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Vinni Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine
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).
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 17 ning Vinni
valla põhimääruse § 27 lõike 4 alusel ning tulenevalt Vinni vallavanema ettepanekust.
1. Kinnitada vallavalitsus koosseisus:
1.1 vallavanem Rauno Võrno
1.2 abivallavanem …………… (vallavanema asendaja)
1.3 vallavalitsuse liige ………………..
1.4 vallavalitsuse liige ………………..
1.5 vallavalitsuse liige …………………..
......................................................................jne
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Isikul, kelle õigusi otsusega või haldusmenetluse käigus rikuti, on õigus esitada vaie
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras Vinni Vallavolikogule asukohaga teada sai või
oleks pidanud teada saama, või esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras ja tingimustel.
/allkirjastatud digitaalselt/
Meelis Maine
Esimees

SELGITUS
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lg 1 p 17 järgi kuulub volikogu
ainupädevusse vallavalitsuse liikmete kinnitamine.
KOKS § 28 lg 1 kohaselt on vallavanemal valituks osutamise päevast volitus moodustada valitsus.
Rauno Võrno valiti vallavanemaks 09.11.2017.
KOKS § 28 lg 2 kohaselt sätestatakse valitsuse moodustamise üksikasjalikum kord valla
põhimääruses. Hetkel kohaldatakse Vinni valla põhimääruse § 27.

Vajalik poolthäälte enamus.

VÄLJAVÕTE Vinni valla põhimäärusest:
§ 27. Vallavalitsuse koosseis ja moodustamine
(1) Vallavanem saab valituks osutamise päevast volituse moodustada vallavalitsus.
(2) Vallavalitsuse liikmete arvu kinnitab volikogu vallavanema ettepanekul. Vallavalitsusse kuulub
vallavanem ja vähemalt neli liiget.
(3) Kui vallavalitsuse ametiasutuste struktuuris on moodustatud teisi struktuuriüksusi, võib
vallavanema ettepanekul vallavalitsuse liikmeks kinnitada nende juhte.
(4) Vallavanem esitab hiljemalt ühe kuu jooksul tema vallavanemaks valimisest arvates
vallavolikogule kinnitamiseks ettepaneku vallavalitsuse liikmete arvu ja vallavalitsuse koosseisu
kohta.
(5) Vallavalitsuse liikmed kinnitab vallavolikogu vallavanema esildisel vallavanema volituste ajaks.
(7) Vallavalitsus saab oma volitused vallavolikogu poolt valitsuse ametisse kinnitamise päevast.
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