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Volikogu 

otsus 

 1 Jaak Nigul 

 

Sõnastada § 8 Volikogu ja volikogu liige lg 4:  

(4) Volikogu kõigile liikmetele makstakse võrdset tasu 

volikogu tööst osavõtu eest. Hüvitust volikogu ülesannete 

täitmisel tehtud kulutuste eest makstakse ainult esitatud 

dokumentide alusel. See kehtib ka volikogu esimehe ja 

aseesimeeste kohta. 

Märkus: ettepaneku aluseks on võetud kehtiv 

põhimäärus, mitte uus terviktekst 

 

Mitte 

toetada 

 

2 Jaak Nigul 

 

Sõnastada § 10 Volikogu esimees ja aseesimees lg 4: 

(4) Volikogu esimehe või ühe aseesimehe koht võib 

volikogu otsusel olla palgaline, kusjuures see palk ei tohi 

ületada Tartus kehtestatud kõrgharidusega lasteaiaõpetaja 

palga alammäära. Palgalisel ametikohal töötav volikogu 

esimees või aseesimees ei tohi samaaegselt töötada veel 

teisel tasulisel ametikohal, välja arvatud teaduslik ja/või 

pedagoogiline töö. 

Märkus: aluseks on võetud kehtiv põhimäärus, mitte 

uus terviktekst 

  

Mitte 

toetada 

 

3 SDE fraktsioon, EKRE fraktsioon, Merle Jääger, Jüri-Ott 

Salm, Jüri Kõre, Mihhail Lotman, Peeter Laurson 

 

§ 5 lg 1 asendada sõna „viis“ sõnaga „kolm“ 

 

Selgitus: Ettepaneku eesmärgiks on lubada vähemalt kolmel 

volikogu liikmel moodustada fraktsioon. 

Meie arvates on fraktsiooni moodustamise kehtiv piirmäär, 

viis liiget, liialt kõrge. Kolm on proportsioonis 5%-lise 

valimiskünnisega, see soodustab volinike tööd valijate 

esindamisel ja programmi eest seismisel. 

Fraktsiooni moodustamise kõrge piirmäära küsimus on 

tõstatatud pea igas volikogu koosseisus. Nimetatud piirang 

ei ole põhjendatud ja fraktsiooni moodustamise õigus peaks 

olema ka valimistel osalenud ja valituks osutunud 

erakondadel või valimisliitudel, kes said valimistel vähem 

Mitte 

toetada 

19. aprilli 

istung: 

toetada 

varianti 

„viis“ 



kui viis volikogu liikme kohta. 

Fraktsiooni moodustamise viieliikmeline alampiir tähendab 

Tartu 49-liikmelise volikogu puhul seda, et fraktsiooni 

moodustamiseks peab nimekiri saama umbes 10% 

mandaatidest. Selline piirang lisandub juba seadusega 

(KOVVS) kehtestatud 5% valimiskünnisele. Selline linna 

põhimäärusest tulenev täiendav piirang ei võimalda 

valimistel oma häälega mandaadi andnud linnaelanikel ja 

mandaadi saanud linnaelanikel ehk volikogu liikmetel 

teostada täiel määral oma demokraatlikku õigust osaleda 

kohaliku elu korraldamisel. 

 

4 SDE fraktsioon, EKRE fraktsioon, Merle Jääger, Jüri-Ott 

Salm, Jüri Kõre, Mihhail Lotman, Peeter Laurson 

 

Lisada § 5 lg 4 lõppu: Ühes nimekirjas volikogusse valitud 

volikogu liikmed saavad moodustada ühe fraktsiooni. Kui fr 

aktsiooni 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 

 

Selgitus: Ettepanek on jääda kehtivas põhimääruses 

sätestatud printsiibi juurde, millega on ühes nimekirjas 

volikokku valitud liikmetel õigus moodustada üks 

fraktsioon ning sellest lahkumisel mitte astuda teiste 

fraktsioonide liikmeks. 

  

Valijad annavad valimistel hääle erakonna või valimisliidu 

programmile, mistõttu iga valimistevahelisel ajal toimuv 

muutus fraktsioonide koosseisus, mis ei vasta valimiste 

tulemusel kujunenud poliitiliste jõudude vahekorrale, 

moonutab valijate valimistel väljendatud tahet. 

  

Tartu volikogus fraktsiooni vahetamise piirangu kaotamine 

moonutab valijate tahet, see on muudatus, mis on otseselt 

suurte nimekirjade ja võimulolijate huvides, sest võimaldab 

teistest nimekirjadest volinikke üle meelitada ja seeläbi oma 

võimu konsolideerida. Selle toimumisel on valijatel 

järgmistel valimistel vähem motivatsiooni teisi peale suurte 

toetada, sest pole kindel, kas valitud ka lubatud programmi 

teostama hakkavad. See vähendab sisuliselt poliitilist 

konkurentsi ja meie arvates ei ole see Tartule hea.  

 

Riigikogu puhul on seda küsimust arutanud ka Riigikohus 

ja seda on selgitatud Põhiseaduse kommenteeritud 

väljaandes: 

http://www.pohiseadus.ee/index.php?sid=1&p=71. 

Fraktsioonide toimimisloogikas ei ole Riigikogu ja kohaliku 

volikogu puhul erinevust.  

Mitte 

toetada 

19. aprilli 

istung: 

mitte 

toetada 

http://www.pohiseadus.ee/index.php?sid=1&p=71


5 SDE fraktsioon, Merle Jääger, Jüri-Ott Salm, Jüri Kõre, 

Mihhail Lotman, Peeter Laurson 

Asendada  § 15 lg 2 ja 3 sõnastusega: 

§ 15 Arupärimine 

 (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. 

Selgitus: Ettepanek on jääda kehtivas põhimääruses 

sätestatud arupärimise regulatsiooni juurde, mis võimaldab 

arupärimisi esitada nii kirjalikult kui avalikult istungil üle 

andes. 

Põhimääruse eelnõu uuendatud sõnastus piirab volikogu 

liikme võimalusi arupärimiste abil linnavalitsuse ning 

koalitsiooni tegevuse/tegevusetuse kohta aru pärida ja ei ole 

seega demokraatliku ja avatud valitsemise huvides.   

Leiame, et senine kord, kus arupärimine peab olema 

esitatud vähemalt 14 päeva enne volikogu istungit, on 

linnavalitsusele piisav aeg vastuse koostamiseks. 

Mitte 

toetada  

19. aprilli 

istung: 

mitte 

toetada 

6 SDE fraktsioon, Merle Jääger, Jüri-Ott Salm, Jüri Kõre, 

Mihhail Lotman, Peeter Laurson 

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 ta 

soovib küsimuse esitada, ning tema valitsemisalast või 

linna elu valdkonnast probleemi, mida küsimus 

puudutab. 

3. Küsimustele vastatakse nende laekumise järjekorras. 

Mitte 

toetada 

19. aprilli 

istung: 

mitte 

toetada 



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.  

Selgitus: Ettepanek on jääda kehtivas põhimääruses 

sätestatud infotunni regulatsiooni juurde. 

Põhimääruse eelnõu uuendatud sõnastus kaotab infotunni 

kui volikogu liikme võimaluse linnavalitsuse liikmetelt 

päevakorravälistel teemadel küsimusi esitada ning sellega 

piirab volikogu liikme võimalusi teostada oma mandaati. 

Infotunni ärakaotamine ei ole demokraatliku ja avatud 

valitsemise huvides. 

 7 SDE fraktsioon, Merle Jääger, Jüri-Ott Salm, Jüri Kõre, 

Mihhail Lotman, Peeter Laurson 

Lisada pärast §16 uus paragrahv 17: 

Li § 17  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. 

Selgitus: Ettepanek on jääda kehtivas põhimääruses 

sätestatud nõude juurde, mis näeb ette põhimääruse 

muudatuste arutamist vähemalt kahel lugemisel kahel 

volikogu istungil. 

Põhimäärus on linna oluline alusdokument, mida ei peaks 

saama kergekäeliselt ja kiiruga muuta. Kaks lugemist kahel 

istungil annab volinikele piisava aja, et teha kaalutletud 

otsus. 

 

Mitte 

toetada 

19. aprilli 

istung: 

mitte 

toetada 

8 SDE fraktsioon, Merle Jääger, Jüri-Ott Salm, Jüri Kõre, 

Mihhail Lotman, Peeter Laurson 

Tulenevalt eelnevast muuta paragrahvide numeratsiooni. 

Mitte 

toetada 

 

 


