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Vinni vallavanema valimine
Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrusega nr 174 „Laekvere valla, Rägavere valla ja Vinni valla
osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3.04.1995 määruse nr 159 „Eesti
territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“, moodustati Laekvere valla ja
Rägavere valla liitumisel Vinni vallaga haldusüksus nimega Vinni vald. Haldusterritoriaalse
korralduse muudatus jõustus Vinni Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval, s.o
25.10.2017. a.
Kuni uue põhimääruse kehtestamiseni lähtutakse Vinni valla põhimäärusest (Rägavere valla,
Laekvere valla ja Vinni valla ühinemislepingu punkt 5.2).
Lähtudes eeltoodust, on otsus vastu võetud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1
punkti 15 ja § 27, Vinni valla põhimääruse § 31 lõike 2 ning vallavanema valimiseks korraldatud
salajase hääletamise tulemuste alusel.
1. Lugeda……………………..valituks Vinni vallavanemaks.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Isikul, kelle õigusi otsusega või haldusmenetluse käigus rikuti, on õigus esitada vaie
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras Vinni Vallavolikogule asukohaga Tartu mnt 2
Pajusti, 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest või toimingust
teada sai või oleks pidanud teada saama, või esitada kaebus Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tingimustel.

Meelis Maine
Esimees

VÄLJAVÕTE Vinni valla põhimääruse § 31. Vallavanema valimise kord:
§ 31. Vallavanema valimise kord
(2) Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvile 45 valitakse vallavanem
salajase hääletamise teel vallavolikogu koosseisu häälteenamusega.
(3) Vallavanema kandidaatide ülesseadmise kohta esitatakse kirjalikud ettepanekud.
Kandidaadid nummerdatakse ülesseadmise järjekorras ning koostatakse nimekiri. Nimekirja

sulgemise otsustab vallavolikogu lahtisel hääletamisel poolthäälteenamusega. Vallavanema
valimisel on igal vallavolikogu liikmel üks hääl.
(4) Pärast nimekirja sulgemist valitakse lahtisel hääletamisel poolthäälteenamusega
kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon, kes valib oma liikmete hulgast komisjoni esimehe.
Häältelugemiskomisjon valmistab ette valimisbülletäänid ja viib läbi salajase hääletamise.
Hääletamistulemuste kohta koostab komisjon protokolli, millele kirjutavad alla kõik liikmed.
(5) Vallavanemaks valituks osutub kandidaat, kes saab vallavolikogu koosseisu häälteenamuse.
(6) Kui ükski esitatud kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, viiakse läbi kordushääletamine.
Kordushääletusel jäävad kandideerima kaks enim hääli saanud kandidaati.
(7) Kui kordushääletusel ei saa kumbki kandidaat vallavolikogu häälteenamust, alustatakse
vallavanema kandidaatide ülesseadmist ning valimist uuesti käesolevas paragrahvis sätestatud
korras.

