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Ambla Vallavalitsusele esitatud ettepaneku menetlemine 

 

Lugupeetud vallavanem 

 

 

Õiguskantsleri poole pöördus Ambla valla elanik ja volikogu liige enda ja viie vallaelaniku nimel 

avaldusega, milles mh teavitati sellest, et tema poolt 28.10. 2016. a Ambla Vallavalitsusele 

esitatud ettepanek rahva arvamuse väljaselgitamiseks külade kaupa, millele oli lisatud määruse 

eelnõu, pole seisuga 13.02. 2017 saanud sisulist vastust ja et ka 30.01. 2017 vallavalitsuse 

kantseleisse, vallavanemale ja vallasekretärile saadetud vastavasisuline e-kiri päringu ja 

meeldetuletusega on jäänud vastuseta. 

 

Teadaolevalt on käesolevaks ajaks olukord muutunud. Vallasekretär teavitas adressaati, et 

sisuline vastus tehakse 27.02. jooksul. 21.02. 2017 on vallavalitsus andnud korralduse nr 50, 

millega eelnimetatud ettepanek jäeti rahuldamata (teatavaks tehtud 28.02. k.a).  

 

Siiski ei ole vallavalitsus täiel määral järginud hea halduse põhimõtet (Eesti Vabariigi 

põhiseaduse § 14), mille kohaselt tuleb menetlus läbi viia mõistliku aja jooksul ning võimalikult 

kiiresti ja efektiivselt. Käesoleval juhul ei olnud menetluse peaaegu neljakuuline kestus enam 

mõistlik. 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lõige 1 sätestab, et vähemalt ühel protsendil 

hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel, kuid mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul valla- või 

linnaelanikul on õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või –valitsuse 

õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse 

arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul. Üksikisiku(te) ettepaneku suhtes, mis on suunatud 

haldusesisese õigusakti vastuvõtmisele ja mis ei kujuta endast algatust KOKS § 32 mõttes, 

seadusandlus konkreetset menetluse lõpptähtaega ei sätesta, kuid eeldatavalt ei saa see üldjuhul 

olla kolmekuusest tähtajast pikem.  

 

Antud juhul oli menetlus vallavalitsuse poolt peatatud 08.11. - 06.12. 2016, mida ei saa aga 

lugeda põhjendatuks. Menetluse peatamine on kooskõlas haldusmenetluse üldpõhimõtetega 

juhul, kui menetluse jätkamine tooks kaasa asja ebaõige otsustamise (vt ka Riigikohtu 

halduskolleegiumi otsused 3-3-1-56-08, p 20; 3-3-1-62-08, p 9). 28.10. 2016 vallavalitsusele 

esitatud ettepaneku suhtes seda aga väita ei saa, sest Ambla Vallavolikogu 15.09. 2016 istungi 

protokolli nr 6 tühistamiseks 26.09. 2016 esitatud kaebuse menetlemine halduskohtus ei saanuks 
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iseenesest põhjustada õigusvastasele tulemusele jõudmist vallavalitsusele esitatud sarnase sisuga 

pöördumise edasisel menetlemisel. Käesolevas asjas ei nähtu ka seda, et vallavalitsus oleks 

määranud mingi tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ettepanekule, mis oleks omanud nö 

edasilükkavat mõju vallavalitsusele asja lahendamiseks kasutada olnud menetlusaja kulgemisele. 

  

Palun Teid esitada vallavalitsuse nimel avaldajate esindajale vabandused 28.10. 2016 ettepaneku 

menetlemisel esinenud viivituse eest ning (haldus)menetluse ülemäärase kestuse vältimiseks 

kaaluda edaspidi põhjalikumalt vastava menetluse peatamise eesmärki.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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