
       
 
 

 
UUTE KOHALIKU OMAVALITSUSE AMETNIKE JA TÖÖTAJATE 

SISSEELAMISKOOLITUS 
AJAKAVA 

Aeg: 21., 22. ja 29. november 2017 

Koht: Park Inn Central, Tallinn 
    

21. november 2017 
 
09.00- 9.30 

 

kogunemine, hommikukohv  
9.30- 11.00 KOV enesekorraldusõigus. 

Euroopa kohaliku omavalitsuse harta ja põhiseadus KOV olemusest. 
KOV pädevuse piiritlemine riigiga. Haldus- ja riigireform. 
KOV kui avalik-õiguslik juriidiline isik. 
Valla/linna ametiasutus ja hallatav asutus. Valla/ linna osalemine 
eraõiguslikes juriidilistes isikutes. 

 koolitaja: Toomas Sepp 

 
11.00- 11.15 

 
kohvipaus 

11.15- 12.45 
 

KOV tegevusvaldkonnad. Peamised seadused, KOV põhimäärus, valla/linna 
ülesanded ja pädevus. 
KOV juhtimiskorraldus. Juhtimisstruktuuride näited. Avalik teenistus. 
Volikogu ja valitsuse pädevuse piiritlemine ja töökorraldus. Valitsuse 
töölerakendamine koostöös volikoguga. KOV õigusaktid. 
Järelevalve kohaliku omavalitsuse üksuse tegevuse üle. 

 koolitaja: Toomas Sepp 
 
12.45- 13.45 

 
lõuna 

13.45- 15.15 Haldusmenetluse seaduse rakendamine kohalikus omavalitsusüksuses. 
Haldusmenetluse põhimõtted. Avalikkus ja andmekaitse. Nõuded 
haldusaktile. 
Halduskoostöö seaduse rakendamine. Haldusleping.  
Koostöö teiste linnade ja valdadega. 
KOV kui elanikele teenuste pakkuja.  
E-lahendused toetamas juhtimist, Tallinna näide 

 koolitaja: Toomas Sepp 

 
15.15- 15.30 

 
kohvipaus 

15.30- 17.00 KOV suhted riigiga ja järelevalve kohaliku omavalitsuse tegevuse üle 
Halduse kontrolli olemus ja eesmärgid. Sisekontrolli ja väliskontrolli 
ülesanded. 

 koolitaja: Helen Kranich 
 
22. november 2017 
 
09.00- 9.30 

 

Kogunemine, hommikukohv 



       
 
9.30- 11.00 Kohaliku omavalitsuse arengu kavandamine ja ressursside juhtimine 

Kohaliku omavalitsuse arengu kavandamisest ja ressursside juhtimisest 
teoorias ja praktikas. 

 koolitaja: Uno Silberg 

 
11.00- 11.15 

 
kohvipaus 

11.15- 12.45 
 

Kohaliku omavalitsuse arengu kavandamine ja ressursside juhtimine 
Kohaliku omavalitsuse arengu kavandamisest ja ressursside juhtimisest 
teoorias ja praktikas. 

 koolitaja: Uno Silberg 

 
12.45- 13.45 

 
lõuna 

13.45- 15.15 Teenistus kohalikus omavalitsuses 
Avaliku teenistuse institutsiooni roll ja arengusuunad Eestis. KOV teenistus 
avaliku teenistuse osana ja KOV teenistuse eripärad. Ametnikud ja töötajad 
avalikus teenistuses ning neile esitatavad nõuded ja piirangud.  

 koolitaja: Tanel Oppi 

 
15.15- 15.30 

 
kohvipaus 

15.30- 17.00 Avaliku teenistuse eetika 
Avaliku teenistuse eetika kui professioonieetika. Avaliku teenistuse 
väärtused ja hoiakud. Ametniku eetikakoodeks ametniku tegevuse suunajana. 
Huvide konflikt, korruptsioon ja selle ennetamine KOVis. Euroopa avaliku 
halduse põhiprintsiibid – hea halduse tava. Olulisimad seadused, mis aitavad 
kindlustada head haldust. 

 koolitaja: Tanel Oppi 

 
29. november 2017 
 
09.00- 9.30 

 

Kogunemine, hommikukohv 
9.30- 11.00 Kodanikuühiskond Eestis ja koostöö kogukonnaga 

Seltsiliikumine ja Eesti omariiklus. Mõisted: kodanikuühiskond, 
mittetulundussektor, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud, 
vabaühendused, kaasamine jm. Mittetulundusühenduste rollid ja koostöö 
avaliku sektoriga (KOV-ide, riigi ja EL tasandil). Eesti kodanikuühiskonna 
arengu kontseptsioon. Kaasamise hea tava – ametniku ja töötaja roll selle 
rakendamisel õigusloome ja avalike teenuste kvaliteedi juhtimise protsessides. 

 koolitaja: Peeter Vihma 
 
11.00- 11.15 

 
kohvipaus 

11.15- 12.45 
 

KOV üksuste koostöö ja haldusreform. KOV kui elanikele teenuste 
pakkuja. 
Õiguslik raamistik ja rollijaotus. Peamised KOV ülesanded ja teenused. 

 koolitaja: Andres Laisk 

 
12.45- 13.45 

 
lõuna 



       
 
13.45- 15.15 KOV üksuste koostöö ja haldusreform. KOV kui elanikele teenuste 

pakkuja. 
Haldusreform ja ühinemised. Mõju teenustele ja eelarvele. 

 koolitaja: Andres Laisk 

 
Kontakt: Kirke Võisula, valdkonnajuht   
Sisekaitseakadeemia  
Tel: 696 5422 
e-mail: kirke.voisula@sisekaitse.ee 


