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Põlva Vallavalitsuse liikmete arvu ja
struktuuri kinnitamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 16 alusel on valitsuse liikmete
arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine volikogu ainupädevuses. Põlva valla põhimääruse § 51
lõike 1 alusel kinnitab volikogu valitsuse struktuuri ja liikmete arvu vallavanema ettepanekul.
Eelnevast tulenevalt, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 16 ja Põlva
Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" § 51 lõike 1 alusel
ning tulenevalt vallavanema ettepanekust, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada Põlva Vallavalitsus 5-liikmelisena alljärgneva struktuuriga:
1.1. vallavanem;
1.2. kaks abivallavanemat;
1.3. kaks vallavalitsuse liiget.
2. Tunnistada kehtetuks Põlva Vallavolikogu 7. novembri 2017. a otsus nr 1-3/48 "Põlva
Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine".
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/

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 30.05.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/67 "Põlva Vallavalitsuse
liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkti 16 alusel on
valitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine volikogu ainupädevuses.
Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" § 49 lõike 1
punkti 5 kohaselt on vallavanema pädevuses esitada volikogule kinnitamiseks valitsuse liikmete
arv, valitsuse struktuur ja valitsuse koosseis ning teha ettepanekuid selle muutmiseks.
Põlva valla põhimääruse § 51 lõike 1 alusel kinnitab valitsuse struktuuri ja liikmete arvu
vallavanema ettepanekul volikogu.
Vastavalt KOKS § 49 lõikele 41 koordineerivad valitsuse liikmed vallavanema üleantud volituse
piires vallavalitsuse tegevusvaldkondi, korraldavad valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi ning
täidavad muid vallavanema antud ülesandeid.
Käesoleva otsusega tehakse volikogule ettepanek kinnitada Põlva Vallavalitsus
5-liikmelisena: vallavanem, kaks abivallavanemat ja kaks vallavalitsuse liiget.
Põlva Vallavolikogu 7. novembri 2017. a otsus nr 1-3/48 "Põlva Vallavalitsuse liikmete arvu ja
struktuuri kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
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.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.
Eelnõu koostaja
Eliko Saks
vallasekretär

