruumi omanik ning puudub kirjalik leping eluruumi kasutamiseks või 
eluruumi omanik keeldub loa andmisest (rahvastikuregistri seaduse (RRS) § 40 lg 6). 
Rahvastikuregistri seaduse järgi võib elukoha registrisse kanda valla või linna täpsusega, 
millest piisab, et volikogu valimistel hääleõigust kasutada (RRS § 42 lg 11). Viimsi valla 
statuudist juhindudes sellest ei piisaks. 

 

Kõik olulisemad ja põhimõttelisemad kohaliku elu küsimused peavad otsustama kohaliku 
omavalitsuse esindusorganid – volikogu ja valitsus. Aleviku- või külavanem tegeleb selles 
tähenduses pehmemate ülesannetega, mis ei ole väga kaalukad isikute õiguste ja kohustuste 
ning kohaliku elu mõttes. See õigustab väiksemat formalismi võrreldes kohaliku 
omavalitsuse volikogu valimistega. Eeltoodu ei tähenda mõistagi seda, et aleviku- või 
külavanema rolli saaks või tohiks alatähtsustada kogukondliku kultuuri, seltsielu, olustiku 
jms arendamisel. Seetõttu võttis õiguskantsler seisukoha, et siinkohal ei saa a priori 
rakendada analoogiat volikogu valimistega. Aleviku- ja külavanema institutsiooni eesmärk 
on volikogu omast erinev. Piirangud, mis viimase puhul võivad olla õigustatud tulenevalt 
tema pädevusest ja ülesannetest, ei pruugi seda olla aleviku- ja külavanema puhul, kelle 
põhieesmärk on teine. 

Vajadus tagada kohaliku aleviku või küla olustiku tundmine ning sellest tulenevad 
piirangud on hääletamisõigust omavate isikute ja kandideerimisõigust omavate isikute 
puhul erinevad. Kandideerijatele kehtestatud nõuded võivad olla nende täidetavatest 
ülesannetest tulenevalt rangemad. 

 

Õiguskantsler rõhutas ka asjaolu, et aleviku- või külavanemaks olemine on usaldusamet. 
Seejuures põhineb valik vahetult isikul – tema oskustel, omadustel, tegudel. Kogukondade 
väiksust arvestades puudub taoline anonüümsus, mis on mõneti omane volikogu või 
Riigikogu valimistele, kus rangemate formaalsete nõuete kaudu võib olla vajalik tagada 
isiku usaldusväärsus. Aleviku- ja külavanema valimistel tunnevad isikud üksteist vahetult 
ning mittetundmisel kandidaati lihtsalt ei valita. Ka pole aleviku- ja külavanema ametist 
tagandamine kuigi keeruline protseduur ega seotud volituste tähtajaga. 

Kehtiv KOKS § 58 lg 3 võimaldab volikogul kehtestada “kandidaadile esitatavad nõuded”. 
Õiguskantsler võttis seisukoha, et ilmselt vajavad kohaliku omavalitsuse üksused siin 
seadusandja juhiseid, kas ja mil määral võivad nad kehtestada aleviku- ja külavanemale ja 

                                                   

19 Vt nt 2002. aastal riigikontrolli poolt koostatud auditit; kättesaadav arvutivõrgus: http://www.riigikontroll.ee. 
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nende kandidaadile nn paiksusnõude. Ka vajavad täpsustamist asjaolud, millega 
omavalitsus peab selle kehtestamisel arvestama.  

Paiksusnõue sõltub konkreetse kohaliku omavalitsuse olukorrast ja tingimustest, nt kui suur 
on kohaliku omavalitsuse üksus, kui palju elab selles elanikke, kes ei ole end sellena 
registreerinud rahvastikuregistris, millised on elanike iseärasused (ajutiste ja aktiivsete 
elanike osakaal), kui olulist ja aktiivset rolli aleviku- ja külavanemad täidavad. 

KOKS § 58 lg 3 võimaldab volikogul kehtestada “kandidaadile esitatavad nõuded”. Viimsi 
valla statuudi p 6.3 ls 2 järgi ei saa külavanema kandidaadiks esitada Viimsi Vallavolikogu 
liiget ega Viimsi Vallavalitsuse ametnikku. 

Statuudi p 1.6.5 järgi lõpevad aleviku- ja külavanema volitused tema valimisel Viimsi 
Vallavolikogusse või nimetamisel Viimsi Vallavalitsuse ametnikuks. 

Viimsi Vallavolikogu esimees põhjendas kõnealuseid piiranguid ametite ühildamisel 
vajadusega vältida huvide konflikti, mis tekib, kui sama isik peab otsuse langetamisel 
valima mitme küla vahel. 

Riigikohus on huvide konflikti sisustanud riigiameti näitel järgmiselt: “Kui üks isik täidab 
samaaegselt riigivõimu kahe haru funktsioone ja tema tegevust tasustatakse mõlemalt poolt, 
siis võib see põhjustada eetilise ja huvide konflikti täidetavate võimufunktsioonide ning 
sellest johtuvalt ka isiklike ning avalike huvide vahel. Huvide konflikt kui olukord, kus 
riigiametnik üheaegselt täidab olemuselt vastandlikke ülesandeid ja taotleb vastandlikke 
eesmärke, võib põhjustada minetusi tema ametikohustuste täitmisel ja võib luua eeldused 
korruptsiooniks. Huvide konflikti peab vältima kõigis riigiametites.”20 

Kuigi Viimsi valla statuudis on sätestatud, et aleviku- ja külavanem ei või olla samal ajal 
Viimsi Vallavolikogu ega Viimsi Vallavalitsuse ametnik, siis tähendab see ka vastupidist 
keeldu. Teisisõnu ei või Viimsi Vallavolikogu ega Viimsi Vallavalitsuse ametnik olla samal 
ajal aleviku- ega külavanemaks. Sellega piiratakse demokraatlikel valimistel (PS § 156) 
valitud volikogu liikmete ja vallavalitsuse ametnike (kes samal ajal on avalikus teenistuses, 
vt PS § 30) tegevusvabadust. 

Õigustloov akt on põhiseaduspärane, kui see on formaalselt ja materiaalselt põhiseadusega 
kooskõlas. Formaalne põhiseaduspärasus tähendab, et õigustloov akt peab vastama 
pädevus-, menetlus- ja vorminõuetele ning määratuse ja seadusereservatsiooni 
põhimõtetele. Kui õigusakt osutub formaalselt põhiseadusevastaseks, puudub vajadus 
järgnevalt analüüsida selle materiaalset põhiseaduspärasust. 

Õiguskantsler leidis, et kõnealusel juhul on probleemiks, kas määrus vastab üldise 
seadusereservatsiooni põhimõttele. 

Üldine seadusereservatsiooni põhimõte tuleneb PS § 3 lg 1 lausest 1, mille järgi teostatakse 
riigivõimu üksnes põhiseadusega ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Selle 
põhimõtte kohaselt vajab seadusandjast alamalseisva organ valdkonna reguleerimiseks 
seadusandja volitust, mida põhiseaduse kohaselt tuleb teha seadusega. “Üldist 
seadusereservatsiooni konkretiseerivast seaduslikkuse põhimõttest tulenevalt peab volituse 
alusel antud määrus vastama volitavale seadusele. Seadusele vastavus tähendab seejuures 
nõuet, et volitusest ei astutaks üle ega asutaks reguleerima küsimusi, mis pole volitusest 

                                                   

20 RKPJKo 02.11.1994, nr III-4/A-6/94, p 2. 
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hõlmatud.”21 Ka PS § 154 lg 1 rõhutab, et kohalikud omavalitsused tegutsevad seaduste 
alusel. 

Seega tuleb leida vastus küsimusele, kas Viimsi Vallavolikogu on määrusandlusõigust 
kasutades jäänud KOKS § 58 lõikes 3 sisalduva volitusnormiga määratud pädevuse 
piiridesse, arvestades seejuures ka teiste asjakohaste kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse normidega. 

Volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise ja peatumise alused on ammendavalt 
reguleeritud seaduses (vt KOKS §-d 18, 19, § 49 lg 3). Seadus ei anna kohalikule 
omavalitsusele õigust kehtestada täiendavaid piiranguid. 

Seega on põhiküsimuseks, kas Viimsi valla statuudi p 1.6.5 ja p 6.3 ls 2 on ühildatavad 
seaduses sätestatuga. Viimsi valla statuudis sisalduvaid piirangud – keeld, et volikogu liige 
ei tohi samal ajal olla aleviku- või külavanemaks – on vastuolus kohaliku omavalitsuse 
korralduse seadusega, kuna viimane taolist keeldu ette ei näe. Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seadusest ei nähtu ka volikogu liikmetele kehtestatud keeldu tegeleda 
mittetulundusliku tegevusega, mis on olemuslikult väga sarnane aleviku- või külavanema 
rollile. Taoline piirang ei ole ilmselt ka sisuliselt põhjendatud, arvestades kohaliku 
omavalitsuse üksuste suurust, aktiivsete inimeste hulka, volikogu liikme staatuse olemust 
jmt. Seega ei ole Viimsi valla statuudi p 1.6.5 ja p 6.3 ls 2 kõnealuses osas kooskõlas PS § 3 
lõikest 1 tuleneva üldise seadusereservatsiooniga ning PS § 154 lõikega 1, mille kohaselt 
peavad kohalikud omavalitsused tegutsema kohaliku elu küsimuste otsustamisel ja 
korraldamisel seaduste alusel. 

Eeltoodu ei tähenda seda, et volikogu liige, kes samal ajal on aleviku- või külavanem, võiks 
teha otsuseid või sõlmida tehinguid, mis seadusega on huvide konflikti tõttu keelatud (vt 
KOKS § 17 lg 5, korruptsioonivastase seaduse § 4 lg 2 p 14 ning §-d 24–25). 

Viimsi valla statuudist ei nähtu selgelt, kellele on mõeldud Viimsi Vallavalitsuse 
ametnikust rääkides – kas vallavalitsusele kui poliitilisele organile (st mõiste hõlmab ka 
vallavalitsuse liikmeid ja vallavanemat) või kui haldusorganile (st vallavalitsust, mis 
koosneb struktuuriüksustest ja asutustest, kus töötavad ametnikud, sh hõlmamata valitsust 
poliitilise organina).22 Oma vastuskirjades Viimsi Vallavolikogu esimees seda ei 
täpsustanud. Seetõttu käsitles õiguskantsler mõistet “Viimsi Vallavalitsuse ametnik” laialt, 
nii poliitilise kui ka haldusorganina. 

KOKS § 50 lg 2 sätestab: “Vallavanem või linnapea ei tohi olla üheski muus riigi- või 
kohaliku omavalitsuse ametis […].” Mõistet “amet” saab tõlgendada laiendavalt, nagu 
Riigikohus on laiendavalt tõlgendanud ka PS § 63 lõikes 1 ja § 64 lg 2 punktis 1 sisalduvat 
mõistet “riigiamet”.23 Seda juhul, kui laiendav tõlgendamine on vajalik muude väärtuste 

                                                   

21 RKPJKo 13.06.2005, nr 3-4-1-5-05, p 9. 
22 Vt nt RKHKo 14.05.2002, nr 3-3-1-25-02, p 15: “[…] võib kohalik omavalitsus vastavalt KOKS § 22 lg-le 2 volitada 

täitma valitsust. See säte ei välista kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimist lisaks linna- või vallavalitsusele ka 

valitsuse struktuuriüksustele ning linna või valla asutustele ja ametnikele.” 
23 RKPJKo 02.11.1994, nr III-4/A-6/94. 
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kaitseks, nt huvide konflikti vältimiseks, et vallavanem või linnapea keskenduks vaid oma 
ülesannete täitmisele. 

Aleviku- või külavanemaks olemist saab käsitleda olemisena kohaliku omavalitsuse ametis 
KOKS § 50 lg 2 mõttes, mis sellega välistab vallavanema või linnapea aleviku- või 
külavanemana tegutsemise. Selles osas on Viimsi valla statuudi kõnealused sätted 
kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega. Teiste valla- või linnavalitsuse 
liikmete ja ametnike osas ei nähtu kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest (eriti VII 
peatükk) sõnaselget keeldu olla samal ajal aleviku- või külavanem või volitust kohalikule 
omavalitsusele kehtestada piiranguid. Ka ei ole tulene taolist piirangut ega volitust avaliku 
teenistuse seadusest. ATS § 17 sätestab teistsuguste või täiendavate nõuete kehtestamise 
eeldusena klausli “seadusega või seaduse alusel”. Samuti ei nähtu ei kohaliku omavalitsuse 
korralduse seadusest ega avaliku teenistuse seadusest keeldu tegeleda mittetulundusliku 
tegevusega, mis olemuslikult sarnaneb aleviku- ja külavanema institutsiooniga. 

Seetõttu võttis õiguskantsler seisukoha, et Viimsi valla statuudi p 1.6.5 ja p 6.3 ls 2 ei ole 
kirjeldatud osas kooskõlas PS § 3 lõikest 1 tuleneva üldise seadusereservatsiooniga ning PS 
§ 154 lõikega 1, mille järgi peavad kohalikud omavalitsused tegutsema kohaliku elu 
küsimuste otsustamisel ja korraldamisel seaduste alusel. 

 

Eeltoodust tuleneb, et kohalik omavalitsus saaks kehtestada kehtiva KOKS alusel üksnes 
piirangu, et aleviku- ja külavanem ei või olla vallavanem. Ka taolise järelduse saab teha 
seaduse tõlgendamise tulemusel. Õiguskantsler võttis seisukoha, et tuleb kaaluda huvide 
konflikti vältimise eesmärgil selgete ja ka täiendavate piirangute kehtestamise vajadust 
(arvestades seejuures kindlasti ka proportsionaalsuse printsiipi). Eeskätt pidas õiguskantsler 
silmas aleviku või külavanema tegutsemist vallavalitsuse liikmena, sest aleviku- või 
külavanema kui usaldusameti olemus võib olla mitteühildatav vallavalitsuse liikme 
staatusega. 

Aleviku- ja külavanema instituut on kohaliku demokraatia edendamise osaks. Kehtiv seadus 
jätab selle sisustamisel kohaliku omavalitsuse üksustele väga laia otsustusõiguse. Praktika 
näitab paraku, et see on toonud kaasa mitmeid probleeme. 

Õiguskantsler saatis regionaalministrile märgukirja, milles palus kaaluda kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud aleviku- ja külavanema regulatsiooni 
täiendamise võimalust ja vajadust: 

– kaaluda tuleb KOKS § 58 lõikes 2 sätestatud lepingu õigusliku olemuse ja/või aleviku- 
või külavanemale üleantavate vallavalitsuse ülesannete täpsustamise vajadust; 

– kohaliku omavalitsuse üksused vajavad seadusandja juhiseid, kas ja mil määral võivad 
nad kehtestada aleviku ja külavanemale ja nende kandidaadile paiksusnõude, sh mis on 
need asjaolud, millega omavalitsus peab paiksusnõude kehtestamisel arvestama; 

– kaaluda tuleb huvide konflikti vältimise eesmärgil selgete ja ka täiendavate piirangute 
kehtestamise vajadust. 

Eeskätt pidas õiguskantsler siin silmas aleviku- või külavanema tegutsemist vallavalitsuse 
liikmena, kus aleviku- või külavanema kui usaldusameti olemus võib olla mitteühildatav 
vallavalitsuse liikme staatusega. 
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Regionaalminister selgitas, et Siseministeerium teeb kindlaks kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse mitmetitõlgendatavad regulatsioonid ja alustab uue seaduse tervikteksti 
koostamisega. 

Harjumaa Omavalitsuste Liidu moodustatud töörühm on asunud seisukohale ja soovitanud 
kohaliku omavalitsuse üksustele alljärgnevaid regulatsioone. Neid on valdavas osas arvesse 
võetud ka valla uue põhimääruse koostamisel. Mõned väljavõtted HOL-i töörühma 
ettepanekutest: 

Külavanem on kogukonna juht ja esindaja 

Vanem on kogukonna (asustusüksus, kus ta elab) liikmete valitud kogukonna juht ja 
esindaja. Selles osas vajab külavanema institutsioon täpsemat lahtikirjutamist. Sealhulgas 
peaks loobuma kontseptsioonist, et vanem täidab vallavalitsuse ülesandeid lepingu alusel.  

Külavanem ei ole ametnik 

Tänases õiguslikus keskkonnas tuleb asuda seisukohale, et vanem ei ole ametnik ja talle 
ükskõik milliste avaliku võimu kohustuste panemine kas lepingu või statuudiga oleks 
vastuolus kogukondliku omavalitsuse põhimõttega. 

Külaselts ja selle eristamine vanema institutsioonist 

Külaseltsil (tavaliselt MTÜ) on vanemat ja/või aleviku või küla ühistegevust abistav ja 
toetav roll. Selts on vajalik instrument ka rahaliste vahendite kaasamisel. Selts ei ole 
aleviku või küla esindusorgan! Lihtsustatult võiks öelda, et vanem on kogukonna juht ja 
esindaja, selts aga vanemat toetav majandusstruktuur. 

Kellel on õigus vanemat valida? 

Valida võivad lisaks elanikele töörühma ettepanekul ka kinnisvara omanikud. 

Asula piirkondadeks jagamine või naaberküladele ühe vanema valimine  

Töögrupp teeb ettepaneku jagada territoriaalselt ja/või rahvaarvult suured asulad 
piirkondadeks. Kui aluseks on suur rahvaarv, siis teeb töörühm ettepaneku, et ühe vanema 
teenindada võiks soovituslikult olla kuni 500 elanikku.  

Suure territooriumi ja/või suure rahvaarvu puhul oleks kvoorumi huvides mõistlik kasutada 
elanike ja volinike koosoleku segaformaati. See tähendab, et elanikel on alati õigus 
koosolekul osaleda, aga samaaegselt on lubatud ka volitatud isikute kaudu osalemine 
näiteks 1 volinik 10 asula elaniku kohta.  

Väikeste kogukondade puhul või siis olukorras kus aktiivsust pole või on asulas näiteks 
vaid vanemad inimesed vms on lubatav koopereerumine naaberasulaga ja valida vanem 
ühisel koosolekul. Ka kogu tegevus toimuks selliselt, nagu oleks tegemist ühe asulaga ja 
tema vanemaga. 

Külaaktiiv 

… Alternatiiviks on see, kui külavanema statuudis või valla põhimääruses sätestatakse 
eestseisuse olemasolu, nende õigused ja kohustused, valimise kord jms.  

Vanema volitused 

Vanema esindusõigus on seadusjärgne esindusõigus, kusjuures tema seadusest tulenevad 
volitused on sätestatud seaduses ja seaduse alusel ja täitmiseks volikogu poolt kehtestatud 
statuudis (või valla põhimääruses kui statuuti eraldi ei kehtestata).  
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Asustusüksuse üldkoosolek võib anda vanemale täiendavaid volitusi tehingu alusel  

Küsimuses, kas asustusüksuse üldkoosolek saab anda vanemale üld- või erivolitusi, tuleb 
asuda seisukohale, et selles kontekstis saab üldkoosolek anda üksnes erivolitusi 
konkreetseks tegevuseks (Näiteks: küla üldkoosolek otsustas, et neile on vastukarva 
vallavolikogu või –valitsuse otsus, mis puudutab külaelanikke ja volitab külavanemat 
esindama küla selles küsimuses selliselt positsioonilt ). 

Kohalik rahvaalgatus ja allkirjade kogumine  

Menetluslikus mõttes on kohaliku rahvaalgatuse puhul tegemist allkirjade kogumisega. 
Kohaliku rahvaalgatuse eesmärgiks on anda hääleõiguslikule elanikule volikogu asemel 
õigus otsustada olulise munitsipaalpoliitilise küsimuse üle. 

Tuleb rõhutada, et kohaliku rahvaalgatusena ei saa käsitada kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse (KOKS) §-s 2 lg 2 p 2, samuti §-s 32 ja §-s 33 sisalduvat õigusakti 
algatamise õigust. Õigusakti algatamise õigus realiseerub arutelu ja otsusena kohaliku 
omavalitsuse organis ega ole seotud kohaliku rahvaalgatusega. 

Kohaliku rahvahääletuse sisuks on konkreetse kohaliku elu küsimuse otsustamine.  

Kohaliku rahvaalgatuse ja -hääletuse rakendamine tuleb kõne alla eelkõige vabatahtlike 
omavalitsusülesannete puhul, kus kohaliku omavalitsuse iseseisvus on maksimaalne.  

Näitena tasub rõhutada, et allkirjade kogumine planeerimismenetluses ei ole lubatav, sest 
planeerimismenetlus ei ole omavalitsusüksuse suvamenetlus vaid seadusega kehtestatud 
protsess, milles on ka koht avalikul väljapanekul ja ette nähtud vaidlustamismenetlus, 
millest kogukonna liikmed peavadki juhinduma.  

Vanema õigus anda õigusakte 

Kohaliku omavalitsuse põhimääruses peaks sätestama vanema õiguse pöörduda taotlusega 
vallavolikogu või –valitsuse poole üldakti või üksikatki vastuvõtmiseks või valla ametniku 
(näiteks heakorrainspektor vmt) kaasamiseks külaelu ning arengut puudutavates küsimustes 
(selle õiguse täpsem sisu peaks olema reguleeritav vastava valla põhimäärusega või vanema 
statuudiga). 

Vanema enda pädevuses peaks olema õigus juhtida tähelepanu külaga seotud füüsiliste ja 
juriidiliste isikute üldisele tegevusele või tegevusetusele küla igapäevaelu või arengut 
puudutavates küsimustes, kutsuda üles ühisüritustele, koosolekutele jms.  

Kompensatsioon 

Töörühma hinnangul vanema töö eest tasu ei tuleks maksta. Kulude kompenseerimine tuleb 
lahendada külaseltsi kaudu. 

 

Põhimääruse reguleerimise esemeks ei ole üldjuhul külaselts. Samas õigusakti terviklikkuse 
ja väidetava väärpraktika ärahoidmiseks ei ole keelatud vallal võtta seisukoht külaseltsi ja 
vanema pädevuse piiritlemiseks, sekkumata mittetulundusühingu juriidilisse käsitlusse. Uue 
põhimääruse kohaselt on külaselts vanemat ja/või aleviku, saare või küla ühistegevust 
abistav ja toetav isikute vabatahtlik ühendus, mis üldjuhul tegutseb mittetulundusühingu 
vormis. Külaselts on vajalik organisatsioon aleviku, saare või küla arenguks toetuste ja 
abirahade kaasamiseks aleviku-, saare- või külaelanikelt, valla eelarvelistest vahenditest, 
riigilt, Euroopa Liidu fondidest jm. Selts ei ole aleviku, saare või küla esindusorgan. Vanem 
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ja külaselts on koostööpartnerid aleviku, saare või küla kui kogukonna elu arendamisel. 
Vanema osalemine külaseltsi juhtorganite töös juhtorgani liikmena on vastuolus hea tavaga.  

Külaseltsi põhikirjas nähakse ette külaseltsi ja vanema omavahelised koostöösuhted. Mõte 
on selles, et kuna vanema ja valla vaheline finantssuhe ei ole kooskõlas kogukondliku 
omavalitsusteooriaga, on kogukonna kohustus tasuda ise oma esindaja kulud. Selleks võib 
teha näiteks külas korjandusi. Parem alternatiiv on, et vanema tegevusega seotud kulud või 
ka töötasu korraldatakse läbi külaseltsi. Vald võib ja on senise praktika kohaselt ka toetanud 
külaseltside tegevust. 



25 

 

 

KOHALIKU OMAVALITSUSE TEENISTUS 

Tulenevalt muudatustest seadustes (nt avaliku teenistuse seaduse muutmine ja 
aluspõhimõtete oluline muutmine) ei ole võimalik kohaliku omavalitsuse teenistuse osas 
võtta hetkel aluseks ühtegi konkreetset regulatsiooni, mistõttu on mõistlik teha üldine viide 
seadustele ja vallavolikogu õigusele kinnitada struktuuri. Kohaliku omavalitsuse teenistus 
vallas toimub avaliku teenistuse seaduses ja töölepinguseaduses sätestatud alusel ja korras 
ning vallavolikogu poolt vallavolikogu ja vallavalitsuse struktuuri kinnitamise ja valla 
ametiasutuste moodustamise otsuste alusel. 

VALLA ÕIGUSAKTIDE MENETLEMISEST 

Eelnõus on antud valla õigusakti menetlemise täpne ajalise järjestuse kord, mida varasemas 
põhimääruses ega muudes valla õigusaktides ei ole sätestatud ja sellist analoogiat ei 
õnnestunud leida ka teiste omavalitsusüksuste õiguskordadest. Samas vallavalitsuse 
seisukoha järgi on selliseks korraks suur vajadus. Valla õigusakti menetlemise üldine kord 
on skemaatiliselt kujutatud käesoleva seletuskirja lisas. 

Menetlemise üldise korra kohaselt võivad ettepanekuid valla õigusaktide algatamise kohta 
teha põhimääruses nimetatud isikud. Ettepanek või eelnõu tuleb vormistada põhimääruses 
õigusakti eelnõule kehtestatud tingimustel ja korras. Ettepanek või eelnõud esitatakse 
põhimääruses nimetatud instantsidele (vallakantselei; vallavolikogu kantselei jt). Kui 
vormikohane eelnõu või ettepanek on kehtestatud korras esitatud, kontrollib vallavalitsus 
oma pädevuse piires selle realiseerimise eeldusi ja annab edasise menetluse kohta oma 
kirjaliku seisukoha. Küsimused, millele on vaja selles etapis vastata, on: kas küsimus 
kuulub valla pädevusse (pädevusküsimus); kas antud ettepanek või eelnõu sisaldab era- või 
avalikku huvi või mõlemat (huviküsimus); kas samas küsimuses on juba kehtivaid otsuseid, 
plaane vms, või kas ja kuidas antud küsimus on vallas lahendatud (staatuse küsimus); kas 
küsimuse lahendamine eeldab õigusaktide muutmist (statuudi küsimus); kas küsimus on 
kiireloomuline või perspektiivne (aja küsimus); kas ettepaneku või eelnõu õigusnormina 
realiseerimiseks on vaja valla rahalisi või muid ressursse või on tegemist abikõlbuliku 
projektiga jms (ressursi küsimus). 

Vallavalitsus suunab koos oma protokollilise seisukohaga ettepaneku või eelnõu sisuliseks 
läbitöötamiseks valla ametitele ja valla vastav amet, oma pädevuse piires, juhindudes 
vallavalitsuse protokollilisest seisukohast ja antud ülesandest ning tähtaegadest, töötab 
ettepaneku sisuliselt läbi, ilma eelnõu vms dokumenti koostamata. Valla vastava ameti 
sisemine töökorraldus võib ette näha ka vastavate komisjonide, ekspertide jt kaasamist. Kui 
sisuline töö on tehtud, koostab valla vastav amet kirjaliku seisukoha, lisades juurde kogu 
asjakohase lisamaterjali jms. ning esitab selle vallavalitsuse päevakorda võtmiseks. Valla 
vastava ameti juht (vajadusel koos teiste ametnike ja ekspertidega) kannab ettepaneku 
sisulise läbitöötamise tulemused ette vallavalitsuse istungil. Vallavalitsus teeb oma 
pädevuse piires protokollilise korraldava otsuse, millega võtab küsimuse vallavalitsuse 
istungi24 päevakorda või suunab küsimuse fraktsioonile poliitilise otsuse vastuvõtmiseks. 

                                                   

24 Sellisel juhul vormistavad valla vastavad ametid ka formaalse eelnõu ja edastavad vastavalt kehtivale korrale 
vallakantseleile/vallasekretärile. 
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Kui ettepanek või eelnõu on piisavalt põhjalikult ette valmistatud selleks, et võtta vastu 
otsus (st eelnimetatud etapid on läbitud), arutavad fraktsioonid seda oma koosolekul ja 
teevad protokollilise otsuse, mis edastatakse koos materjalidega edasiseks sisuliseks 
menetlemiseks läbi vallavolikogu kantselei vallavolikogu vasavale komisjonile või 
vallavalitsusele. 

Vallavolikogu vastav komisjon (teemakomisjon) menetleb küsimust oma pädevuse piires ja 
annab vallavalitsusele sisulisi soovitusi edaspidiseks menetlemiseks, vormistades oma 
otsuse protokolliliselt. Nimetatud protokolli koopia (väljavõte) lisatakse eelnõu juurde. 
Eelarve- ja arengukomisjon, kui juhtivkomisjon, va juhul, kui juhtivkomisjoniks on 
määratud mõni teine komisjon, vaatab teemakomisjonides läbitöötatud küsimused üle ning 
tal on kolm täiendavat ülesannet: hinnata, kas küsimus on kooskõlas arengukava ja selle 
tegevuskavaga; hinnata, kas küsimus on kooskõlas eelarvega; vajadusel anda täiendavaid 
soovitusi.  

Juhtivkomisjoni otsus vormistatakse protokolliliselt ja selle koopia (väljavõte) lisatakse 
eelnõu juurde. Kui käsitletava küsimuse osas on juhtivkomisjon ühtlasi ka 
teemakomisjoniks (nagu näiteks arengukava, eelarve jms), menetleb ta küsimust oma 
pädevuse piires nagu kirjeldatud teemakomisjoni puhul, otsustades ka sisulised küsimused. 
Vastav valla amet korraldab oma pädevuse piires vastavate eelnõude tehnilise 
ettevalmistamise, kooskõlastades eelnõu vajadusel vastavate spetsialistidega ning 
vallasekretäriga eelnõude kooskõlastamise korra kohaselt. Eelnõu võetakse fraktsiooni(de) 
ja/või vallavalitsuse päevakorda. Vallavalitsus teeb oma pädevuse piires otsustuse. Kui 
küsimuse lõplik otsustaja on vallavolikogu, suunab vallavalitsus selle vallavolikogule 
otsustamiseks. Kui küsimuse lõplik otsustaja on vallavalitsus, teeb vallavalitsus vastava 
otsuse nõutavas vormis. 

Fraktsioon(id) vaatavad vajadusel eelnõu veel üle ja võtavad seisukoha küsimuse 
vallavolikogu päevakorda panemise osas. Kui erinevatel fraktsioonidel on selles küsimuses 
erinevad arvamused, otsustab küsimuse päevakorda panemise volikogu esimees. 
Vallavolikogu teeb oma pädevuse piires otsuseid ja kontrollib vallavalitsuse tööd vastavalt 
kehtivale korrale. Vallavalitsus viib oma pädevuse piires täide vallavolikogu seaduslikud 
otsused. 

 

Õigusaktide menetlemise protsessis kulub teadaolevalt väga palju paberit, mistõttu 
vallavalitsuse ettepanekul on eelnõus säte, mille kohaselt toimub menetlusdokumentide 
edastamine üldjuhul elektrooniliselt. Kui vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed on selleks 
igal konkreetsel juhul soovi avaldanud, esitab vallavolikogu kantselei neile materjalid ka 
kirjalikult.  

Esile on tõstetud ja ka reguleeritud redaktsioonikomisjoni tähtsust ja tegevust. Kõik 
õigusakti eelnõu muudatusettepanekud esitatakse kirjalikult läbi volikogu esimehe 
redaktsioonikomisjonile. Redaktsioonikomisjon arutab kirjalikud ettepanekud ja vaidlused 
läbi selleks volikogu esimehe poolt väljakuulutatud volikogu istungi vaheajal. Vaheaja all 
tuleb siinkohal mõista nii istungil väljakuulutatud vaheaega kui ka aega, mis jääb järgmise 
vallavolikogu istungini, kus jätkatakse sama päevakorrapunkti arutamist. Komisjon 
lahendab küsimused poolthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab vastava 
komisjoni esimehe hääl. 
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Reguleeritud on ka selline olukord, kui vallavolikogu ei võta eelnõud vastu (so eelnõu ei 
saa piisaval arvul poolthääli) ja kui sellega seoses tekivad motiveerimisprobleemid. 
Puudujääke motiveerimisel just sellistel juhtudel on vallale korduvalt ette heitnud ka kohus. 
Väljapakutud regulatsiooni kohaselt, kui otsuse või määruse eelnõu ei leia vallavolikogu 
toetust, moodustatab vallavolikogu koheselt (st päevakorra väliselt) vastuhääletamise 
motiveerimiseks redaktsioonikomisjoni. Redaktsioonikomisjon fikseerib istungil 
vallavolikogu liikmete põhimõttelised seisukohad ja vormistab vastuhääletamise motiivid 
kolme tööpäeva jooksul ja esitab need vallavolikogu kantseleisse. Vallavolikogu kantselei 
teeb esitatud motiivid koheselt elektroonilisel teel teatavaks kõigile vallavolikogu 
liikmetele, kellel on õigus kolme päeva jooksul esitada omapoolseid täiendusi kas 
elektrooniliselt või kirjalikult. Redaktsioonikomisjon vaatab esitatud täiendused üle kolme 
tööpäeva jooksul ja vormistab lõpliku dokumendi (arvestades vaid neid täiendusi ja 
ettepanekuid, mis on kooskõlas istungil vallavolikogu liikmete poolt väljaöeldud 
põhimõtteliste seisukohtadega), mis lisatakse vallavolikogu kantselei poolt vallavolikogu 
otsuse juurde ja avaldatakse õigusaktide avaldamiseks ettenähtud üldises korras. Kui 
redaktsioonikomisjon leiab, et vallavolikogu liikmed on elektrooniliselt või kirjalikult 
esitanud uusi, motiivideks sobivaid argumente, teeb komisjoni esimees vallavolikogu 
esimehele ettepaneku arutada küsimust uuesti vallavolikogu istungil. 

 

Õigusakti menetlemisel vallavalitsuses on ära parandatud kehtiva põhimääruse oluline 
vastuolu KOKSi § 49 lg 7, mis ei võimalda vallavanemale või vallavalitsuse istungi 
juhatajale häälte võrdse jagunemise korral nn lisahäält (vt kehtiv põhimäärus, § 34 lg 3). 

 

Uus on ka valla õigusaktide vallasisese liikumise ja täitmise korra regulatsioon, mis seni 
praktiliselt puudus, aga mida vallavalitsus pidas oluliseks uues põhimääruses käsitleda. 
Valla õigusaktide vallasisese liikumise ja täitmise kontrolli all peetakse käesolevas 
põhimääruses silmas: toiminguid, mis viiakse läbi valla õigusaktide jõustumise järgselt 
adressaatidele teatavaks tegemisel; valla õigusaktide liikumist valla struktuuriüksuse sees; 
toiminguid, mis viiakse läbi valla õigusaktide täitmise seire käigus. 

Vallavolikogu õigusakti jõustumise järgselt vallavolikogu kantselei: korraldab 
vallavolikogu õigusaktide avalikkusele teatavakstegemise; saadab elektrooniliselt või 
paberkandjal ja vastava kaaskirjaga vallavolikogu üksikakti selle adressaadile või 
adressaatidele; saadab paberkandjal ja elektrooniliselt vallavolikogu õigusaktid 
vallavalitsusele vallakantselei kaudu. 

Vallavalitsuse õigusakti jõustumise järgselt vallasekretär: korraldab vallavalitsuse 
õigusaktide avalikkusele teatavakstegemise; saadab elektrooniliselt või paberkandjal ja 
vastava kaaskirjaga vallavalitsuse üksikakti selle adressaadile või adressaatidele; saadab 
paberkandjal ja elektrooniliselt vallavalitsuse õigusaktid valla struktuuriüksuste juhtidele. 

 

Nii vallavolikogu kui vallavalitsuse õigusaktid, mis on täitmiseks, osaliseks täitmiseks või 
järelevalve teostamiseks kohustuslikud valla struktuuriüksustele (sh valla äriühingutele, 
sihtasutustele jt), saadetakse konkreetsele adressaadile põhimääruses sätestatud korras. 
Valla struktuuriüksuse juht korraldab valla õigusakti täitmiseks, osaliseks täitmiseks või 
õigusaktis sätestatud normide täitmise üle järelevalve teostamiseks struktuuriüksuse 
sisemise tööjaotuse, määrates konkreetsed vastutajad, tähtajad jt vajalikud tingimused. 
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Nimetatud vastutajate, tähtaegade ja muude tingimuste määramise kohta koostab 
struktuuriüksuse (sh valla äriühingu, sihtasutuse jt) juht mõistliku aja jooksul kirjaliku 
dokumendi (kava), mis tehakse allkirja vastu teatavaks otsestele täitjatele ja mille ärakiri 
saadetakse vallavolikogu kantseleile või vallakantseleile, vastavalt sellele, kas tegemist on 
vallavolikogu või vallavalitsuse õigusaktiga. 

Valla õigusaktide täitmise kontrolli eesmärk on tagada õigusriigi printsiibile vastav valla 
õigusaktide kohane täitmine valla kui omavalitsusüksuse enese ja tema struktuuriüksuste 
poolt. Valla õigusaktide tähtajalise täitmise ja õigusaktis sätestatud normide täitmise üle 
järelevalve teostamise eest vastutavad struktuuriüksuse (sh valla äriühingu, sihtasutuse jt) 
juhid. Õigusakti täitmise seire tähendab valla struktuuriüksuste sisemist kontrolli valla 
vastavate ametnike ja/või töötajate poolt õigusaktides kehtestatud tähtaegadest ja 
õigusaktiga kehtestatud normidest ning tingimustest kinnipidamise üle. Vallavolikogu 
õigusaktide täitmise seire eest vastutab vallavolikogu kantselei juhataja. Vallavalitsuse 
õigusaktide täitmise seire eest vastutab vallasekretär. Seire eest vastutajad peavad oma 
pädevuse piires graafikut õigusaktidest tulenevate tähtaegade kohta ja esitavad kord 
kvartalis vallavalitsusele ülevaate valla õigusaktide täitmise korralise ülevaatuse kohta. Kui 
seire eest vastutaja tuvastab õigusakti täitmisel või õigusaktis sätestatud normide täitmise 
üle järelevalve teostamisel õigusaktis kehtestatud tingimuste rikkumisi, teavitab ta sellest 
viivitamatult vallavalitsust.  

Vallavalitsus kontrollib seire eest vastutaja esitatud fakte ja moodustab vajadusel rikkumise 
kontrollimiseks ajutise komisjoni. Rikkumise lõpetamise ja probleemi lahendamise kohta 
võtab otsuse vastu vallavalitsus. Valla õigusaktides sätestatud normide täitmist valla 
territooriumil elavate ja/või tegutsevate isikute poolt kontrollivad vastavad valla töötajad 
ja/või ametnikud, kellele on antud järelevalve teostamise ja/või väärteomenetluse 
läbiviimise õigus. Seda ei nimetata käesoleva põhimääruse mõttes valla õigusaktide täitmise 
seireks. 

 

VALLA ARENGUKAVA KOOSTAMINE 

Kuna valla arengukava on üks valla olulisemaid dokumente, siis selle õigusakti koostamise, 
menetlemise ja vastuvõtmise korra reguleerimine on hädavajalik. Tuleb mainida, et seni 
kehtiv Viimsi valla eelarve ja arengukava tegevuskava koostamise, vastuvõtmise, muutmise 
ja täitmise kord praktiliselt ei reguleeri valla arengukava menetlust. Nüüd on see viga 
parandatud. 

 

VALLA EELARVE KOOSTAMINE 

Erinevalt arengukava menetlemise korrast on eelarve koostamise kord olnud varasemalt 
täpsemalt reguleeritud, et ka siin on tekkinud vajadus sätete ajakohastamiseks.  

Praktilisel kaalutlusel on muudetud mitmeid eelarve koostamise käigus järgitavaid tähtaegu, 
mida siinkohal ükshaaval väljatoomine ei oleks otstarbekas. Valdavalt on tähtaegu 
nihutatud kuu võrra edasi.  

Eelarve proportsioonide määramine on välja jäetud, kuna seda ei ole võimalik korrektselt 
teha. Proportsioonid pidevalt muutuvad seoses eelarve mahu muutustega ja riigi poolt 
eraldatavate rahade sisselülitamisel. See võimalus jääb, kui näiteks volikogu teeb 
vallavalitsusele ülesandeks eelarve lähtetingimustes seda ühe osana määrata.  



29 

 

Kuna tulude laekumine toimub kogu aasta ulatuses ja laekumine võib kuuti oluliselt 
varieeruda, siis võib investeeringute ja muude kulutuste tegemisel osutuda vajalikuks piirata 
kulutuste tegemist teatud mahuni teatud aja jooksul. Seetõttu on sätestatud ka vallavalitsuse 
õigus rahavoogude suunamiseks tulude ja kulude plaani koostamiseks.  

Uudse põhimõttena on sisse toodud vallavalitsuse kohustus anda vähemalt kord kvartalis 
vallavolikogu istungil aru valla eelarve jooksvast täitmisest. Selline kord on tavaks ka 
paljudes teistes omavalitsustes.  

 

 

Põhimääruse eelnõu autorid tegid vallale ettepaneku reguleerida põhimääruses ka valla 
planeerimis- ja ehitustegevus mahus, mis võimaldaks täpsema regulatsiooni osas teha 
viiteid valla vastavatele eriaktidele. Valla ettepanekul jäid need punktid põhimääruse 
projektist siiski välja, põhjendades seda asjaoluga, et on olemas eraldiseisev ja küllalt 
põhjalik ehitusmäärus. Sama käib ka valla kultuuriväärtuste kaitse ja keskkonnakaitse 
kohta.  

 

Valla vara valitsemise kord on ainus kehtiva põhimääruse peatükk, mis jäi praktiliselt 
muutmata, kuna ka vallavalitsus ei pidanud selle peatüki muutmist otstarbekaks. 

 

 

Uue põhimääruse kehtimahakkamisel tuleb tunnistada kehtetuks järgmised valla õigusaktid: 

Viimsi vallavolikogu 13. detsembri 2005. a. määrus nr 38 Viimsi valla põhimääruse 
kehtestamise kohta ja Viimsi vallavolikogu 9. mai 2006. a. määrus nr 17 „Viimsi valla 
põhimääruse muutmine“; 

Viimsi vallavolikogu 29. novembri 2005. a. määrus nr 36 Viimsi vallavolikogu töökorra 
kehtestamise kohta; 

Viimsi vallavolikogu 25. aprilli 2007. a. määrus nr 15 „Viimsi vallavalitsuse töökord“; 

Viimsi vallavolikogu 26. juuni 2007. a määrus nr 21 "Viimsi valla aleviku- ja külavanema 
statuut"; 

Viimsi vallavolikogu 10. veebruari 2009. a määrus nr 5 „Viimsi vallavolikogu 26. juuni 
2007. a määruse nr 21 "Viimsi valla aleviku- ja külavanema statuut" muutmine“; 

Viimsi vallavolikogu 13. märtsi 2007. a. määrus nr 14 „Viimsi valla eelarve ja arengukava 
tegevuskava koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord“ . 

Vallavalitsusel tuleb viia valla muud õigusaktid kooskõlla uue põhimääruse sätete ja 
mõttega. 

Valla põhimäärus jõustumise tähtajaks on välja pakutud 19. oktoober 2009. a., ehk siis 
järgmisel päeval pärast kohaliku omavalitsuse volikogude valimisi aastal 2009. See oleks 
mõistlik põhjusel, et jääb piisavalt aega eelnõu menetlemiseks, vajadusel muude 
õigusaktide kohendamiseks ja uue põhimäärusega tutvumiseks. Ei ole ka otstarbekaks 
muuta vallavolikogu ja vallavalitsuse protseduurireegleid mõned kuud enne volituste lõppu. 
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Lisa nr 1 Valla õigusakti menetlemise üldine kord (skeem) 

Algatamine ja ettevalmistav töö 

 

 
Poliitiline otsus ja sisuline töö komisjonides (nn teemakomisjonides) 
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Sisuline ja tehniline töö õigusakti eelnõu lõplikul vormistamisel  

Vallavalitsuse otsus 

 

 
Vallavolikogu otsus, otsuse täitmine ja täitmise kontroll 

 

 

 

Kristo Kallas 

Vallasekretär 


