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Muudatusettepanek 
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komisjoni 
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Volikogu 

otsus 

1 SDE fraktsioon 

Lisada § 5 lg 4 lõppu: Ühes nimekirjas volikogusse valitud 

volikogu liikmed saavad moodustada ühe fraktsiooni. Kui 

fraktsiooni liige lahkub fraktsioonist, ei ole tal õigust 

astuda volikogu mõne teise fraktsiooni liikmeks. 

Muudatus fraktsiooni koosseisus tehakse  teatavaks 

volikogu istungil ning see teade kantakse istungi 

protokolli 

 

Mitte toetada 

 

Mitte 

toetada 

2 SDE fraktsioon 

Muuta § 15 ja sõnastada :  

§ 15 Arupärimine  

(1) Volikogu liige võib esitada arupärimise volikogu poolt 

ametisse valitud, nimetatud või kinnitatud isikule. 

(2) Arupärimine esitatakse kirjalikult volikogu 

kantseleisse või antakse üle avalikult volikogu istungil 

istungi juhatajale. Arupärimine peab sisaldama 

arupärimise põhjendust ja sellele vastamise viisi. 

Arupärimisele vastatakse kas kirjalikult või kirjalikult ja 

suuliselt volikogu istungil. 

(3) Volikogu istungil esitatud arupärimisele tuleb vastata 

järgmisel volikogu istungil. Kirjalikult volikogu 

kantseleisse esitatud arupärimisele tuleb vastata järgmisel 

volikogu istungil, kui see on esitatud vähemalt 14 päeva 

enne istungi algust. Hiljem laekunud arupärimisele tuleb 

vastata järgneval volikogu istungil. Ainult kirjaliku 

vastuse nõudmise korral tuleb vastata arupärimisele 

esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu 

jooksul pärast arupärimise kättesaamist adressaadi poolt. 

 

 

 

Mitte toetada 

 

 

Mitte 

toetada 

 3 SDE fraktsioon 

Lisada pärast § 15 uus paragrahv 16:  

§ 16 Infotund  

1. Volikogu istungi alguses või lõpus toimub 

infotund maksimaalselt 30 minuti jooksul, kus 

linnapea ja linnavalitsuse liikmed vastavad suuliselt 

volikogu liikmete küsimustele. 

2. Kui volikogu liige soovib infotunnis esitada 

linnavalitsuse liikmele küsimust, esitab ta kirjaliku 

taotluse 7 päeva enne volikogu istungit volikogu 

kantseleile, näidates ära linnavalitsuse liikme, kellele 

 

 

Mitte toetada 

 

 

Mitte 

toetada 



ta soovib küsimuse esitada, ning tema valitsemisalast 

või linna elu valdkonnast probleemi, mida küsimus 

puudutab. 

3. Küsimustele vastatakse nende laekumise 

järjekorras. Küsimus peab olema lühike ja võimaldama 

lühikest vastust. Küsimuse esitamiseks on aega 1 

minut ja vastamiseks 2 minutit. Vajadusel antakse 

vastamiseks lisaaega kuni 2 minutit. Küsijal on õigus 

esitada 2 täpsustavat küsimust.  

 

4 SDE fraktsioon 

Tulenevalt eelnevast muuta paragrahvide numeratsiooni 

Mitte toetada Mitte 

toetada 

5. SDE fraktsioon 

Jätta § 20 välja lõiked 3 ja 8, kuna need on selges 

vastuolus KOKSi § 23 lg 1 p 36 mille kohaselt on 

volikogu ainupädevuses linna ametiasutuse ja ühisameti 

struktuuri ning teenistuskohtade koosseisu ja palgajuhendi 

kehtestamine.  Sellest tulenevalt muuta lõike piires 

punktide numeratsiooni. 

 

Alternatiiv: 

Sõnastada § 20 lg 8: 

(8) Linnavolikogu kehtestab linna ametiasutuse struktuuri 

ning teenistuskohtade koosseisu ja palgajuhendi. 

Linnavalitsus võib jooksval eelarve aastal teha muudatusi 

ametiasutuste struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus 

volikogu poolt kinnitatud ametnike ja töötajate üldarvu ja 

palgafondi piires. 

 

 

 

 

Mitte toetada 

 

Ettepaneku 

esitajad 

võtsid 

ettepaneku 

tagasi 

6 SDE fraktsioon 

Lisada pärast senist § 30 uus § 32 (vastavalt eespool 

muudetud numeratsioonile) 

§ 32. Põhimääruse kinnitamine ja muutmine 

Põhimäärus või selle muudatus võetakse vastu, kui 

vastavat eelnõu on arutatud vähemalt kahel lugemisel 

kahel volikogu istungil. Põhimääruse vastuvõtmine ja 

muutmine otsustatakse volikogu koosseisu 

häälteenamusega. 

 

 

 

 

Mitte toetada 

 

 

Mitte 

toetada 

7 Ajutine põhimääruskomisjon (protokoll nr 5, 26.03.2018) 

 

Volikogul otsustada § 5 lg 1: 

(1)Volikogu fraktsiooni võivad moodustada vähemalt 

kolm/viis liiget. 

 Toetada 

varianti 

viis liiget 

 


