Otsuse nr 23 EELNÕU
eelnõu algataja: vallavalitsus
HÄÄDEMEESTE VALD
HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU
OTSUS

Uulu,

06. august 2020 nr

Vallavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustustest
ja uue vallavalitsuse liikme kinnitamine

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 17, § 50 lõike 1
punktist 6 ning Häädemeeste valla põhimääruse § 62 lõike 2 punktist 2, tulenevalt asjaolust,
et vallavalitsuse liige Jaak Vapper lahkus abivallavanema ametikohalt ning vallavanem
Karel Tölp´i ettepaneku alusel, Häädemeeste Vallavolikogu
otsustab:
1.

Vabastada Häädemeeste Vallavolikogu 22.02.2018 otsusega nr 20 kinnitatud
vallavalitsuse liige Jaak Vapper vallavalitsuse liikme kohustustest alates
01.08.2020.a.

2.

Kinnitada alates 07.08.2020 Häädemeeste Vallavalitsuse liikmeks ehitusvaldkonna
abivallavanem Siim Suursild, kelle vastutusvaldkonnaks jääb kõik maa,
keskkonna, ehituse ja infrastruktuuriga seonduv.

3.

Otsuse peale võib esitada Häädemeeste Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast
või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna
Halduskohtu Pärnu kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

4.

Otsus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/

Andrus Soopalu
volikogu esimees

SELETUSKIRI
otsuse eelnõu
„Vallavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustustest
ja uue vallavalitsuse liikme kinnitamine“ juurde
Eelnõu juriidiline alus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 17, § 50 lõike 1 punkt 6,
Häädemeeste valla põhimääruse § 62 lõike 2 punkt 2.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 17 kohaselt kuulub valitsuse
liikmete kinnitamine ja nende vabastamine valitsuse liikme kohustustest volikogu
ainupädevusse.
§ 50 lõike 1 punkt 6 sätestab: vallavanem esitab volikogule ettepaneku valitsuse täiendava
liikme kinnitamiseks ja valitsuse liikme vabastamiseks valitsuse liikme kohustustest ning
palgalise valitsuse liikme ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks.
Häädemeeste valla põhimääruse § 62 lõike 2 punkt 2 kohaselt esitab vallavanem volikogule
ettepaneku vallavalitsuse täiendava liikme kinnitamiseks ja vallavalitsuse liikme
vabastamiseks vallavalitsuse liikme kohustustest ning palgalise vallavalitsuse liikme
ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks.
Eelnõu sisu
Häädemeeste Vallavolikogu on oma 22. veebruari 2018 otsusega nr 20 kinnitatud
vallavalitsuse liikmeks Jaak Vapperi, kelle vastutusvaldkonnaks oli kõik maa, keskkonna,
ehituse ja infrastruktuuriga seonduv. Jaak Vapper lahkus abivallavanema ametikohalt
asudes majandus- ja ehitusnõuniku ametikohale alates 01. augustist 2020.
Ehitusvaldkonna abivallavanema kohale osutus valituks Siim Suursild, kes on ametis
samast kuupäevast.
Käesoleva eelnõuga tehaksegi ettepanek kinnitada valitsuse liikmeks alates 07.08.2020
Siim Suursild.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Otsuse jõustumine
Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Eelnõu ja seletuskirja koostaja: vallasekretär
Kuupäev: 31.07.2020

