PALUPERA VALLAVOLIKOGU

OTSUS

EELNÕU

Hellenurme

11. mai 2017 nr

Elva valla valimiskomisjoni moodustamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 13, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 14 lõigete 5 ja 6 ja § 17 lg 1, haldusreformi seaduse § 7 lõike 5 alusel
ning arvestades kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 14 lõigetes 1 ja 2, Eesti
territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõikes 8 ja lg 9 punktis 2 sätestatut ning ühinevate
omavalitsuste linna- ja vallasekretäride ettepanekutega, Palupera Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Moodustada Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu
valla ühinemisel moodustuva Elva valla valimiskomisjon (edaspidi valimiskomisjon) 5liikmelisena.
2. Nimetada valimiskomisjoni liikmed alljärgnevas koosseisus:
2.1. Salle Ritso, isikukood 45905222739;
2.2. Kaisa-Karoliina Kokk, isikukood 49109242724;
2.3. Maris Sirendi, isikukood 46401052715
2.4. Jaanika Liblik, isikukood 48307232232
2.5. Marina Lehismets, isikukood 46206015721
3. Nimetada valimiskomisjoni asendusliikmeks Anneli Lepik, isikukood 48009062743.
4. Otsus esitada Tartu ja Valga maavanemale.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisel.
6. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest, esitades
kaebuse Tartu Halduskohtusse (Kalevi t 1, 51010 Tartu) halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras või vaide Palupera Vallavolikogule (Hellenurme, Palupera
vald, Valgamaa) haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Õiend Palupera Vallavolikogu 11.05.2017 otsuse eelnõu „Elva valla valimiskomisjoni
moodustamine“ juurde
Õiguslik alus ja asjaolud
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 13 alusel kuulub volikogu ainupädevusse valla või linna valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjoni moodustamine, välja
arvatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 233 lõikes 1 nimetatud juhul.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (KOVVS) § 17 lõike 1 kohaselt uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimisteks nimetavad asjaomased volikogud kokkuleppel
asjaomaste valla- või linnasekretäride ettepanekul valla või linna valimiskomisjoni liikmed ja
asendusliikmed KOVVS § 14 lõigetes 1, 2 ja 6 ettenähtut järgides Lõike 2 järgi valla ja linna
valimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valib komisjon oma liikmete seast. Komisjoni esimehe volitused kestavad kuni uue kohaliku omavalitsuse üksuse valla- või linnasekretäri
ametisse nimetamiseni. KOVVS § 14
(1) Valla ja linna valimiskomisjonil on kuni seitse liiget.
(2) Valla ja linna valimiskomisjoni liikmed nimetatakse hiljemalt 90. päeval enne valimispäeva.
(6) Volikogu nimetab valla- või linnasekretäri ettepanekul ka kuni kaks asendusliiget, kes
asuvad komisjoni volituste ajal volikogu määratud järjekorras nende komisjoniliikmete
asemele, kelle volitused on lõppenud.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 8 alusel valimisringkondade ja -jaoskondade, samuti valla või linna valimiskomisjoni moodustamist ning volikogu liikmete arvu käsitlevad samased otsused võetakse asjaomaste omavalitsusorganite poolt vastu kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusega sätestatud korras vastavalt taotletavale haldusterritoriaalsele korraldusele. Nimetatud otsuste jõustumise ajana sätestatakse Vabariigi Valitsuse
haldusterritoriaalset korraldust muutva määruse jõustumise aeg.
Haldusreformi seaduse § 7 lõikes 5 sätestatakse, et asjaomased omavalitsusorganid on kohustatud valimisringkondade ja -jaoskondade, samuti valimiskomisjonide moodustamist ning
volikogu liikmete arvu käsitlevad otsused vastu võtma hiljemalt 2017. aasta 15. juuniks.
Otsuse jõustumine
Otsus jõustub teatavakstegemisel
Eelnõu koostas vallasekretär Marina Lehismets.

