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Seisukoha küsimine 

Lugupeetud vallavanem 

Vabariigi Valimiskomisjon jättis 18.03.2014 otsusega nr 40 rahuldamata Otepää Vallavolikogu 

liikme Siim Kalda kaebuse
1
. Kaebaja leidis, et kahe Otepää Vallavolikogu liikme volikogu 

liikme volitused peaksid olema lõppenud KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel. KOKS § 18 lõige 1 

punkt 6 sätestab, et volikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega seoses nimetamisega sama 

valla või linna kohaliku omavalitsuse ametnikuks või töötamisega sama valla või linna 

ametiasutuses töölepingu alusel. Mõlemal volikogu liikmel oli sõlmitud käsundusleping 

vallavalitsusega ning kaebaja leidis, et sisuliselt vastasid sõlmitud lepingud töölepingu 

tunnustele, mistõttu valla valimiskomisjon pidanuks määrama nende asemele asendusliikmed. 

Vabariigi Valimiskomisjon jättis kaebuse rahuldamata kaebeõiguse puudumise tõttu, kuid 

otsustas algatada järelevalve Otepää Valla Valimiskomisjoni 28.02.2014 otsuse nr 8-1.11-1 üle, 

selgitamaks, kas otsus on kooskõlas KOKS § 18 lõike 1 punktiga 6. 

Ülaltoodust tulenevalt pöördun Teie poole järgmiste küsimustega. 

TLS § 1 lõige 1 sätestab, et töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule 

(tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile. TLS § 1 lõike 4 kohaselt ei kohaldata 

töölepingu kohta sätestatut lepingule, mille kohaselt töö tegemiseks kohustatud isik on töö 

tegemise viisi, aja ja koha valikul olulisel määral iseseisev.  

Kas Teie hinnangul on sõlmitud lepingust tulenevalt käsundisaaja töö tegemise viisi, aja ja koha 

valikul olulisel määral iseseisev või tegid nad tööd eelkõige vastavalt Otepää Vallavalitsuselt 

saadud korraldustele?  

Lisaks palun täiendavalt teavet Urmas Kuldmaa ja Silver Eljandi tööülesannete kohta järgmistes 

punktides: 

1) kas tööd pidi tegema Otepää Vallavalitsuse poolt ettenähtud ajal; 

2) kas tööd pidi tegema vallavalitsuse poolt määratud kohas (vallavalitsuse ruumides); 

3) kas töö tegemisel tuli järgida vallavalitsuse töösisekorraeeskirju; 

4) kas nimetatud isikutele laienesid kollektiivlepingu sätted; 

5) kas töö tegemiseks kasutati vallavalitsuse töövahendeid, materjale ja seadmeid; 

6) kas nimetatud isikute kohta kehtis ka muid kohustusi või piiranguid väljaspool lepinguga 

määratletud suhet (nt konkurentsipiirang, saladuse hoidmise kohustus); 

7) kas tööülesannete hulka kuulus ATS § 7 lg 3 mõistes avaliku võimu teostamise ülesandeid. 

                                                 
1 https://www.riigiteataja.ee/akt/321032014001  
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Vabariigi Valimiskomisjon teeb otsuse järelevalve tulemuste kohta hiljemalt 18.04.2014. Palume  

Teid esitada oma seisukohad hiljemalt 04.04.2014. 
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