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Vallavanema valimine
01.02.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrus nr 21 "Ahja valla, Laheda valla,
Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine" muutmine". Määruse alusel moodustus 22.10.2017 Ahja valla, Mooste valla,
Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva
vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Haldusreformi seaduse § 16 lõike 2 alusel lähtutakse kuni haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tulemusena moodustunud Põlva valla uue põhimääruse kehtestamiseni
ühinemislepingus kokku lepitud ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse põhimäärusest. Sama
seaduse § 16 lõike 3 kohaselt võib kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena
moodustunud Põlva valla põhimääruse kehtestamiseni kasutada ühinemislepingus kokku lepitud
ühineva valla sümboolikat.
21.12.2016 kinnitasid Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste Vallavolikogud Ahja valla,
Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu ning võtsid
vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Ühinemislepingu punkti 4.9.
alusel kasutatakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Põlva
valla põhimääruse kehtestamiseni ühinenud Põlva valla sümboolikat. Ühinemislepingu punkti
5.2. alusel lähtutakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud
Põlva valla põhimääruse kehtestamiseni ühinenud Põlva valla põhimäärusest.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 15 ja Põlva Vallavolikogu 14.
jaanuari 2015. a määruse nr 1-2/1 "Põlva valla põhimäärus" § 36 lõike 2 alusel on vallavanema
valimine volikogu ainupädevuses.
Eelnevast tulenevalt, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 15, § 27 ja
Põlva Vallavolikogu 14. jaanuari 2015. a määruse nr 1-2/1 "Põlva valla põhimäärus" § 36 lõike 2
alusel ning võttes aluseks salajase hääletamise tulemused, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada häältelugemiskomisjoni protokoll ja valida Põlva vallavanemaks ______________ .
2. Põlva Vallavalitsuse kantseleil teha otsus teatavaks otsuses nimetatud isikule.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

/allkirjastatud digitaalselt/
Igor Taro
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 26.10.2017 otsuse eelnõu nr 1-4/62 "Vallavanema
valimine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määruse nr 21 "Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva
valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli
1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine"
alusel moodustus 22.10.2017 Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla, Põlva valla ja VastseKuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva vald, mis on ühinenud
omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkti 15 alusel on
vallavanema valimine volikogu ainupädevuses.
KOKS § 27 alusel valitakse vallavanem käesolevas seaduses ja valla põhimääruses sätestatud
tingimustel ja korras kuni neljaks aastaks. KOKS § 45 lõike 3 alusel otsustatakse isikuvalimised
salajasel hääletamisel. Sama paragrahvi lõike 5 alusel on vallavanema valimise otsuse
vastuvõtmiseks vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
Vallavanema valimise kord on reguleeritud Põlva Vallavolikogu 14. jaanuari 2015. a määruse nr
1-2/1 "Põlva valla põhimäärus" §-s 38.
§ 38. Vallavanema valimine
(1) Vallavanem valitakse salajase hääletamise teel volikogu koosseisu häälteenamusega.
(2) Vallavanema kandidaadi ülesseadmine:
1) kandidaadi ülesseadmise kohta esitatakse istungi juhatajale kirjalik ettepanek;
2) kandidaadid nummerdatakse ülesseadmise järjekorras;
3) nimekirja sulgemise otsustab volikogu avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega;
4) kui volikogu ei otsusta teisiti, tutvustab kandidaatide nimekirjas olev isik end pärast nimekirja
sulgemist ja igal volikogu liikmel on õigus esitada kandidaadile üks küsimus.
(3) Vallavanema valimisel on volikogu liikmel üks hääl.
(4) Nimekirja sulgemise järel valitakse avalikul hääletamisel volikogu poolthäälte enamusega
kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon, kes nimetab endi hulgast komisjoni esimehe.
(5) Häältelugemiskomisjon väljastab volikogu liikmetele allkirja vastu hääletussedelid.
(6) Hääletamistulemuste kohta koostab häältelugemiskomisjon protokolli, millele kirjutavad alla
kõik komisjoni liikmed.
(7) Protokolli kinnitab volikogu avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega.
(8) Kui ükski esitatud kandidaatidest ei saa nõutavat häälteenamust, viiakse läbi
kordushääletamine. Kordushääletamisel jäävad kandideerima kaks enam hääli saanud kandidaati.
Kui on üks kandidaat ja ta ei saavuta vajalikku häälteenamust, korraldatakse uus valimine.
(9) Kui kordushääletusel ei saa kumbki kandidaat vajalikku häälteenamust või kui esitati ainult
üks kandidaat, kes ei saanud vajalikku häälteenamust, korraldatakse uus valimine, kus võib
kandideerida ka valituks mitteosutunud isik.
KOKS § 28 lõike 1 alusel on vallavanemal volitus valituks osutumise päevast moodustada
valitsus. Vallavanem saab seaduses ja valla põhimääruses ettenähtud volitused valitsuse ametisse
kinnitamise päevast.
Otsustuste vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
Otsusega valitakse Põlva vallavanem.

Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega ei kaasne Põlva valla eelarvele täiendavaid kulusid ega tulusid.
Otsuse jõustumine
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse jaotuskava
Põlva Vallavalitsuse kantselei edastab vastuvõetud otsuse:
- volikogu liikmed
- Põlva valla ametiasutused
DHS Delta kaudu teadmiseks raamatupidamine, kantseleispetsialist, valimiskomisjon
Eelnõu esitaja
Vallavolikogu esimees
Eelnõu koostaja
Kaira Perv
jurist

