
Tallinna Tehnikagümnaasium 

Valikkursus „Innovaatiline omavalitsus“, 10.klass 

Eesmärgid: 

Valikkursuse läbimisel õpilane: 

1. Mõistab kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) toimimise põhimõtteid. 

2. On kursis KOV-i tegevust reguleerivate õigusaktidega ja oskab neid lugeda ning 

vajadusel rakendada. 

3. Oskab võrrelda ja teab, mis vahe on vanamoodsal „paberomavalitsusel“ ja 

innovaatilisel omavalitsusel. 

4. On laia silmaringiga ning oskab kaasa mõelda erinevates KOV-i kohtuvaidluste 

lahendites ja haldusmenetluses. 

5. Vajadusel teab, kuidas suhelda KOV-iga. Mis on tema õigused ja kohustused? 

6. On kursis, mida tähendab KOV-is täitevvõim (valitsus) ja esinduskogu (volikogu) 

ning kuidas need esindusorganid valitakse? 

7. On saanud algteadmised, kuidas toimub KOV-is üksikaktide ja üldaktide menetlus nii 

valitsuses kui volikogus. 

8. Teab, kes on KOV ametnik ja kes töötaja. 

9. Teab, mis on toimingupiirangu rikkumine korrakaitse seaduse mõistes. Korruptsioon 

KOV-is. 

10. Oskab avaldada arvamust  16- aastasena  KOV- valimistel osalemise kohta. 

11. On saanud algteadmised KOV- korraldusest ja avaliku halduse toimimisest, et huvi 

korral alustada õpinguid ülikoolis kutsevaliku tegemiseks Eesti õigussüsteemis või 

kohalikus omavalitsuses. 

Mida kursus sisaldab: 

1. Millised seadused reguleerivad kohaliku omavalitsuse tööd? 

2. Kuidas valitakse volikogu ja valitsus. Toimub valimisprotsessi läbimäng. 

3. Innovaatiline ja „paberomavalitsus“.  

4. Värvikad kaasused erinevatest haldusmenetlustest ja kohtuvaidlustest KOV-is. 

5. Mina ja KOV. Kuidas suhelda KOV-iga, kui oled haldusmenetluse subjekt või näiteks 

soovid taotleda erinevaid sotsiaaltoetusi? 

6. Miks osaleda 16- aastasena kohalike omavalitsuste valimistel? Kuidas teha valik 

erinevate erakondade ja värvikate lubaduste vahel? Miks peaks üldse valima minema? 

7. Mis on valitsuse ja volikogu üld- ja üksikakt. 

8. Mis vahe on KOV- ametnikul ja töötajal? 

9. Korruptsioon KOV-is. Värvikad näited korruptsioonist KOV-is. Kuidas korruptsiooni 

ennetada? 

10. Riigihanked KOV-is.  

 



Kodutööd: 

1. Essee 1. teema „Kuidas oled sina või sinu pereliige olnud seotud kohaliku 

omavalitsusega“? Kirjelda essees, mis põhjusel oled suhelnud kohaliku omavalitsuse 

ametnikuga või millises haldusmenetluses oled olnud osaline? Kirjelda ka, millega 

menetlus lõppes või millega kokkupuude KOV-iga lõppes (lahend)? Mida õppisid 

kirjeldatud kogemusest ja kuidas käitud tulevikus?  

Essee 2. teema „Miks ma peaksin/ei peaks osalema kohaliku omavalitsuse valimistel“? 

Kirjelda essees oma mõtteid valimisõiguse kohta alates 16. eluaastast. Miks peaks/ei 

peaks iga kodanik osalema valimistel? Kuidas kaitsta ennast populismi eest?  

Essee pikkus peaks olema vähemalt kaks A4 lehte, teksti suurus 12, fond Times New 

Roman, reavahe 1,5. Vormistamisel kasutada tiitellehte. Valida tuleb üks eelpool 

sätestatud teema.  

2. Õpilane koostab kodus omal vabal valikul ühe KOV-i õigusakti eelnõu koos 

seletuskirjaga. Seletuskirjas palun täpsustada, mida õigusakti eelnõus reguleeritakse ja 

mis seadusele või kohalikule määrusele viidatakse? 

3. Õpilane valib vabal valikul ühe kohaliku omavalitsusega seotud halduskohtumenetluse 

kaasuse ja esitab oma analüüsi/mõtted antud kaasuse lahendi osas. Kas lahend oli 

õiglane menetlusosalistele? Mida oleks saanud menetlusosalised teistmoodi teha, et 

kohtuvaidlust vältida? Kas rikuti menetlustoiminguid? Õpilane esitab oma mõtted 

kirjalikult ja vabas vormis. Ei pea viitama seadustele. Oluline on, et valitud kaasus 

kõnetaks õpilast, kutsuks kaasa mõtlema ja kujundaks seisukoha.  

4. Kursusel hindeid ei panda. Kursuse läbinuks/arvestatuks loetakse õpilane, kes on 

esitanud kolmest kodutööst vähemalt kaks ning kodutööd on arvestatud. 

5. Kursuse läbimiseks on vajalik kohalolek tundides ja rühmatöödest osavõtt.  

 

Tähtsamad õigusaktid: 

 

1. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (lühend KOKS) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/105022019008 

2. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus (lühend KOVVS) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/117112017008 

3. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (lühend KOFS) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/102022018010 

4. Avaliku teenistuse seadus (lühend ATS) https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019037 

5. Avaliku teabe seadus (lühend AvTS) https://www.riigiteataja.ee/akt/115032019011 

6. Riigihangete seadus (lühend RHS) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019145?leiaKehtiv 

7. Haldusmenetluse seadus (lühend HMS) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019055?leiaKehtiv 

8. Väärteomenetluse seadustik (lühend VTMS) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019200?leiaKehtiv 
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9. Korrakaitseseadus (lühend KorS) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019095?leiaKehtiv 

10. Jäätmeseadus (lühend JäätS) https://www.riigiteataja.ee/akt/102072019004?leiaKehtiv 

11. Haldusreformi seadus (lühend HRS) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121122016034?leiaKehtiv 

12. Töölepingu seadus (lühend TLS) https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019094    

13. Halduskohtumenetluse seadustik (lühend HKMS) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019053?leiaKehtiv 

14. Täitemenetluse seadustik (lühend TMS) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019016?leiaKehtiv 

15. Sotsiaalhoolekande seadus (lühend SHS) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155?leiaKehtiv 

16. Sotsiaalseadustiku üldosa seadus (lühend SÜS) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019157?leiaKehtiv 
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