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Põltsamaa Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
11. jaanuaril 2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2017 määrus nr 5 „Pajusi valla,
Puurmani valla, Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja
Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine” muutmine”. Määruse alusel moodustus 21. oktoobril 2017 Põltsamaa linna,
Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus –
Põltsamaa vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Põltsamaa valla põhimääruse kehtestamiseni lähtutakse Põltsamaa linna põhimäärusest.
Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingu punkti 4.7.
alusel kasutatakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud
Põltsamaa valla põhimääruse kehtestamiseni ühinenud Põltsamaa linna sümboolikat.
Otsus võetakse vastu eelnevast tulenevalt ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 22 lõike 1 punkti 16 ja Põltsamaa linna põhimääruse § 37 lõike 2 alusel.
1. Kinnitada Põltsamaa Vallavalitsus 7-liikmelisena alljärgneva struktuuriga:
1.1. vallavanem;
1.2. abivallavanem;
1.3. liikmed.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama
õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa
Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse
peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras.
(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
vallavolikogu esimees
Seletuskiri otsuse eelnõule „Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine”

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS) § 22 lõige 1 punkt 16: volikogu
ainupädevusse kuulub valitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine. Nimetatud
küsimus tuleb otsustada enne vallavalitsuse kinnitamist.
Põltsamaa linna põhimäärus § 37 Linnavalitsuse struktuur, liikmete arv ja volituste tähtaeg
(1) Linnavalitsus on linna täitevorgan, mille moodustab linnapea ja kinnitab ametisse
linnavolikogu.
(2) Linnavalitsuse struktuuri ja liikmete arvu kinnitab linnapea ettepanekul linnavolikogu.
Abilinnapea määratakse linnavalitsuse koosseisu kinnitamisel.
(3) Linnapeal on ametisse valimisest eeldatavalt kahe kuu jooksul, kuid mitte hiljem kui nelja
kuu jooksul uue koosseisu esimesest istungist arvates või eelmise linnapea ametist
vabastamisest arvates kohustus moodustada linnavalitsus ning esitada linnavalitsuse koosseis
kinnitamiseks linnavolikogule. Kui linnavolikogu ei ole nelja kuu jooksul uue koosseisu
esimese istungi kokkutulemise päevast arvates või eelmise linnapea ametist vabastamisest
arvates kinnitanud linnavalitsuse koosseisu, on linnavolikogu tegutsemisevõimetu ning kõigi
tema liikmete volitused loetakse ennetähtaegselt lõppenuks.
(4) Linnavalitsuse liikmeks võib linnavolikogu valida isiku, kes vastab kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 48² nõuetele.
(5) Linnavolikogu otsusel võib linnavalitsuse liikme ametikoht olla palgaline. Linnavalitsuse
palgalise liikme õigussuhteid reguleerib kohaliku omavalitsuse korralduse seadus.
(6) Linnavalitsuse palgalisele liikmele töötasu, lisatasu ning hüvitiste või toetuste määramise ja
maksmise ning mittepalgalisele linnavalitsuse liikmele linnavalitsuse tööst osavõtu eest hüvitise
maksmise ja selle suuruse otsustab linnavolikogu, lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse
seadusega sätestatust.
(7) Linnavalitsuse liikmed kinnitab linnavolikogu linnapea kirjalikul ettepanekul avalikul
hääletamisel.
(8) Linnavalitsus saab oma volitused linnavalitsuse ametisse kinnitamise päeval. Kui linnapea
esitab vähem linnavalitsuse liikmete kandidaate, kui on linnavolikogu otsusega kinnitatud
linnavalitsuse liikmete arv, saab linnavalitsus oma volitused, kui on kinnitatud üle poole
linnavalitsuse koosseisust.
(9) Linnavalitsus esitab lahkumispalve linnavolikogu uue koosseisu esimesel istungil. Pärast
lahkumispalve esitamist täidab linnavalitsus oma ülesandeid kuni uue linnavalitsuse ametisse
kinnitamiseni.
(10) Linnavalitsuse liikme volitused lõpevad enne tähtaega seaduses ettenähtud juhtudel.
(11) Linnavalitsuse liige esitab tagasiastumisavalduse linnasekretärile. Avalduse esitanu
loetakse tagasi astunuks avalduses märgitud kuupäevast, mis ei või olla varasem kui järgmine
tööpäev avalduse esitamisest. Linnasekretär teavitab kohe linnavolikogu esimeest või tema
asendajat.
(12) Kui mõne linnavalitsuse liikme volitused lõpevad enne tähtaega, kinnitatakse uus
linnavalitsuse liige linnapea esildise alusel.
(13) Linnavalitsus tuleb kinnitada ametisse pärast igakordset linnapea valimist.
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