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Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku
omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.02.2015

§ 1. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 61järgmises sõnastuses:

„(61) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatut ei kohaldata isikuvalimistele ega valitsuse liikme kinnitamisele
või ametisse nimetamisele.”;

2)paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 62järgmises sõnastuses:

„(62) Volikogu liige, kes on valitud samas vallas või linnas vallavanemaks või linnapeaks või on kinnitatud
valla- või linnavalitsuse liikmeks või nimetatud ametisse valitsuse palgaliseks liikmeks, ei tohi alates valituks
osutumise, liikmeks kinnitamise või ametisse nimetamise hetkest osaleda sellise volikogu üksikakti arutamisel
ega otsustamisel, millega määratakse talle töötasu või hüvitis.”;

3)paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 11järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 sätestatud piirangut ei kohaldata volikogu liikme suhtes, kelle
volitused on peatatud käesoleva seaduse § 19 lõike 2 punkti 1 alusel.”;

4)paragrahvi 19 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Volikogu liikme volitused peatatakse:”;

5)paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 52järgmises sõnastuses:

„(52) Valla või linna valimiskomisjon teavitab viivitamata asendusliiget õigusest saada volikogu liikme
volitused. Asendusliige peab kolme tööpäeva jooksul teatise saamisest arvates teavitama kirjalikult
valimiskomisjoni, kas ta soovib volikogu töös osaleda.”;

6)paragrahvi 22 lõike 1 punkti 13 täiendatakse pärast sõnu „jaoskonnakomisjoni moodustamine” sõnadega „,
välja arvatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 23 lõikes 3 nimetatud juhul;”;

7)paragrahvi 45 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Isikuvalimised otsustatakse salajasel hääletamisel, mille tulemused vormistatakse volikogu otsusena.
Isikuvalimiste tulemusi üle ei hääletata.”;

8)paragrahvi 482pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„§ 482. Vallavanemale, linnapeale ja valitsuse liikmele esitatavad nõuded
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(1) Vallavanemaks või linnapeaks võib valida ja valitsuse liikmeks võib kinnitada täieliku teovõimega Eesti
Vabariigi kodaniku, kes valdab eesti keelt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis ametnikule
esitatud nõuete ulatuses.”;

9)paragrahvi 54 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse ametnikud ja töötajad peavad valdama eesti keelt
keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis sätestatud ulatuses.”;

10)paragrahvi 541lõiked 3 ja 31muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Palgalisel ametikohal töötavale vallavanemale ja linnapeale makstakse ametist vabastamisel volikogu
otsusega hüvitist kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevale eelnenud
kahe aasta vastava ametikoha kuu keskmise ametipalga kuuekordses ulatuses, kui nad vabastatakse ametist
volikogude algatusel toimuva valdade või linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmise tõttu ning
vallavanem või linnapea on ametis olnud vähemalt ühe aasta enne ühinemise käigus moodustunud uue kohaliku
omavalitsuse üksuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeva.

(31) Volikogu esimehele, kellele volikogu on määranud töötasu või hüvituse käesoleva seaduse § 22 lõike 1
punkti 21 alusel, makstakse volikogu esimehe volituste lõppemisel volikogu otsusega hüvitist kohaliku
omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevale eelnenud kahe aasta kuu keskmise töötasu või
hüvituse kuuekordses ulatuses, kui volikogu esimehe volitused lõpevad volikogude algatusel toimuva valdade
või linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmise tõttu ning ta on volikogu esimehena töötanud vähemalt
ühe aasta enne ühinemise käigus moodustunud uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimistulemuste
väljakuulutamise päeva.”.

§ 2. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 19 lõiget 3 täiendatakse uue teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui valla- või linnasekretäri äraoleku ajaks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõike 5 alusel
määratud asendaja, täidab valla või linna valimiskomisjoni esimehe ülesandeid valla- või linnasekretäri
asendaja.”;

2)paragrahvi 23 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimisteks nimetab valla või linna valimiskomisjon
jaoskonnakomisjoni liikmed ja asendusliikmed käesoleva seaduse §-s 21 ettenähtut järgides. Sel juhul teeb
käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud volikogu otsused valla või linna valimiskomisjon ja valla- või linnasekretäri
toimingud teeb valla või linna valimiskomisjoni esimees.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsused võtavad asjaomased valla- või linnavolikogud vastu enne
kõigi haldusterritoriaalse korralduse muutmist eeldavate dokumentide esitamist asjaomasele maavanemale või
maavanematele.”;

3)paragrahvi 68 lõige 31muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Valituks osutunud kandidaat, kes valimistulemuste väljakuulutamise ajal on volikogu liikme ametiga
ühitamatus ametis, peab kolme tööpäeva jooksul valimistulemuste väljakuulutamise päevast arvates teavitama
valla või linna valimiskomisjoni, kas ta soovib osaleda kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu töös või jätkata
oma senises ametis ja mandaadist loobuda.”.

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punkt 8 jõustub 2017. aasta 1. novembril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees
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