EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Põlva

30.05.2018 nr 1-4/69

Põlva Vallavalitsuse liikmete ametist
vabastamine, liikmete kinnitamine ja
ametisse nimetamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 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.
Eelnevast tulenevalt, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 17 ja § 50
lõike 1 punkti 6, Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla
põhimäärus" § 51 lõike 2 ja § 52 lõike 3 alusel ning tulenevalt vallavanema ettepanekust, Põlva
Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Vabastada ametist palgalised Põlva Vallavalitsuse liikmed __________.
2. Maksta ametist vabastatud abivallavanematele hüvitis kasutamata puhkusepäevade eest.
3. Ametist vabastatud abivallavanemal anda asjaajamine ja ametikohustuste täitmise tõttu talle
kasutamiseks antud vara üle ühe nädala jooksul.
4. Nimetada ametisse palgalised Põlva Vallavalitsuse liikmed:
4.1. abivallavanem _____________;
4.2. abivallavanem _____________.
5. Kinnitada Põlva Vallavalitsuse liikmeks lisaks vallavanemale:
5.1. abivallavanem _____________ ;
5.2. abivallavanem _____________ ;
5.3. finantsosakonna juhataja Märt Eskor;
5.4. sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma.
6. Põlva Vallavalitsuse kantseleil teha otsus teatavaks otsuses nimetatud isikutele.
7. 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 1-4/69 "Põlva Vallavalitsuse
liikmete ametist vabastamine, liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
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 § 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 4 alusel kuuluvad valitsuse koosseisu vallavanem ja valitsuse liikmed. Sama
paragrahvi lõike 42 alusel võib valitsuse liikme ametikoht olla volikogu otsusel palgaline.
Valitsuse moodustamine ja volituste aeg on regileeritud Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a
määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" §-des 51-53.
Põlva valla põhimäärus § 51. Valitsus ja selle koosseis
(1) Valitsuse struktuuri ja liikmete arvu kinnitab vallavanema ettepanekul volikogu.
(2) Volikogu valib vallavanema ja kinnitab vallavanema ettepanekul valitsuse liikmed.
Põlva valla põhimäärus § 52. Valitsuse moodustamine
(1) Vallavanemal on valituks osutamise päevast volitus moodustada valitsus ning esitada
valitsuse koosseis kinnitamiseks volikogule.
(2) Valitsuse liikmeks võib volikogu kinnitada isiku, kes vastab kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 48² lõikes 1 sätestatud nõuetele ning kellel ei ole karistatust tahtlikult
toimepandud kuriteo eest.
(3) Volikogu otsusel võib valitsuse liikme ametikoht olla palgaline. Palgaline valitsuse liige
nimetatakse abivallavanema ametikohale. Valitsuse palgalise liikme õigussuhteid reguleerib
kohaliku omavalitsuse korralduse seadus.
Põlva valla põhimäärus § 53. Valitsuse volituste aeg
(1) Valitsus saab volitused volikogu poolt valitsuse ametisse kinnitamise päevast.
(2) Valitsuse volitused kestavad uue valitsuse koosseisu kinnitamiseni.
Otsusega vabastatakse ametist Põlva Vallavalitsuse palgalised liikmed ning kinnitatakse
vallavalitsuse uued liikmed ning nimetatakse ametikohale palgalised vallavalitsuse liikmed.
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 kaasnev kulu on arvestatud ja kaetakse Põlva valla 2018. aasta eelarvest.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.
Eelnõu koostaja
Kaira Perv jurist

