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11. juunil 2020 moodustas volikogu 16-liikmelise ajutise põhimääruskomisjoni, kuhu kuuluvad 

volikogu kõikide fraktsioonide ja valimisliitude esindajad, ning andis ülesande käesoleva 

novembriks välja töötada Tartu linna põhimääruse muutmise eelnõu, et reguleerida uute 

elektrooniliste vahendite kasutamist volikogu töös ning üle vaadata teised muutmist vajavad 

sätted.

 
Komisjon pidas kokku 6 koosolekut. Koosolekutel arutati järgmisi küsimusi:

 
1. koosolekul lepiti kokku komisjoni töökorraldus.

 
2. koosolekul kuulati Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna õigusnõuniku 

Olivia Taluste ettekannet, milles käsitleti elektrooniliste istungite ja koosolekute regulatsiooni 

kohaliku omavalitsuse (KOV) korralduse seaduses (KOKS) ning kohaliku omavalitsuse töökorras. 

Asuti seisukohale, et KOKS-i kehtiv redaktsioon võimaldab KOV-idel enesekorralduse raames 

kehtestada oma sisemised töökorralduse reeglid, sh näha ette võimaluse pidada volikogu istungeid 

ning komisjonide koosolekuid elektrooniliselt. Sama toetab ka tsiviilseadustiku üldosa 

regulatsioon koosolekute korraldamise kohta.

 
3. koosolekul arutati läbi muudatusettepanekud volikogu istungite korralduse kohta.

 
4. koosolekul kuulati veebirakenduse VOLI turvatestimise aruannet. Komisjonile tutvustati 

SecTeam OÜ poolt läbi viidud veebirakenduse VOLI tehnilise turvatestimise tulemusi. Aruandes 

välja toodud leide arvesse võttes hinnati testitud rakendust kasutuskõlbulikuks.

 
5. koosolekul vaadati läbi muudatusettepanekud isikuvalimiste ja hääletamise korra kohta ning 

komisjoni liikmete esitatud muud muudatusettepanekud.

 
6. koosolekul vaadati läbi komisjoni kehtestatud tähtajaks laekunud täiendavad ettepanekud ning 

otsustati esitada Tartu linna põhimääruse muutmise eelnõu vastuvõtmiseks volikogule.

 
Komisjoni liikmete osavõtt koosolekutest: 

 
Komisjoni liikmed Esitas komisjoni 

liikmeks

Osales koosolekul

(6 koosolekut)

1. Toomas Kapp Reformierakond 5

2. Kristo Seli Reformierakond 2

3. Andrus Punt Reformierakond 6

4. Ene Ergma Reformierakond 2

5. Jüri Sasi Reformierakond 4

6. Lemmit Kaplinski SDE 6

7. Ants Johanson SDE 5

8. Vladimir Šokman Keskerakond 6

9. Rein Kokk Keskerakond 3
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9. Rein Kokk Keskerakond 3

10. Argo Annuk Isamaa 1

11. Indrek Särg EKRE 0

12. Jüri-Ott Salm VL Tartu Heaks 4

13. Vahur Kalmre VL Tartu Eest 5

14. Jüri Mölder linnasekretär 6

15. Anneli Apuhtin õigusteenistuse juhataja 5

16. Ülle Saar volikogu kantselei juhataja 6

  
 
 
 
Esimees  
   
 
Esitab:

 
ajutise põhimääruskomisjoni esimees Lemmit Kaplinski

Ettekandja:

 
ajutise põhimääruskomisjoni esimees Lemmit Kaplinski

 
 


