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Umbusalduse avaldamine vallavolikogu
esimehele
Põlva Vallavolikogu 17. mai 2018 istungil algatati enne päevakorrapunktide arutelude juurde
asumist umbusaldus Põlva Vallavolikogu esimehele Igor Tarole. Umbusalduse algatajate
esindaja esines ettekandega ning andis istungi juhatajale üle umbusaldusavalduse.
Umbusaldusavaldusele on alla kirjutanud 14 volikogu liiget.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 18 ja § 46 lõike 3 alusel ning
tuginedes 17.05.2018 esitatud umbusaldusavaldusele ja umbusaldushääletuse tulemuste alusel,
Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Avaldada umbusaldust Põlva Vallavolikogu esimehele Igor Tarole.
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/

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 18.05.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/61 "Umbusalduse
avaldamine vallavolikogu esimehele" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkti 18 alusel kuulub
volikogu ainupädevusse umbusalduse avaldamine volikogu esimehele.
Sama seaduse § 46 lõike 1 alusel võib vähemalt neljandik volikogu koosseisust algatada
umbusalduse avaldamise.
Põlva Vallavolikogu 17. mai 2018 istungil algatati enne päevakorrapunktide arutelude juurde
asumist umbusaldus Põlva Vallavolikogu esimehele Igor Tarole. Umbusalduse algatajate
esindaja Reformierakonna fraktsiooni esimees Lennart Liba esines ettekandega ning andis
istungi juhatajale üle umbusaldusavalduse (lisatud eelnõule). Umbusaldusavaldusele on alla
kirjutanud 14 volikogu liiget (Lennart Liba, Ülo Needo, Andres Vijar, Martti Rõigas, Liivi
Maran, Uuno Siitoja, Kuldar Leis, Helle Virt-Lenk, Ants Väärsi, Toivo Narusbek, Tarvo Asur,
Anne Nook, Rasmus Kork, Heimar Lenk).
Umbusaldushääletus on avalik. KOKS § 46 lõikest 3 tulenevalt vabastab umbusalduse
avaldamine volikogu esimehe tema kohustustest ja ametist. Volikogu esimehele umbusalduse
avaldamise korral täidab volikogu esimehe ülesandeid kuni uue esimehe valimiseni volikogu
määratud üks volikogu aseesimeestest või tema puudumisel volikogu vanim liige.
Eelnõu võrdlev analüüs
Eelnõu on kooskõlas kehtivate kordade ja seadusandlusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsusega ei kaasne Põlva valla eelarvele täiendavaid kulusid.
Otsuse jõustumine
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Eelnõu koostaja
Reformierakonna fraktsioon

