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Põltsamaa vallavanema valimine

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 15, § 27 ja § 482 lõigete 1 ja 2, Põltsamaa linna põhimääruse § 32 lõike 1
ja lõike 3 alusel ning arvestades salajase hääletamise tulemusi.
1. Valida
Põltsamaa
vallavanemaks
…………………………..

………………………...

sündinud

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 „Põltsamaa vallavanema valimine“
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS) § 22 lõige 1 punkt 15: volikogu
ainupädevusse kuulub vallavanema või linnapea valimine.

KOKS § 27: vallavanema või linnapea valib volikogu käesolevas seaduses ja valla või linna
põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras kuni neljaks aastaks.
KOKS §-s 482 on sätestatud vallavanemale, linnapeale ja valitsuse liikmele esitatavad nõuded
(1) Vallavanemaks või linnapeaks võib valida ja valitsuse liikmeks võib kinnitada täieliku
teovõimega Eesti Vabariigi kodaniku, kes valdab eesti keelt seaduses või seaduse alusel
sätestatud ulatuses.
(2) Vallavanemaks või linnapeaks ei või valida ja valitsuse liikmeks ei või kinnitada isikut,
kellel on karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest.
(3) Kui käesoleva paragrahvi 1. või 2. lõikes nimetatud välistavad asjaolud ilmnevad või
tekivad vallavanema, linnapea või valitsuse liikme volituste kestel, vabastab volikogu ta
ametist ametikohale mittevastavuse tõttu.
Põltsamaa linna põhimäärus § 32 Linnapea valimine
(1) Linnapea valitakse salajasel hääletamisel linnavolikogu koosseisu häälteenamusega.
(2) Linnapea valimised korraldab linnavolikogu, moodustades salajase hääletamise
korraldamiseks põhimääruse § 22 lõikes 6 sätestatud korras hääletamiskomisjoni.
(3) Linnapea valimistulemused kinnitab linnavolikogu otsusega.
(4) Kui ükski esitatud kandidaatidest ei saa nõutavat häälteenamust, viiakse läbi
kordushääletamine. Kordushääletamisel jäävad kandideerima kaks enim hääli saanud
kandidaati.
(5) Kui kordushääletamisel ei saa kumbki kandidaat vajalikku häälteenamust või kui esitati
ainult üks kandidaat, kes ei saanud vajalikku häälteenamust, korraldatakse uus linnapea
valimine, kus võib kandideerida ka valituks mitteosutunud isik, järgmisel linnavolikogu
istungil.
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