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Väike-Maarja Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 17, § 28 lõike 1, § 29 lõike 1, § 50
lõike 1 punkti 5, Väike-Maarja valla põhimääruse § 5 lõike 1 punktide 19 ja § 21 ning
vallavalitsuse liikmete valimiseks korraldatud salajase hääletamise tulemuste ja
häältelugemiskomisjoni protokolli alusel, otsustab Väike-Maarja Vallavolikogu:
1. Kinnitada Väike-Maarja Vallavalitsuse liikmeteks:
1.1. ....................
1.2. ....................
1.3. ....................
1.4. ....................
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Ene Preem
volikogu esimees

SELETUSKIRI
otsuse eelnõu „Väike-Maarja Vallavalitsuse liikmete kinnitamine“ juurde
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkti 17 ja VäikeMaarja valla põhimääruse § 5 lõike 1 punkti 19 kohaselt on vallavalitsuse liikmete kinnitamine
volikogu ainupädevuses.
KOKS § 28 lõike 1 ja Väike-Maarja valla põhimääruse § 21 lõike 1 järgi on vallavanemal valituks
osutumise päevast volitus moodustada vallavalitsus.

EELNÕU
KOKS § 50 lõike 1 punkti 5 alusel esitab vallavanem volikogule kinnitamiseks valitsuse
koosseisu.
Väike-Maarja valla põhimääruse § 21 alusel kinnitab volikogu valitsuse ametisse salajasel
hääletamisel. Hääletamise viib läbi volikogu esimehe ettepanekul moodustatud
häältelugemiskomisjon. Komisjon kontrollib, et valimiskast oleks tühi ja pitseerib selle. Komisjon
väljastab volikogu liikmetele valla pitsati jäljendiga hääletamissedelid, kuhu on kantud
vallavanema poolt esitatud valitsuse nimekiri.
Volikogu liikmed märgivad iga kandidaadi kohta oma seisukoha – poolt või vastu kandidaadi nime
järele. Pärast hääletamissedeli täitmist murrab volikogu liige sedeli kokku ning annab selle
komisjoni liikmele, kes paneb kokkumurtud hääletamissedeli välisküljele valla pitsati jäljendi.
Volikogu liige laseb hääletamissedeli valimiskasti ise.
Komisjon loeb hääled avalikult kohe pärast hääletamise lõppemist. Hääletamistulemuste kohta
koostab komisjon protokolli.
Kui vähemalt üks kandidaat esitatud koosseisust ei saa poolthäälteenamust, loetakse valitsus
ametisse mittekinnitatuks ja valitsuse kinnitamine lülitatakse järgmise volikogu istungi
päevakorda.
Väike-Maarja Vallavalitsus ja Rakke Vallavalitsus esitasid vallavolikogule lahkumispalve 14.
novembril 2017 toimunud volikogu istungil. KOKS § 29 lõike 3 alusel täidab vallavalitsus pärast
lahkumispalve esitamist oma ülesandeid edasi (sh peab istungeid) ja tema volitused kehtivad kuni
uuele vallavalitsusele volituste andmiseni.
KOKS § 29 lõike 1 alusel saab vallavalitsus oma volitused volikogu poolt valitsuse ametisse
kinnitamise päevast.
Eelnõu algataja: Ene Preem, volikogu esimees
Eelnõu ja seletuskirja koostaja: Ene Preem, volikogu esimees

