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Põlva valla valimiskomisjoni liikmete arvu
ja koosseisu muutmine
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.
Põlva Vallavolikogu 12.04.2017 otsusega nr 1-3/15 "Põlva valla valimiskomisjoni
moodustamine" moodustati Põlva valla valmiskomisjon 7-liikmelisena ning kinniti komisjoni
liikmeteks Eliko Saks, Merike Matt, Mari-Riina Terna, Kristel Paats, Kristina Tobreluts, Katrin
Roositalu ja Kai Tagel. Valimiskomisjoni asendusliikmeks nimetati Piia Roost ja Airi Tintso.
Põlva valla valimiskomisjoni esimees on Eliko Saks.
Airi Tintso volitused valimiskomisjoni asendusliikmena lõppesid Põlva valla valimiskomisjoni
21.09.2017 otsuse nr 11-7/17-8 alusel tema nimetamisega Põlva valla jaoskonnakomisjoni
liikmeks.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 15 lõike 3 alusel võib valla
valimiskomisjoni liikme ennetähtaegselt valimiskomisjoni liikme kohustustest vabastada tema
nimetanud volikogu oma põhistatud otsusega kas omal algatusel või valimiskomisjoni
ettepanekul.

Muudatus komisjoni koosseisus tehakse tulenevalt vajadusest kutsuda valimiskomisjoni
koosolek kokku kiirelt ning operatiivselt.
Valimiskomisjon on moodustatud 7-liikmelisena ühinemiseelses olukorras, kus igal
ühinemispiirkonna omavalitsusüksuse vallasekretäril oli õigus teha ettepanek komisjoni liikmeks
nimetamise kohta. Komisjoni liikmete arvu vähendatakse, kuna edaspidi puudub vajadus 7liikmelise valimiskomisjoni järgi.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 14 lõigete 5 ja 6 alusel nimetab
valimiskomisjoni liikmed ja asendusliikmed oma otsusega volikogu valla- või linnasekretäri
ettepanekul.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 14 lõigete 5 ja 6 ning § 15 lõike 3 alusel
ning tulenevalt Põlva vallasekretäri Eliko Saksa ettepanekust, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Muuta Põlva Vallavolikogu 12.04.2017 otsusega nr 1-3/15 "Põlva valla valimiskomisjoni
moodustamine" kinnitatud Põlva valla valmiskomisjoni (edaspidi valimiskomisjon) liikmete arvu
ning komisjoni koosseisu järgmiselt:
1.1. valimiskomisjon on 5-liikmeline;
1.2. vabastada Mari-Riina Terna, Kristel Paats, Kristina Tobreluts, Katrin Roositalu, Kai Tagel
ennetähtaegselt valimiskomisjoni liikme kohustustest;
1.3. nimetada valimiskomisjoni liikmeks Annely Eesmaa, Tiivi Parts, Aigi Tiks.
1.4. nimetada valimiskomisjoni asendusliikmeks Helen Metsma.
2. 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
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Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 04.01.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/2 "Põlva valla
valimiskomisjoni liikmete arvu ja koosseisu muutmine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Põlva Vallavolikogu 12.04.2017 otsuse nr 1-3/15 "Põlva valla valimiskomisjoni moodustamine"
alusel on Põlva valla valmiskomisjoni liikmeteks kinnitanud: Eliko Saks, Merike Matt, MariRiina Terna, Kristel Paats, Kristina Tobreluts, Katrin Roositalu ja Kai Tagel. Valimiskomisjoni
asendusliikmeks on nimetatud Piia Roost ja Airi Tintso.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus (edaspidi KOVVS) § 14 lõigete 5 ja 6 alusel
nimetab volikogu valimiskomisjoni liikmed ja asendusliikmed vallasekretäri ettepanekul.
Valimiskomisjonil on vähemalt viis liiget. KOVVS § 15 lõike 1 alusel võib valimiskomisjoni
liikmeks olla Eesti kodanik või Euroopa Liidu kodanik, kellel on hääletamisõigus kohaliku
omavalitsuse volikogu valimistel. Valimiskomisjoni liikme püsiv elukoht ei pea olema selles
vallas või linnas.
KOVVS § 17 lõike 1 alusel moodustasid Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste
Vallavolikogud 2017. aastal uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimisteks 7-liikmelise
Põlva valla valimiskomisjoni ning nimetasid Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste
vallasekretäride ettepanekul valla valimiskomisjoni liikmed ja asendusliikmed.
Komisjoni esimehe volitused kestavad kuni uue kohaliku omavalitsuse üksuse vallasekretäri
ametisse nimetamiseni. Haldusterritoriaalse korralduse muudatused ei toonud kaasa muudatusi
Põlva valla valimiskomisjoni esimehe isiku osas.
KOVVS § 15 lõike 3 alusel võib valla valimiskomisjoni liikme ennetähtaegselt valimiskomisjoni
liikme kohustustest vabastada tema nimetanud volikogu oma põhistatud otsusega kas omal
algatusel või valimiskomisjoni ettepanekul.
1. jaanuaril 2017 jõustunud KOVVS muudatuste kohaselt ei tule enam igaks valimiseks
nimetada uut komisjoni vaid kinnitatud komisjoni volitused kestavad kuni uue komisjoni
koosseisu kinnitamiseni.
Otsusega muudetakse Põlva valla valmiskomisjoni liikmete arvu ning komisjoni koosseisu.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.
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.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 14.02.2018 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Otsuse jaotuskava
Riigikogu Kantselei Riigi valimisteenistus info@vvk.ee
komisjoni liikmed
Eelnõu esitaja
Põlva vallasekretär Eliko Saks

Eelnõu koostaja
Eliko Saks
vallasekretär

