Vinni Vallavolikogu
EELNÕU

OTSUS
Pajusti

08. detsember 2017 nr

Vallavolikogu eelarve-, arengu- ja õiguskomisjoni
esimehe ja aseesimehe 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).
Otsus on vastu võetud lähtudes eeltoodust ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike
1 punkti 20 ja § 47 lõigete 1¹ ja 1², Vinni valla põhimääruse § 22 lõike 2 ning eelarve-, arenguja õiguskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimiseks korraldatud salajase hääletamise tulemuse
alusel.
1. Lugeda valituks eelarve-, arengu- ja õiguskomisjoni esimeheks …………………… ning
aseesimeheks………………………
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3.Otsuse peale võib esitada Vinni Vallavolikogule 30 päeva jooksul vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras, arvestades otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks
pidanud otsuse teada saama või esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse jõustumisest.
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VÄLJAVÕTE : kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS):

§ 47. Volikogu komisjonid
(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.
[RT I, 19.12.2014, 2 - jõust. 16.10.2017]
(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.
[RT I, 19.12.2014, 2 - jõust. 16.10.2017]
(13) Volikogu komisjoni koosseisu kujundamisel arvestatakse erakondade ja valimisliitude
esindajate osakaalu volikogus.
[RT I, 19.12.2014, 2 - jõust. 16.10.2017]
(2) Volikogu komisjoni moodustamise kord ning tegevuse alused ja kord sätestatakse valla või
linna põhimääruses.
[RT I, 19.12.2014, 2 - jõust. 16.10.2017]
VÄLJAVÕTE: Vinni valla põhimäärus
§ 22. Vallavolikogu komisjon
(1) Vallavolikogu moodustab alatisi ja ajutisi komisjone.
(2) Vallavolikogu alatised komisjonid on:
1) revisjonikomisjon;
2) eelarve-, arengu- ja õiguskomisjon;
3) sotsiaal- ja tervishoiukomisjon;
4) kultuuri- ja hariduskomisjon;
5) majanduskomisjon.
Isikuvalimised otsustatakse salajasel hääletamisel. Vajalik poolthäälte enamus.

