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Põlva Vallavalitsuse liikme ametist
vabastamine
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.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 17 ja 19 alusel on palgaliste
valitsusliikmete ametist vabastamine ning palgalistele valitsusliikmetele töötasu, lisatasu,
hüvitise, toetuse ja soodustuste määramine volikogu ainupädevuses.
Ühinemislepingu punkti 9.4. alusel makstakse volikogu otsusega ametist vabastatud
abivallavanemale, keda ei nimetata abivallavanema ametisse ega valita vallavanemaks ega
volikogu esimehe ametikohale, hüvitist kolme kuu töötasu ulatuses.
Eelnevast tulenevalt, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 17 ja 19,
§ 49 lõike 42, § 54¹ lõike 1 ning Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste Vallavolikogud
Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu
punkti 9.4. alusel, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Vabastada ametist palgaline Põlva Vallavalitsuse liige __________ .

2. Seoses volituste tähtajalise lõppemisega maksta ametist vabastatud abivallavanemale hüvitis
kasutamata puhkusepäevade eest ja hüvitis kolme kuu töötasu ulatuses ning preemia kolme kuu
töötasu ulatuses.
3. Ametist vabastatud abivallavanemal anda asjaajamine ja ametikohustuste täitmise tõttu talle
kasutamiseks antud vara üle ühe nädala jooksul.
4. Põlva Vallavalitsuse kantseleil teha otsus teatavaks otsuses nimetatud isikule.
5. 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 27.10.2017 otsuse eelnõu nr 1-4/69 "Põlva Vallavalitsuse
liikme ametist vabastamine" 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.
KOKS § 22 lõike 1 punkti 19 alusel on palgalistele valitsusliikmetele töötasu, lisatasu, hüvitise,
toetuse ja soodustuste määramine volikogu ainupädevuses.
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 42 alusel ei või valitsuse liikmele maksta sellist lisatasu, hüvitist või toetust ega
rakendada tema suhtes selliseid soodustusi, mida volikogu ei ole otsustanud. KOKS § 54¹ lõike 1
punkti 1 alusel võib volikogu otsusega maksta volikogu poolt ametisse nimetatud valitsuse
liikmele ametist vabastamisel hüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud
vastaval ametikohal kaks kuni kaheksa aastat ning vabastamine toimub seoses volituste
tähtajalise lõppemisega.
Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste Vallavolikogud Ahja valla, Laheda valla, Mooste
valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu punkti 9.4. alusel makstakse ühinenud
omavalitsuste ametist vabastatud abivallavanematele volikogu otsusega hüvitist kolme kuu
töötasu ulatuses.
Põlva Vallavalitsus teeb ettepaneku maksta ametist vabastatud abivallavanemale lisaks seadusest
tulenevale hüvitisele preemiat kolme kuu töötasu ulatuses.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Otsusega vabastatakse ametist Põlva Vallavalitsuse palgaline liige ning makstakse hüvitis
ja preemia.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega kaasneb kulu summas 15 253 eurot, mis kaetakse ühinemistoetuse arvelt
ning Põlva valla eelarvest makstav hüvitis kasutamata puhkusepäevade eest.
Eelnõu esitaja
Põlva vallavanem
Eelnõu koostaja
Eliko Saks
vallasekretär

