
SAARE VALLAVOLIKOGU TÖÖKORD

1. Üldsätted

Saare  Vallavolikogu töökord  määrab  kindlaks  vallavolikogu ja  tema  organite  töökorralduse
lähtudes  kohaliku  omavalitsuse  korralduse  seadusest,  Saare  valla  põhimäärusest  ja  teistest
õigusaktidest.

2. Vallavolikogu esimees ja aseesimees

2.1.  Vallavolikogu  esimehe  ja  aseesimehe  valimine  toimub  Saare  valla  põhimääruse
paragrahvis 24 sätestatud korras.
2.2. Vallavolikogu esimehe ülesanded:
2.2.1.  korraldab volikogu tööd,  kutsub kokku ja  juhatab  volikogu istungeid  ning  korraldab
nende ettevalmistamist;
2.2.2. esindab vallavolikogu;
2.2.3. kirjutab alla volikogu poolt  vastu võetud määrustele,  otsustele,  istungi protokollile ja
teistele volikogu dokumentidele ning peab volikogu nimel kirjavahetust;
2.2.4. täidab muid talle seaduse alusel pandud ülesandeid;
2.2.5. koos vallavalitsusega valmistab arutamiseks ette volikogu määruste ja otsuste projektid;
2.2.6. esitab istungi päevakorra projekti;
2.2.7. korraldab volikogu määruste ja otsuste täitmise kontrollimist;
2.2.8. võtab vastu volikogule saabunud avaldused, ettepanekud ja kaebused;
2.2.9. osaleb ametlikel vastuvõttudel, visiitidel jt. ametlikel üritustel.
2.3. Vallavolikogu aseesimees:
2.3.1. täidab vallavolikogu esimehe äraolekul tema kohuseid;
2.3.2.  täidab  muid  vallavolikogu  töö  korraldamise  ja  tema  õigusaktide  ettevalmistamisega
seotud  kohuseid  vastavalt  vallavolikogu  töökorrale  ja  vallavolikogu  esimehe  seatud
ülesannetele.

3. Vallavolikogu komisjon

3.1.  Vallavolikogu moodustab alatisi ja ajutisi komisjone.
3.2. Komisjonide moodustamise kord on sätestatud Saare valla põhimääruse paragrahvis 25 ja
revisjonikomisjoni moodustamise kord paragrahvis 26.
3.3.  Ühekordsete ülesannete täitmiseks võib vallavolikogu moodustada ajutisi komisjone või
töörühmi.  Volikogu  õigusaktis,  millega  moodustatakse  ajutine  komisjon  või  töörühm,
sätestatakse selle koosseis, volituste ulatus, kestus ja vajadusel töökord.
3.4. Komisjoni koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või teda asendav komisjoni liige.
Kokkukutsumine võib toimuda ka volikogu esimehe,  vallavalitsuse,  vallavanema või  poolte
komisjoni liikmete algatusel.
3.5.  Komisjoni  istungi  toimumise  ajast,  kohast  ja  päevakorrast  informeeritakse  komisjoni
liikmeid  vähemalt  2  tööpäeva  enne  koosoleku  algust  ning  esitatakse  tutvumiseks  otsuse
projektid.
3.6.  Etteteatatud päevakorras olevate otsuste vastuvõtmiseks ei ole kvoorum vajalik, otsused
võetakse vastu poolthäälteenamusega.
3.7.  Erakorraline komisjoni koosolek on õiguspädev, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled
komisjoni liikmetest ning selle toimumisest on informeeritud kõiki komisjoni liikmeid.
3.8.  Erakorralise  komisjoni  koosoleku  otsused  ja  tutvumiseks  esitamata  otsuse  projektid
võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral otsustab eesistuja hääl.
3.9. Hääli loetakse, kui seda nõuab vähemalt üks komisjoni liige.
3.10. Komisjoni liikme eriarvamus kantakse protokolli ning tehakse teatavaks volikogu istungil
vastava küsimuse arutelu käigus.
3.11.  Komisjoni  koosoleku  kohta  koostatakse  protokoll,  kuhu  märgitakse  koosoleku  aeg,
kohalolijate nimed, arutamisel olnud küsimused ja vastuvõetud otsused.



3.12.  Volikogu alatine komisjon:
3.12.1.  selgitab välja kohaliku omavalitsuse poolt lahendamist vajavad vallaelu probleemid ja
teeb ettepanekuid nende lahendamiseks;
3.12.2. töötab välja tegevuskavad;
3.12.3. algatab volikogu määruste ja otsuste eelnõusid;
3.12.4. annab arvamusi talle läbivaatamiseks saadetud õigusaktide eelnõude kohta;
3.12.5. kontrollib volikogu määruste ja otsuste täitmist;
3.12.6. lahendab muid temale volikogu ja volikogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe antud
ülesandeid.
3.13. Komisjoni esimees:
3.13.1. juhib komisjoni tööd;
3.13.2. koostab komisjoni töökavandi ja koosolekute päevakorra projekti;
3.13.3. annab komisjoni liikmetele komisjoni tööga seotud ülesandeid;
3.13.4. vastutab komisjoni asjaajamise eest, kirjutab alla protokollile ja otsustele.
3.14.  Komisjoni esimeest asendab komisjoni poolt valitud aseesimees, komisjoni esimehe ja
aseesimehe puudumisel asendab neid vanim kohalolev komisjoni liige.
3.15.  Komisjoni  likvideerimine  ja  komisjonide  reorganiseerimine  toimub  volikogu  istungil
poolthäälteenamusega.
3.16.  Komisjoni  esimehele  umbusalduse  avaldamine  toimub  volikogu  koosseisu
häälteenamusega.
3.17. Komisjoni esimehe tagasiastumise, vabastamise, talle umbusalduse avaldamise, tema kui
volikogu  liikme  volituste  lõppemise  või  peatumise  korral  valib  volikogu  uue  komisjoni
esimehe, kes esitab kinnitamiseks komisjoni uue koosseisu.
3.18. Komisjon annab vähemalt kord aastas volikogu ees aru tehtud töödest.
3.19. Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda. Komisjoni liikme
volitused lõpevad volikogu vastava otsuse jõustumisest.

4. Vallavolikogu kokkukutsumine

4.1. Volikogu istungi kutsub kokku selle esimees või tema asendaja, kelleks on aseesimees või
tema puudumisel volikogu vanim liige.
4.2. Vallavolikogu korralised istungid toimuvad vähemalt neli korda aastas.
4.3.  Volikogu uue  koosseisu  esimese  istungi  kutsub kokku  valla  valimiskomisjoni  esimees
hiljemalt seitsmendal päeval pärast valimistulemuste väljakuulutamist.
4.4. Volikogu istungi kokkukutsumisel tuleb kutses ära näidata istungi toimumise aeg ja koht
ning arutusele  tulevad küsimused ja kutse peab olema volikogu liikmetele teatavaks tehtud
vähemalt  neli  päeva  enne  volikogu  istungit.  Kutsega  koos  tehakse  volikogu  liikmetele
kättesaadavaks istungil arutamisele tulevad määruste ja otsuste projektid.(jõust. 01.11.2006)
4.5.  Volikogu  esimees  või  tema  asendaja  kutsub  erakorralise  volikogu  istungi  kokku
vallavanema, ühe komisjoni või fraktsiooni, vallavalitsuse või vähemalt neljandiku volikogu
koosseisu ettepanekul nende poolt tõstatatud küsimuste arutamiseks ettepanekus näidatud ajaks.
Istungi  toimumise  aja  määrab  volikogu  esimees  või  tema  asendaja  arvestades  valla
põhimääruses sätestatut, kuid mitte hilisemaks kui üks kuu.
4.6. Volikogu liikmed, kes ei saa istungist osa võtta , on kohustatud sellest teatama volikogu
esimehele.
4.7.  Kui  mitteilmumisest  on  ette  teatanud  1/3  volikogu  liikmetest  teatab  volikogu  esimees
istungi mittetoimumisest ja määrab uue istungi aja.

5. Vallavolikogu istung

5.1.  Volikogu  esimees  korraldab  vajadusel  arutusele  tulevate  küsimuste  ettevalmistamist
volikogu poolt.
5.2. Volikogu võib valitsusele anda ettevalmistamiseks volikogus arutusele tulevaid küsimusi.



5.3.  Kõik  eelnõud,  mida  pole  esitanud  vallavalitsus,  tuleb  saata  vallavalitsusele  kirjaliku
seisukoha saamiseks.
5.4.  Eelnõu ja  sellele  lisatud dokumendid peavad olema vormistatud vastavalt  “Saare valla
asjaajamise korrale.”.
5.5. Volikogu istungit juhatab volikogu esimees või tema asendaja. Esimest istungit juhatab
kuni volikogu esimehe valimiseni valla valimiskomisjoni esimees või aseesimees. 
5.6. Volikogu istungid on avalikud. Volikogu võib kuulutada istungi kinniseks, kui selle poolt
hääletab vähemalt kaks korda rohkem volikogu liikmeid kui vastu või kui arutatavat küsimust
puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või piiratud.
5.7.  Volikogu  istungist  võivad  sõnaõigusega  osa  võtta  vallavalitsuse  liikmed,  vallasekretär,
samuti  volikogu  poolt  istungile  kutsutud  isikud.  Sõna  andmise  otsustab  istungi  juhataja.
Pealtvaatajatele sõna ei anta, kui volikogu ei otsusta teisiti.
5.8. Volikogu istungi avab istungi juhataja, teatades kohalviibivate volikogu liikmete arvu.
5.9. Istungi alguses tehakse teatavaks päevakorra projekt. Seejärel vaadatakse läbi ettepanekud
ja protestid päevakorra kohta.
5.10.  Pärast  ettepanekute  ja  protestide  läbivaatamist  kinnitatakse  päevakord
poolthäälteenamusega.
5.11. Volikogu arutab istungi kutses märgitud ja volikogu poolt nõutavas korras ettevalmistatud
küsimusi.
5.12. Volikogule saab esitada vastuvõtmiseks määruste ja otsuste projekte, millega eelnevalt on
tutvunud  vallavalitsus.  Projektid  peavad  olema  viseeritud  vallasekretäri  poolt.
Finantsdokumentide projektid peavad olema viseeritud ka pearaamatupidaja poolt.
5.13. Kehtetu. (jõust. 01.11.2006)
5.14. Väljaspool päevakorda võib käsitleda järgmisi küsimusi:
5.14.1. teadete edasiandmist;
5.14.2. töökorda käsitlevaid küsimusi istungi juhataja ettepanekul;
5.14.3. ettepanekuid päevakorra ja tööajagraafiku muutmiseks.

6. Küsimuse arutamine istungil

6.1. Eelnõud pannakse volikogu istungil ühele või mitmele lugemisele.
6.2. Mitmele lugemisele pannakse eelnõud, mis käsitlevad:
6.2.1. valla eelarvet;
6.2.2. valla põhimääruse muutmist, kui see ei tulene seadusest;
6.2.3. arengukava;
6.2.4. vallale varaliste kohustuste võtmist;
6.2.5. kohalike maksude kehtestamist.
6.3.  Eelnõu  lugemise  katkestamise  või  saatmise  järgmisele  lugemisele  otsustab  volikogu
poolthäälteenamusega.
6.4.  Eelnõu  järgmisel  lugemisel  peab  eelnõu  esitaja  esitama  vajadusel  parandatud  või
täiendatud teksti.
6.5. Eelnõu esitaja võib eelnõu tagasi võtta arutelu igas staadiumis. Eelnõud ei saa tagasi võtta,
kui ta on pandud lõplikule hääletamisele.
6.6. Küsimuste arutamisel juhindutakse järgmisest ajalimiidist:
6.6.1. ettekanne 15 minutit;
6.6.2. kaasettekanne 10 minutit;
6.6.3. sõnavõtt 5 minutit;
6.6.4. märkus, repliik, õiendus 1 minut;
6.6.5. lõppsõna 3 minutit.
6.7.  Ettekandeks võib pikemat aega lubada ainult enne sõna andmist ettekandja põhjendatud
taotlusel. Lubamise otsustab istungi juhataja enne sõna võtmist.
6.8. Sõnavõtuks läbirääkimistel registreerib soovijaid istungi juhataja.
6.9. Volikogu istungi juhataja õigused ja kohustused:



6.9.1. teeb kindlaks istungist osavõtjate arvu;
6.9.2. jälgib istungi päeva - ja töökorrast kinnipidamist;
6.9.3. annab sõna üldjuhul taotlemise järjekorras;
6.9.4. kutsub päevakorrast kõrvalekalduva kõneleja teema juurde tagasi;
6.9.5. viib läbi hääletamist ja teeb teatavaks hääletamise tulemused;
6.9.6. kuulutab volikogu otsustuste vastuvõtmise, vaheajad ja istungi lõppemise.
6.10. Pärast ettekannet võib ettekandjale esitada küsimusi.

7. Hääletamine volikogus

7.1.  Volikogu  ainupädevusse  kuuluvaid  küsimusi  otsustatakse  hääletamise  teel.  Muudes
küsimustes hääletatakse juhul, kui vähemalt üks volikogu liige seda nõuab.
7.2. Hääletamine volikogus on avalik. Isikuvalimised otsustatakse salajasel hääletamisel.
7.3. Volikogu otsustused fikseerib istungi juhataja.
7.4.  Vähemalt kolm volikogu liiget võib taotleda nimelist hääletamist .Nimeline hääletamine
viiakse läbi, kui selle poolt hääletab vähemalt ¼ kohalolevatest volikogu liikmetest.
7.5. Volikogu otsustused tehakse poolthäälteenamusega. Käesoleva põhimääruse paragrahv 20
punkti 1 alapunktides 2, 3, 5 - 9, 12, 13, 15, 22 jt seadusega ettenähtud küsimustes otsustuste
vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
7.6.  Enne küsimuse hääletamisele panemist kordab istungi juhataja kõiki ettepanekuid, annab
võimaluse parandusteks ja ettepanekute tegemiseks hääletamise korra kohta.
7.7.  Hääletamisele  pandud  küsimus  peab  olema  formuleeritud  nii,  et  sisaldab  ainult  ühte
ettepanekut, millele on võimalik vastata “ja” või “ei”.
7.8. Enne hääletamist teatab istungi juhataja hääletamise järjekorra ja korra.
7.9.  Enne  lõppsõna  või  küsimuse  hääletamisele  panekut  võib  vallavanem  või  komisjoni
esimees nõuda kuni 10 minutit vaheaega.

8. Umbusaldusmenetlus volikogus

8.1.  Vähemalt  neljandik  volikogu  koosseisust  võib  algatada  umbusalduse  avaldamise
volikogu esimehele, volikogu aseesimehele, vallavanemale, vallavalitsusele või mõnele
vallavalitsuse liikmele, volikogu komisjoni esimehele, volikogu komisjoni aseesimehele
või revisjonikomisjoni liikmele.
8.2. Umbusalduse algatamine toimub volikogu istungil. Umbusaldus algatatakse enne 
päevakorrapunktide arutelude juurde asumist. Umbusalduse algataja esineb ettekandega ja 
annab kirjaliku umbusaldusavalduse istungi juhatajale.
8.3. Küsimus umbusalduse avaldamiseks lülitatakse järgmise korralise istungi päevakorda.
8.4.  Ettekande teeb  istungil  üks  umbusalduse  algatajatest,  kes  vastab  ka  volikogu liikmete
küsimustele.
8.5.  Isikul,  kellele  tahetakse  umbusaldust  avaldada,  on  õigus  viie  minuti  ulatuses  antud
küsimuses sõna võtta.
8.6. Umbusalduse avaldamine otsustatakse avalikul hääletamisel koosseisu häälteenamusega.
Kui umbusalduse avaldamine ei  leidnud volikogu istungil  toetust,  siis  samale isikule samal
põhjusel ei saa umbusaldust avaldada kolme kuu jooksul.
8.7. Umbusalduse avaldamine vormistatakse volikogu otsusega.
8.8. Umbusalduse avaldamine vabastab volikogu esimehe või aseesimehe tema kohustustest ja
ametist või volikogu komisjoni esimehe, komisjoni aseesimehe või revisjonikomisjoni liikme
tema  kohustustest.  Volikogu  esimehele  umbusalduse  avaldamise  korral  täidab  volikogu
esimehe ülesandeid kuni uue esimehe valimiseni volikogu aseesimees või tema puudumisel
volikogu vanim liige.
8.9. Umbusalduse avaldamine vabastab vallavanema või vallavalitsuse liikme kohustustest ja
ametist.  Vallavanemale  umbusalduse  avaldamise  korral  valib  volikogu  samal  istungil  uue
vallavanema või määrab ühe valitsuse liikmetest vallavanema asendajaks kuni uue vallavanema



valimiseni.

9. Tagasiastumine

Volikogu esimehel ja aseesimehel,  komisjoni esimeestel ja liikmetel on õigus tagasi astuda,
jäädes samal ajal volikogu liikmeks. Tagasiastumine jõustub järgmisel volikogu istungil.

10. Volikogu istungi protokoll

10.1. Volikogu istungid protokollitakse. Protokollid vormistatakse kolme tööpäeva jooksul.
10.2. Volikogu istungi protokollile kirjutab alla istungi juhataja.
10.3. Protokollile allakirjutanud isikud vastutavad protokollis sisalduvate andmete õigsuse eest.
10.4.  Protokolli kantakse istungi toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusele tulevad
küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused, hääletustulemused ning
otsustajate või küsimuste algatajate eriarvamused.
10.5.  Protokollid  ja  teised  dokumendid  peavad  vastama  haldusdokumentidele  kehtestatud
põhinõuetele.
10.6. Protokollid peavad olema alla kirjutatud 7 päeva jooksul.
10.7.  Istungi  juhataja  ja  protokollija  on  kohustatud  talle  esitatud  dokumendid  viseerima,
kusjuures tal on õigus esitada kirjalik eriarvamus, kui ta ei nõustu dokumendi sisuga (see ei
vasta seadusele, on teostamatu, ei vasta sellele, kuidas otsustati vms.). Eriarvamuse olemasolu
märgitakse allkirja juurde. Eriarvamus tehakse teatavaks vastavalt valitsusele või volikogule.
Viseerimisest keeldumine on aluseks ametist vabastamisele.
10.8.  Istungi  protokollile  lisatakse  vastuvõetud  määruste  ja  otsuste  originaalid,  salajase
hääletamise komisjoni protokollid ja nimelise hääletamise tulemused.
10.9.  Volikogu  istungite  protokollid  on  kättesaadavad  igaühele  valla  kantseleis  alates
kümnendast päevast pärast istungi toimumist.
10.10.  Üldkättesaadavaks  ei  tehta  protokollis  sisalduvaid  andmeid,  mille  väljastamine  on
seadusega piiratud või mõeldud valla ametiasutuste siseseks kasutamiseks.

11. Avalduste, ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord

11.1.  Volikogule esitatud ettepanekud, avaldused ja kaebused registreerib valla kantselei ning
edastab volikogu esimehele,  kes suunab need vastamiseks kas vallavalitsusele või volikogu
vastavale komisjonile.
11.2. Volikogu komisjon tegeleb avalduste, ettepanekute ja kaebustega, mis kuuluvad volikogu
ainupädevusse ning mille lahendamiseks on vaja vastu võtta volikogu määrus või otsus.
11.3.  Enne arutamist valitsuse istungil või komisjoni koosolekul tutvub üks vallatöötaja või
komisjoni  liige  asjaoludega  ning  valmistab  ette  vastuse,  määruse,  korralduse  või  otsuse
projekti.
11.4.  Küsimuse arutamisele valitsuse istungil või koosolekul kutsutakse ka avaldaja või tema
esindaja.
11.5. Kui valitsuse või komisjoni lahendus ei rahulda avaldajat, võetakse see avaldaja taotlusel
volikogu päevakorda, kus kas kinnitatakse valitsuse või komisjoni poolt vastuvõetud lahendus
või saadetakse küsimus tagasi uueks läbivaatamiseks.
11.6.  Volikogu  istungi  päevakorda  ei  võeta  avaldust,  ettepanekut  või  kaebust,  millele  on
volikogu istungil juba varem vastatud ning asjaolud ei ole muutunud. Erandi võib teha volikogu
esimehe, vallavalitsuse või ühe komisjoni ettepanekul.

12. Volikogu tegutsemisvõimetus

12.1. Volikogu on tegutsemisvõimetu, kui ta:
12.1.1. pole vastu võtnud valla eelarvet kolme kuu jooksul eelarveaasta algusest või riigieelarve



vastuvõtmisest arvates, kui riigieelarvet ei olnud vastu võetud eelarveaasta alguseks;
12.1.2. pole kahe kuu jooksul uue koosseisu esimese istungi kokkutulemise päevast arvates 
valinud volikogu esimeest ja vallavanemat või pole nelja kuu jooksul uue koosseisu esimese 
istungi kokkutulemise päevast arvates kinnitanud valitsuse liikmeid;
12.1.3.  pole  kahe  kuu jooksul  vallavanemale  või  valitsusele  umbusalduse  avaldamise  päevast
arvates  valinud uut  vallavanemat või  pole nelja kuu jooksul  umbusalduse avaldamise päevast
arvates kinnitanud valitsuse liikmeid.
12.2.  Kui  volikogu  osutub  tegutsemisvõimetuks,  loetakse  kõigi  tema  liikmete  volitused
ennetähtaegselt  lõppenuks  ning  nende  asemele  astuvad  asendusliikmed  kohaliku  omavalitsuse
korralduse  seadusega  sätestatud  korras.  Istungi  kutsub  kokku  ja  seda  juhatab  kuni  volikogu
esimehe valimiseni valimiskomisjoni esimees või tema asetäitja.
12.3. Kui volikogu liikmete arv langeb alla volikogu koosseisu häälteenamuse saavutamiseks 
vajaliku arvu vähem kui kuus kuud enne korralisi vallavolikogu valimisi, siis otsustab 
käesoleva põhimääruse § 20 punktides 1.10 ja 1.11 ning lõikes 2 nimetatud küsimusi valitsus.


