EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Põlva

06.06.2018 nr 1-4/80

Põlva Vallavolikogu alatiste komisjonide
koosseisude kinnitamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 20 ja Põlva Vallavolikogu 16.
märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" § 39 lõike 4 alusel on volikogu
komisjonide koosseisu kinnitamine volikogu ainupädevuses.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 20, § 47 lõike 1 ja Põlva
Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" § 39 lõike 4 alusel
ning võttes aluseks komisjonide esimeeste esildused, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada arengukomisjon järgmises koosseisus:
1.1. Andres Vijar – esimees;
1.1. Koit Jostov – aseesimees;
1.1. ___________;
1.1. ___________;
1.1. ___________;
1.1. ___________;
1.1. ___________.
2. Kinnitada majanduskomisjon järgmises koosseisus:
2.1. Leander Konks – esimees;
2.2. Sirje Tobreluts – aseesimees;
2.3. ___________;
2.4. ___________;
2.5. ___________;
2.6. ___________;
2.7. ___________.
3. Kinnitada sotsiaalkomisjon järgmises koosseisus:
3.1. Kairit Numa – esimees;
3.2. Liivi Maran – aseesimees;
3.3. ___________;
3.4. ___________;
3.5. ___________;
3.6. ___________;
3.7. ___________.

4. Kinnitada hariduskomisjon järgmises koosseisus:
4.1. Katrin Peil – esimees;
4.2. Anti Rüütli – aseesimees;
4.3. ___________;
4.4. ___________;
4.5. ___________;
4.6. ___________;
4.7. ___________.
5. Kinnitada kultuurikomisjon järgmises koosseisus:
5.1. Helle Virt-Lenk – esimees;
5.2. Ülo Needo – aseesimees;
5.3. ___________;
5.4. ___________;
5.5. ___________;
5.6. ___________;
5.7. ___________.
6. Kinnitada kogukonna- ja külaelukomisjon järgmises koosseisus:
6.1. Toivo Narusbek – esimees;
6.2. Indrek Käo – aseesimees;
6.3. ___________;
6.4. ___________;
6.5. ___________;
6.6. ___________;
6.7. ___________.
7. Põlva Vallavalitsuse kantseleil teha otsus teatavaks otsuses nimetatud isikutele.
8. Tunnistada kehtetuks Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2017. a otsus nr 1-3/56 "Põlva
Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine".
9. 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/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 06.06.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/80 "Põlva Vallavolikogu
alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Põlva Vallavolikogu 21.06.2018 istungil valiti seoses uue koalitsiooni moodustamisega ja
muudatustega volikogu liikmete koosseisus Põlva Vallavolikogu arengukomisjoni,
majanduskomisjoni, hariduskomisjoni ning kogukonna- ja külaelukomisjoni uued esimehed ja
aseesimehed. Sellest tulenevalt on vajalik kinnitada alatiste komisjonide uued koosseisud.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkti 20 alusel on
volikogu komisjonide moodustamine ja tegevuse lõpetamine, nende esimeeste ja aseesimeeste
valimine volikogu liikmete hulgast ja komisjonide koosseisu kinnitamine volikogu
ainupädevuses.
KOKS § 47 reguleerib volikogu komisjonide moodustamist. KOKS § 47 lõike 1 alusel võib
volikogu moodustada nii alatisi kui ka ajutisi komisjone. Komisjonide esimehed ja aseesimehed
tuleb valida volikogu liikmete hulgast. Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte
komisjoni. Teised komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe esildusel.
Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" § 39 lõike 4
alusel on igal volikogu liikmel õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. Volikogu komisjoni
koosseisu kujundamisel arvestatakse erakondade ja valimisliitude esindajate osakaalu volikogus.
kinnitatakse Komisjoni koosseis komisjoni kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul volikogu
poolthäälte enamusega avalikul hääletamisel.
Otsusega kinnitatakse Põlva Vallavolikogu alatiste komisjonide uued koosseisud.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega ei kaasne kulusid ega tulusid Põlva valla eelarvele.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 18.07.2018 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Eelnõu koostaja
Kaira Perv
jurist

