Otsuse nr 9 EELNÕU
eelnõu algataja: Vallavalitsus

HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Häädemeeste vald

25. veebruar 2021 nr

Häädemeeste Vallavolikogu alatise majandus-, eelarve- ja planeerimiskomisjoni
esimehe ja aseesimehe valimine
Häädemeeste valla valimiskomisjoni 09.02.2021 otsusega nr 3 „Häädemeeste Vallavolikogu
liikme Lennart Sünt’i volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine“
lõpetati majandus-, eelarve- ja planeerimiskomisjoni aseesimehe Lennart Sünt’i volitused
volikogu liikmena seoses tema püsiva elukoha muutusega.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 47 lg 16 kohaselt komisjoni esimehe või
aseesimehe volituste lõppemisel seoses tema volikogu liikme volituste lõppemisega valitakse
uuesti nii komisjoni esimees kui ka aseesimees.
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20, § 45 lg 1 ja lg 3, § 47
lg 1, lg 1¹, lg 1² ja lg 16, Häädemeeste Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 19 „Häädemeeste
valla põhimäärus“ § 35 lg 1 ja § 38 lg 2 ning arvestades salajase hääletamise tulemusi,
Häädemeeste Vallavolikogu otsustab:
1. Lugeda lõppenuks alatise majandus-, eelarve- ja planeerimiskomisjoni esimehe ja
aseesimehe volitused seoses komisjoni aseesimehe volikogu liikme volituste
lõppemisega.
2. Tunnistada Häädemeeste Vallavolikogu alatise majandus-,
planeerimiskomisjoni esimeheks valituks ...........................................

eelarve-

ja

3. Tunnistada Häädemeeste Vallavolikogu alatise majandus-, eelarveplaneerimiskomisjoni aseesimeheks valituks ...........................................

ja

4. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Häädemeeste Vallavolikogule
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul otsusest teadasaamise
päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse
Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud
korras ja tähtaegadel.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Andrus Soopalu
Volikogu esimees

SELETUSKIRI
otsuse eelnõu “Häädemeeste Vallavolikogu alatise majandus-, eelarve- ja
planeerimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine” juurde

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lõike 1 punkti 20 alusel kuulub
volikogu ainupädevusse volikogu komisjonide moodustamine ja tegevuse lõpetamine, nende
esimeeste ja aseesimeeste valimine volikogu liikmete hulgast ja komisjonide koosseisu
kinnitamine.
KOKS § 47 lõike 1 alusel 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.
Häädemeeste valla põhimääruse § 35 alusel komisjonide esimehed, aseesimehed ja
revisjonikomisjoni liikmed valitakse volikogu liikmete hulgast salajasel hääletamisel
poolthäälte enamusega.
KOKS § 47 lõike 2 alusel volikogu komisjoni tegevuse alused ja kord sätestatakse valla või
linna põhimääruses.
Komisjonide esimeeste ja aseesimeeste ning revisjonikomisjoni liikmete valimise kord
(Häädemeeste valla põhimääruse § 35)
Komisjoni esimees ja aseesimees ning revisjonikomisjoni liikmed valitakse volikogu
liikmete hulgast salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega. Alatise komisjoni esimees
ja aseesimees valitakse üheaegselt salajasel hääletusel. Volikogu liikmel on hääletamisel
üks hääl. Komisjoni esimeheks saab kõige rohkem hääli kogunud kandidaat. Komisjoni
aseesimeheks saab häältearvult teiseks jäänud kandidaat. Kahe enim hääli saanud
kandidaadi häälte võrdse jagunemise korral korraldatakse kordushääletus nimetatud kahe
kandidaadi vahel. Revisjonikomisjoni esimees ja liikmed valitakse eraldi hääletustel.
Otsuse eelnõule vastavalt valitakse Häädemeeste Vallavolikogu majandus-, eelarve- ja
planeerimiskomisjoni esimees ja aseesimees
- Isikuvalimistel osutub valituks häälteenamuse saanud kandidaat.
- Salajane hääletus viiakse elektroonilisel istungil läbi elektrooniliselt VOLIS
keskkonnas.
- Salajase hääletamise korraldamiseks valib volikogu eelnevalt kolmeliikmelise
häältelugemiskomisjoni.
- Komisjon valib endi hulgast esimehe ja sekretäri. Häältelugemiskomisjon korraldab
kandidaatide nimede kandmise VOLIS hääletuskeskkonda esitamise järjekorras.
- Hääletaja teeb valiku, vajutades VOLIS keskkonnas kandidaadi nime juures asuval
nupul "Hääleta".
- Hääletamine viiakse läbi Häädemeeste valla põhimääruse § 22 sätestatud korras.
Häädemeeste valla põhimääruse § 22:
- lg 1: Pärast nimekirja sulgemist kuulutab istungi juhataja välja vaheaja kandidaatide
nimede kandmiseks hääletussedelitele. Hääletussedelitele kantakse kandidaatide
nimekirja kantud kandidaadid esitamise järjekorras.
Elektroonilisel hääletusel kantakse kandidaatide nimed VOLIS keskkonda esitamise
järjekorras.
- lg 2: Valimistel on hääletussedelite väljaandmise aluseks volikogu liikmete nimekiri.
Volikogu liige saab hääletamise korraldajalt valla vapipitsati jäljendiga hääletussedeli.
Hääletussedeli saamise kohta annab volikogu liige hääletajate nimekirjale allkirja.
Elektroonilisel hääletusel VOLIS keskkonnas on õigus osaleda ainult Häädemeeste
vallavolikogu liikmetel. Selle tagamine toimub peale hääletuse lõppemist läbi automaatsete
kontrolltoimingu.
- lg 3: Enne hääletuse väljakuulutamist kontrollib hääletamise korraldaja valimiskasti ja
kinnitab, et hääletuskast oli enne hääletussedelite kasti laskmist tühi.

Elektroonilisel hääletusel kontrollib hääletamise korraldaja enne hääletuse väljakuulutamist
VOLIS keskkonda ja kinnitab, et VOLIS keskkonnas ei ole ühtegi häält veel antud.
- lg 4: Hääletamise kuulutab välja ja kuulutab selle lõppenuks istungi juhataja.
Elektroonilisel hääletusel arvestatakse hääletamise kestuseks 15 minutit. Vajadusel nt
tehniliste vm probleemide tekkimisel on võimalik seda aega pikendada.
- lg 5: Igal volikogu liikmel on valimisel üks hääl.
- lg 6: Salajasel hääletamisel tõmbab volikogu liige hääletussedelil joone alla selle
kandidaadi nimele, kelle poolt ta hääletab. Seejärel paneb häältelugemiskomisjoni
liige hääletussedeli tühjale küljele valla vapipitsati jäljendi. Hääletussedeli laseb
volikogu liige valimiskasti isiklikult.
Elektroonilisel hääletusel VOLIS keskkonnas hääletaja teeb valiku, vajutades kandidaadi
nime juures asuval nupul "Hääleta". Kandidaadi poolt mitu korda hääletades läheb arvesse
viimasena antud hääl. Hääletajal on võimalik oma hääletusvalikut muuta niikaua, kuni
hääletus VOLIS-es on avatud. Peale hääletuse lõppemist ei ole enam oma hääletatud valikut
võimalik muuta.
- lg 7: Kehtetuks tunnistatakse hääletussedel, millel on märgistatud rohkem kui ühe
kandidaadi nimi või kui märge on tehtud selliselt, et sellest pole võimalik aru saada
või kus pole märgistatud ühegi kandidaadi nime.
- lg 8: Kui volikogu liige võtab hääletussedeli, kuid ei lase seda õigeaegselt kasti, siis
loetakse see sedel rikutuks ja arvesse ei võeta.
- lg 9: Kui hääletussedel rikutakse enne selle laskmist valimiskasti, on volikogu liikmel
õigus rikutud sedelit tagastades saada hääletamise korraldajalt uus hääletussedel, mille
kohta tehakse vastav märge hääletajate nimekirja.
Elektroonilisel hääletusel VOLIS keskkonnas võib volikogu liige jätta hääletamata.
Häälemata jätnud volikogu liikmed loetakse mitte hääletanuteks.
- lg 10: Häälte lugemine on avalik, see toimub vahetult pärast hääletamise lõppemist.
Elektroonilisel hääletusel VOLIS keskkonnas kuvatakse hääletamise lõppemise järel
hääletuse tulemused VOLIS keskkonnas.
-

lg 11: Valimistulemuste kohta koostab hääletamise korraldaja hääletamistulemuste
protokolli, millele kirjutavad alla komisjoni kõik liikmed.

-

lg 12: Isikuvalimise tulemused vormistatakse volikogu uuele koosseisule volikogu
esimehe valimise korral valimiskomisjoni otsusena, muudel juhtudel volikogu
otsusena.

-

lg 13: Hääletamistulemused teeb teatavaks istungi juhataja. Isikuvalimise tulemusi üle
ei hääletata.

KOKS § 47 lõike 11 alusel komisjoni esimees ja aseesimees või aseesimehed valitakse
üheaegselt salajasel hääletusel. Volikogu liikmel on üks hääl.
KOKS § 47 lõike 12 alusel 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.
KOKS § 47 lõike 13 alusel volikogu komisjoni koosseisu kujundamisel arvestatakse
erakondade ja valimisliitude esindajate osakaalu volikogus.
Volikogu ainupädevusse kuuluvaid küsimusi otsustatakse hääletamise teel. Muudes
küsimustes hääletatakse juhul, kui vähemalt üks volikogu liige seda nõuab (KOKS § 45 lg 1,
Häädemeeste valla põhimääruse § 55 lg 1).
Häädemeeste Vallavolikogu 23.11.2017 otsusega nr 18 „Häädemeeste Vallavolikogu alatiste
komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine“ on tunnistatud Häädemeeste Vallavolikogu
alatise majandus-, eelarve- ja planeeringukomisjoni esimeheks valituks Merike Saks ja
aseesimeheks valituks Lennart Sünt.

Häädemeeste valla valimiskomisjoni 09.02.2021 otsusega nr 3 „Häädemeeste Vallavolikogu
liikme Lennart Sünt’i volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine“
lõpetati majandus-, eelarve- ja planeerimiskomisjoni aseesimehe Lennart Sünt’i volitused
volikogu liikmena seoses tema püsiva elukoha muutusega.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 47 lg 16 kohaselt komisjoni esimehe või
aseesimehe volituste lõppemisel seoses tema volikogu liikme volituste lõppemisega valitakse
uuesti nii komisjoni esimees kui ka aseesimees.
Tulenevalt eeltoodust tuleb salajase hääletamise teel valida komisjonile uus esimees ja
aseesimees volikogu liikmete hulgast. Kuigi KOKS võimaldab komisjoni esimehe ja
aseesimehe umbusaldamist ja tagasiastumist ka eraldiseisvalt, siis komisjoni esimeeste ja
aseesimeeste valimise korda reguleerib üheselt KOKS § 47, mille lõike 11 kohaselt valitakse
komisjoni esimees ja aseesimees või aseesimehed üheaegselt. Seega ei saa valida vaid
aseesimeest, vaid tuleb uuesti valida ka komisjoni esimees.
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