EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Põlva

30.05.2018 nr 1-4/68

Põlva Vallavolikogu esimehe valimine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 14 alusel, kooskõlas Põlva
Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" §-ga 14 ning
võttes aluseks Põlva Vallavolikogu esimehe valimiseks korraldatud salajase hääletamise
tulemused, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Valida Põlva Vallavolikogu esimeheks _______.
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/
Anne Nook
Vallavolikogu aseesimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 30.05.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/68 "Põlva Vallavolikogu
esimehe valimine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkti 14 alusel kuulub
volikogu ainupädevusse volikogu esimehe valimine.
KOKS § 45 lõike 3 alusel otsustatakse isikuvalimised salajasel hääletamisel. Sama paragrahvi
lõike 5 alusel on volikogu esimehe valimise otsuse vastuvõtmiseks vajalik volikogu koosseisu
häälteenamus.
KOKS § 8 lõike 1 punkti 1 alusel sätestatakse volikogu esimehe valimise kord valla
põhimääruses. Volikogu esimehe valimise kord ja hääletamistulemuste kindlakstegemine on
reguleeritud Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus"
§-s 14. Põhimääruse § 14 lõike 1 kohaselt valitakse volikogu esimees koosseisu häälteenamusega
salajasel hääletamisel volikogu liikmete hulgast volikogu koosseisu volituste ajaks. Sama
paragrahvi lõike 2 alusel korraldab volikogu esimehe valimised volikogu uue koosseisu esimesel
istungil valimiskomisjon ning valimistulemused tehakse kindlaks valimiskomisjoni otsusega.
Muul ajal korraldab volikogu esimehe valimist volikogu kinnitatud häältelugemiskomisjon.
Hääletamise ja hääletamistulemuste kindlakstegemine volikogu esimehe valimisel toimub
põhimääruse § 31 sätestatud korras.
Põhimääruse § 31. Isikuvalimised
(1) Käesolevas paragrahvis sätestatut kohaldatakse volikogu esimehe, volikogu aseesimehe,
komisjonide esimeeste ja aseesimeeste, vallavanema ja muude isikuvalimiste läbiviimisel.
(2) Isikuvalimised otsustatakse salajasel hääletamisel. Igal volikogu liikmel on üks hääl.
(3) Kandidaadi võib üles seada volikogu liige. Kandidaat peab andma nõusoleku
kandideerimiseks.
(4) Ülesseatud kandidaatidest koostatakse nimekiri vastavalt nende ülesseadmise järjekorrale.
Nimekirja sulgemise otsustab volikogu avalikul hääletamisel.
(5) Pärast nimekirja sulgemist moodustab volikogu salajase hääletamise korraldamiseks
kolmeliikmelise häältelugemiskomisjoni, kes nimetab endi hulgast komisjoni esimehe.
Häältelugemiskomisjoni koosseis kinnitatakse avalikul hääletamisel poolthäälteenamusega ning
komisjoni koosseis märgitakse volikogu istungi protokollis.
(6) Kui volikogu ei otsusta teisiti, tutvustavad volikogu esimehe, volikogu aseesimehe ja
vallavanema kandidaadid ülesseadmise järjekorras ennast ja oma seisukohti kuni 15-minutilises
sõnavõtus. Kandidaadid vastavad volikogu liikmete küsimustele. Igal volikogu liikmel on õigus
esitada kandidaadile üks küsimus. Kandidaadid osalevad teiste kandidaatide arutamisel.
(7) Enne hääletamist tutvustab istungi juhataja volikogu liikmetele hääletamise ning hääletamisja valimistulemuste kindlakstegemise korda.
(8) Häältelugemiskomisjon väljastab volikogu liikmetele allkirja vastu hääletussedeli.
(9) Kui kandidaate on rohkem kui üks, annab volikogu liige oma hääle kandidaadile, kelle
kandidatuuri ta toetab. Isikuvalimistel, mis ei nõua volikogu koosseisu häälteenamust, loetakse
valituks enim poolthääli saanud kandidaat.
(10) Kui kandidaate on üks, hääletab volikogu liige kandidaadi poolt või vastu. Kandidaat
loetakse valituks, kui poolthääli on rohkem kui vastuhääli.
(11) Vajadusel lepitakse enne hääletamist kokku hääletamise täpsem kord ning see märgitakse
volikogu istungi protokolli.
(12) Kui volikogu koosseisu häälteenamust nõudval isikuvalimisel ei saa ükski kandidaatidest
nõutavat häälteenamust, korraldatakse kordushääletus. Kordushääletusel jäävad kandideerima
kaks enim hääli saanud kandidaati. Kui kandidaatide nimekirjas on ainult üks isik ja see isik ei

saavuta vajalikku häälteenamust, viiakse läbi uus valimine, kus võib kandideerida ka valituks
mitteosutunud isik.
(13) Hääletamise tulemuste kohta koostab häältelugemiskomisjon protokolli, millele kirjutavad
alla kõik häältelugemiskomisjoni liikmed ning see lisatakse volikogu istungi protokollile.
(14) Isikuvalimise tulemused vormistatakse volikogu otsusega. Isikuvalimise tulemusi üle ei
hääletata.
Otsusega valitakse Põlva Vallavolikogu esimees.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
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.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.
Otsuse jaotuskava
Otsuses nimetatud isik
Eelnõu koostaja
Kaira Perv
jurist

