EELNÕU 10.11.2017
PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Põltsamaa

21. november 2017 nr

Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste 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 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 20, § 47 lõigete 1, 11 ja 12 alusel ning arvestades salajase hääletamise
tulemusi.
1. Põltsamaa Vallavolikogu hariduskomisjoni esimees on …………………. ja
aseesimees on …………………
2. Põltsamaa Vallavolikogu keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees on …………….
ja aseesimees on………….
3. Põltsamaa Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees on …………………… ja
aseesimees on …………………
4. Põltsamaa Vallavolikogu eelarvekomisjoni esimees on …………………….. ja
aseesimees on …………………
5. Põltsamaa Vallavolikogu arengu-ja ettevõtluskomisjoni esimees on …………………
ja aseesimees on ……………
6. Põltsamaa Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees on ………………. ja
aseesimees on ………….
7. Põltsamaa Vallavolikogu maaelukomisjoni esimees on ……………………… ja
aseesimees on ……………..

8. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
9. 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 „Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste
valimine”
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS) § 22 lõige 1 punkt 20: volikogu
ainupädevusse kuulub volikogu komisjonide moodustamine ja tegevuse lõpetamine, nende
esimeeste ja aseesimeeste valimine volikogu liikmete hulgast ja komisjonide koosseisu
kinnitamine.
KOKS § 47:
(1) Volikogu võib 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.
(11) Komisjoni esimees ja aseesimees või aseesimehed valitakse üheaegselt salajasel
hääletusel. Volikogu liikmel on üks hääl.
(12) Komisjoni esimeheks saab kõige rohkem hääli kogunud kandidaat. Komisjoni
aseesimeheks saab häältearvult teiseks jäänud kandidaat. Kui komisjonile valitakse mitu
aseesimeest, saavad aseesimeesteks nii mitu häältearvult enim hääli kogunud kandidaadile
järgnenud kandidaati, kui mitu aseesimeest valiti.
(13) Volikogu komisjoni koosseisu kujundamisel arvestatakse erakondade ja valimisliitude
esindajate osakaalu volikogus.
(2) Volikogu komisjoni moodustamise kord ning tegevuse alused ja kord sätestatakse valla
või linna põhimääruses.
Koostas Tiia Vahter, linnasekretär
Kooskõlastasid Janne Veski, Põltsamaa vallasekretär, Merike Sumla, Pajusi vallasekretär;
Aive Mauer, Puurmani vallasekretär
Esitaja Andres Vään, vallavolikogu esimees
Ettekandja Andres Vään, vallavolikogu esimees

