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1. Eelnõude üldisemast taustast: 

Põhiosa kõigi inimeste poliitilisest aktiivsusest seisneb osaluses kohaliku tasandi elus, seotuses 

kohaliku igapäevaelu probleemidega. Kohaliku omavalitsuse tasandil on võimalik ning kasulik 

kodanikuosalust olemasolevast seadusandlusest lähtudes suurendada (nt kaasava eelarve 

menetlemine, rahvaalgatuslike õigusaktide menetlemine jne). Võimalused kodanikuosaluseks ja 

kodanikualgatusteks – sõltumata nende võimaluste tegeliku kasutamise aktiivsusest – aitavad 

vähendada viimasel ajal kasvanud lõhesid ühiskondlike gruppide vahel ning oluliselt parandada 

kohaliku kogukonna sidusust. Võimalus ise otseselt osaleda oma eluolu suunamises (lisaks 

valimiste kaudu selles kaudselt osalemisele) kasvatab kodanike eneseteadlikkust, parandab 

arusaamist kohaliku omavalitsuse rollist ja tegevusest, vähendab vastavasisulist võõrandumist ja 

alusetut kriitikat kohalike võimuorganite aadressil, vähendab tõenäosust käegalöömismeeleolude 

levimiseks ning kaugematesse umbisikulisematesse tõmbekeskustesse kolimiseks. Põhimõttena 

lähtub kodanikualgatuste soodustamine kõigis arenenud riikides arusaamast, et rahvas kõrgeima 

võimu kandjana peab saama oma staatust realiseerida ka valimiste vahelisel perioodil. 

Rahvahääletuse võimalus on üks olulisemaid arenenud kodanikuühiskonna tunnuseid. Selle 

rakendamine kohalikul tasandil avardab ühtlasi ka kohaliku omavalitsuse võimalusi kohaliku 

kogukonna tegeliku meelsuse jooksvaks analüüsiks, et vältida elektoraadi tahtega vastuollu 

minemist valimistevahelise perioodi jooksul. Saadikud saavad hea võimaluse ülevaateks, mis 

seisukohal on rahvas ühes või teises konkreetses küsimuses ning kui suurt avalikku huvi hetkel 

menetletavad teemad valijais äratavad.  

 

2. Eelnõude vastuvõtmise vajaduse põhjendus: 

Rahvahääletuse võimaluse loomist ja selle menetlemist reguleeriva õigusakti vastuvõtmine on 

vajalik, et tasakaalustada valla suuruse olulise kasvu tagajärjel tekkinud valla juhtimisorganite 

kaugenemist vallaelanikest, takistada vallaelanike ja vallavõimu võõrandumist teineteisest, tuua 

esile kodanike võimalus oma elukorralduses kaasa rääkida ning võimaldada ka vallavolikogul ja 

vallavalitsusel maandada koos territooriumi ulatusega kasvanud riske vastuoludeks vallarahva 

tegeliku tahtega. Senine praktika ainult vallavõimule mittesiduvate küsitluste kasutamiseks on 

kahandanud elanike usaldust kohalike võimuorganite vastu, langetanud huvi neis osaleda („Sest 

see ei muuda niikuinii midagi“) ja kahandanud osalusprotsenti ka kohalikel valimistel. Kohaliku 

rahvahääletuse kasutuselevõtt aitab suurendada sidusust suurvalla kogukonnas ning nii elanike 

kui võimuorganite jaoks enneolematus olukorras tõsta vallavõimu autoriteeti. Seda isegi siis, kui 

kehtestatud algatuskünnised peaks jääma reaalse rahvahääletuse esilekutsumiseks ületamata.   

 

3. Eelnõude sisu: 

Muudatusega valla põhimääruses fikseeritakse võimalus ............ valla rahvahääletuseks 

põhimõtteliselt, kuna vastavalt KOKS § 8 lg 1 p 6 peab valla põhimääruses olema sätestatud valla 



õigusaktide vastuvõtmise, avalikustamise ja jõustumise kord. Konkreetsemalt reguleerib aga 

rahvahääletuse menetlemist rahvaalgatusena vastav eraldi lisatud määrus. Välja arvatud see, et 

rahvahääletuse algatamise võimalus on ka vallavolikogul ja vallavalitsusel, ei erine eelnõu § 1 

kuni § 3 osas rahvahääletuse menetlemine põhimõtteliselt KOKS § 32 sätestatust. Määruseelnõu 

§ 4 nõuab rahvaalgatusena rahvahääletuse käikuandmiseks min 5% elanike allkirjastatud toetust, 

mis ei ole ülearu kõrge määr, langedes kokku mujal maailmas kasutatava praktikaga1 (5% künnis 

tähendaks ............ vallas hetkeseisuga 1343 allkirja nõuet sellisele rahvaalgatusele). Oma 

kompetentsi kuuluva küsimuse osas saab vallavolikogu või vallavalitsus langetada positiivse 

otsuse enne rahavalgatuse saatmist rahvahääletusele. Sisuline erinevus KOKS § 32 sätestatud 

üldmenetlusest on see, et ............ vallavõim võtab määrusega endale vabatahtlikult kohustuse 

järgida rahvaalgatuse korras ............ valla rahva poolt tehtud otsuseid kohaliku omavalitsuse 

kompetentsi kuuluvates küsimustes. Määruses toodud menetlustähtajad lähtuvad osaliselt KOKS 

§ 32 sätestatust, osaliselt aga asjaajamise loogilisest oletatavast ajakulust viisil, mis lubaks kogu 

menetlustsüklil mahtuda ära ühte kalendriaastasse.  

 

4. Eelnõudes käsitletud küsimusteringi reguleeritus õigusaktidega: 

Rahvaalgatuse korras rahvahääletuse kasutamist on meie omavalitsustes peale EV iseseisvuse 

taastamist vähe praktiseeritud, kuna senised KOV-id on reeglina olnud piisavalt kompaktsed.  EV 

Põhiseaduse § 154 sätestab, et kohalikud omavalitsused tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt 

ning otsustavad ja korraldavad ise kõiki kohaliku elu küsimusi. Kohaliku omavalitsuse korralduse 

seaduse § 2 lg 2 p 2 sätestab kohaliku omavalitsuse  teostumise demokraatlikult moodustatud 

esindus- ja võimuorganite kaudu, samuti kohaliku elu küsimustes rahvaküsitluse või 

rahvaalgatuse teel. KOKS § 3 p 4 sätestab omavalitsuse ühe põhimõttena vallaelanike õiguse 

osaleda kohaliku omavalitsuse teostamisel ning § 32 lg 1 sätestab õigusaktide algatamise õiguse 

vähemalt ühele protsendile hääleõiguslikest vallaelanikest. Ühtlasi hõlmavad omavalitsusüksuse 

ülesanded ja pädevus KOKS § 6 lg 3 p 2 järgi kõike, mis ei ole seadusega antud kellegi teise 

otsustada ja korraldada.  

 

5. Käesolevate eelnõude vastuvõtmisel ei ole vaja ühtegi õigusakti kehtetuks tunnistada. 

6. Käesolevate eelnõude vastuvõtmisega kaasnevad kulud kaetakse valla eelarvest. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
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