EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Põlva

26.10.2017 nr 1-4/68

Põlva Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja
ametisse nimetamine
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.
Eelnevast tulenevalt, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 17, § 50 lõike
1 punkti 6 ja Põlva Vallavolikogu 14. jaanuari 2015. a määruse nr 1-2/1 "Põlva valla
põhimäärus" § 37 lõike 1 punkti 5 alusel ning tulenevalt vallavanema ettepanekust, Põlva
Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Nimetada ametisse palgalised Põlva Vallavalitsuse liikmed:
1.1. abivallavanem _____________ ;
1.2. abivallavanem _____________ ;
1.3. abivallavanem _____________ .

2. Kinnitada Põlva Vallavalitsuse liikmeks lisaks vallavanemale:
2.1. abivallavanem _____________ ;
2.2. abivallavanem _____________ ;
2.3. abivallavanem _____________ ;
2.4. _____________ .
3. Põlva Vallavalitsuse kantseleil teha otsus teatavaks otsuses nimetatud isikutele.
4. 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 1-4/68 "Põlva Vallavalitsuse
liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine" 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 17 alusel on
volikogu ainupädevuses valitsuse liikmete kinnitamine ja nende vabastamine valitsuse liikmete
kohustustest ning palgaliste valitsusliikmete ametisse nimetamine ja ametist vabastamine.
Põlva Vallavolikogu 14. jaanuari 2015. a määruse nr 1-2/1 "Põlva valla põhimäärus" § 37 lõike 1
punkti 5 alusel esitab vallavanem volikogule kinnitamiseks valitsuse koosseisu ja teeb
ettepanekuid selle muutmiseks.
KOKS § 28 lõike 1 alusel saab vallavanem valituks osutumise päevast volituse moodustada
vallavalitsus. KOKS § 50 lõike 1 punkti 6 alusel esitab vallavanem volikogule ettepaneku
valitsuse liikme kinnitamiseks ja tema vabastamiseks valitsuse liikme kohustustest ning palgalise
valitsuse liikme ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks.
KOKS § 49 lõike 4 alusel kuuluvad valitsuse koosseisu vallavanem ja valitsuse liikmed. Sama
paragrahvi lõike 42 alusel võib valitsuse liikme ametikoht olla volikogu otsusel palgaline.
Põlva valla põhimäärus § 40. Valitsuse kinnitamine
(1) Vallavanem esitab valitsuse koosseisu nimekirjana volikogule kinnitamiseks.
(2) Valitsuse liikmete kinnitamine toimub vallavanema esitatud nimekirja avalikul hääletamisel
volikogu poolthäälte enamusega.
(3) Kui volikogu ei otsusta teisiti, tutvustab kandidaatide nimekirjas olev isik end pärast
nimekirja sulgemist kuni 15-minutilises sõnavõtus ja igal volikogu liikmel on õigus esitada igale
kandidaadile üks küsimus.
(4) Valitsuse liikmete kandidaatide nimed kantakse kõik ühele hääletussedelile. Volikogu
liikmele antakse üks valitsuse liikmete kandidaatide nimekirjaga hääletussedel. Hääletussedelile
märgib hääletaja iga valitsuse liikme kandidaadi nime järele oma seisukoha, kas poolt või vastu.
(5) Hääletamise korraldamiseks valitakse avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega
kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon, kes nimetab endi hulgast komisjoni esimehe.
(6) Häältelugemiskomisjon väljastab volikogu liikmetele allkirja vastu hääletussedelid.
(7) Hääletamistulemuste kohta koostab häältelugemiskomisjon protokolli, millele kirjutavad alla
kõik komisjoni liikmed.
(8) Valitsuse liikmeks kinnitatakse kandidaat, kes saab volikogu poolthäälte enamuse.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Otsusega kinnitatakse vallavalitsuse liikmed ning nimetatakse ametikohale palgalised
vallavalitsuse liikmed.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega ei kaasne Põlva valla eelarvele täiendavaid rahalisi kulusid ega tulusid.

Eelnõu esitaja
Põlva vallavanem
Eelnõu koostaja
Eliko Saks
vallasekretär

