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Esindajate ja nende asendajate
tagasikutsumine ning uute esindajate ja
nende asendajate nimetamine MTÜ Eesti
Linnade ja Valdade Liit üldkoosolekule ja
volikogusse
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 25¹ alusel kuulub volikogu
ainupädevusse valla või linna esindajate ja nende asendajate nimetamine kohaliku omavalitsuse
üksuste liidu üldkoosolekule ja sealt tagasikutsumine.
Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse § 7 lõike 1 alusel võivad üldkoosolekul oma
esindaja kaudu osaleda kõik liidu liikmed. Liidu põhikirjas ettenähtud juhtudel võib liikmel olla
mitu esindajat. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt nimetab liige oma esindaja liidu üldkoosolekule
kohaliku omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks. Igale esindajale määratakse asendaja.
Esindaja ja tema asendaja nimetatakse kohaliku omavalitsuse volikogu või valitsuse liikmete
hulgast. Volikogu võib esindaja või tema asendaja, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda ning
nimetada uue esindaja või asendaja.
MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit põhikirja punkti 11 alusel nimetab liidu liige oma esindajad
liidu üldkoosolekule kohaliku omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks elanike arvu alusel. Igale
esindajale määratakse asendaja. Esindaja ja tema asendaja nimetatakse kohaliku omavalitsuse
volikogu või valitsuse liikmete hulgast. Kohaliku omavalitsuse volikogu võib esindaja või tema
asendaja põhjusest sõltumata tagasi kutsuda ja nimetada uue esindaja või asendaja.
MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit põhikirja punkti 29 alusel nimetab liidu liige oma esindaja
liidu volikogusse kohaliku omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks elanike arvu alusel. Igale
liidu volikogu liikmele määratakse asendaja. Liidu volikogu liige ja tema asendaja nimetatakse
kohaliku omavalitsuse volikogu poolt volikogu või valitsuse liikmete hulgast. Kohaliku
omavalitsuse volikogu võib liidu volikogu liikme või tema asendaja põhjusest sõltumata tagasi
kutsuda ja nimetada uue liikme või asendaja.
Eelnevast tulenevalt, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 25¹, kohaliku
omavalitsuse üksuste liitude seaduse § 7 lõike 2 alusel ning lähtudes MTÜ Eesti Linnade ja
Valdade Liit põhikirja punktidest 11 ja 29, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kutsuda MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit üldkoosolekult tagasi järgmised Põlva valla
esindajad:
1.1. Igor Taro, tema asendaja Koit Jostov;

1.2. Sirje Tobreluts, tema asendaja Janika Usin;
1.3. Arne Tilk, tema asendaja Ahti Bleive.
2. Nimetada vallavolikogu volituste ajaks MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit üldkoosolekule
järgmised Põlva valla esindajad ja nende asendajad:
2.1. Lennart Liba, tema asendaja Uuno Siitoja;
2.2. Georg Pelisaar, tema asendaja Anne Nook;
2.3. Janika Usin, tema asendaja Leander Konks;
2.4. Martti Rõigas, tema asendaja Andres Vijar.
3. Kutsuda MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit volikogust tagasi järgmised Põlva valla
esindajad:
3.1. Igor Taro, tema asendaja Arne Tilk;
3.2. Georg Pelisaare asendaja Sirje Tobreluts.
4. Nimetada vallavolikogu volituste ajaks MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit volikogusse
järgmised Põlva valla esindajad ja nende asendajad:
4.1. Lennart Liba, tema asendaja Martti Rõigas;
4.2. Georg Pelisaar, tema asendaja Janika Usin.
5. Tunnistada kehtetuks Põlva Vallavolikogu 17. jaanuari 2018. a otsuse nr 1-3/3 "Osalemine
MTÜs Eesti Linnade Liit ning esindajate ja nende asendajate nimetamine üldkoosolekule ja
volikogusse punktid 2 ja 3.
6. 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/
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Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 08.06.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/81 "Esindajate ja nende
asendajate tagasikutsumine ning uute esindajate ja nende asendajate nimetamine MTÜ
Eesti Linnade ja Valdade Liit üldkoosolekule ja volikogusse" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkti 25¹ alusel
kuulub volikogu ainupädevusse valla esindajate ja nende asendajate nimetamine kohaliku
omavalitsuse üksuste liidu üldkoosolekule ja sealt tagasikutsumine.
Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse § 7 lõike 1 kohaselt võivad üldkoosolekul oma
esindaja kaudu osaleda kõik liidu liikmed. Liidu põhikirjas ettenähtud juhtudel võib liikmel olla
mitu esindajat. Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et liige nimetab oma esindaja liidu
üldkoosolekule kohaliku omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks. Igale esindajale määratakse
asendaja. Esindaja ja tema asendaja nimetatakse kohaliku omavalitsuse volikogu või valitsuse
liikmete hulgast. Volikogu võib esindaja või tema asendaja, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda
ning nimetada uue esindaja või asendaja.
MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit (edaspidi ELVL) põhikirja punkti 11 kohaselt nimetab liidu
liige oma esindajad liidu üldkoosolekule kohaliku omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks
elanike arvu alusel ning vastavalt alapunktile 2 nimetab 10 001–30 000 elanikuga
omavalitsusüksus neli esindajat. Igale esindajale määratakse asendaja. Esindaja ja tema asendaja
nimetatakse kohaliku omavalitsuse volikogu või valitsuse liikmete hulgast. Kohaliku
omavalitsuse volikogu võib esindaja või tema asendaja põhjusest sõltumata tagasi kutsuda ja
nimetada uue esindaja või asendaja.
ELVL põhikirja punkti 29 kohaselt nimetab liidu liige oma esindaja liidu volikogusse kohaliku
omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks elanike arvu alusel. Alapunkti 2 kohaselt nimetab 10
001–30 000 elanikuga omavalitsusüksus kaks liidu volikogu liiget. Igale liidu volikogu liikmele
määratakse asendaja. Liidu volikogu liige ja tema asendaja nimetatakse kohaliku omavalitsuse
volikogu poolt volikogu või valitsuse liikmete hulgast. Kohaliku omavalitsuse volikogu võib
liidu volikogu liikme või tema asendaja põhjusest sõltumata tagasi kutsuda ja nimetada uue
liikme või asendaja.
Otsusega kutsutakse ELVL üldkoosolekult tagasi Põlva valla esindajad Igor Taro, tema
asendaja Koit Jostov; Sirje Tobreluts, tema asendaja Janika Usin; Arne Tilk, tema
asendaja Ahti Bleive ja nimetatakse vallavolikogu volituste ajaks ELVL üldkoosolekule
neli uut Põlva valla esindajat ja nende asendajat ning kutsutakse ELVL volikogust tagasi
Põlva valla esindajad Igor Taro, tema asendaja Arne Tilk; Georg Pelisaare asendaja Sirje
Tobreluts ja nimetatakse ELVL volikogusse kaks uut Põlva valla esindajat ja nende
asendajat.
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 ega tulusid
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.
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