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Alutaguse valla valimiskomisjoni moodustamine
Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustas IdaViru maavanem 18.07.2017 oma korraldusega nr 1-1/2017/171 Alutaguse valla
valimiskomisjoni ja nimetas ühinevate valdade vallasekretärid valimiskomisjoni liikmeteks.
Maavanema korraldusega nimetati ka komisjoni kaks asendusliiget. Komisjoni liikmed valisid
endi hulgast komisjoni esimehe - Iisaku vallasekretäri Lia Teevälja ja aseesimehe –
Mäetaguse vallasekretäri Lehti Targijaineni.
Kohaliku omavalitsuse volikogude valimise seaduse (KOVVS) § 14 lõige 5 sätestab, et valla
ja linna valimiskomisjoni liikmed nimetab oma otsusega volikogu valla- või linnasekretäri
ettepanekul. Sama paragrahvi lõige 6 näeb ette, et volikogu nimetab valla- või linnasekretäri
ettepanekul ka kuni kaks asendusliiget, kes asuvad komisjoni volituste ajal volikogu määratud
järjekorras nende komisjoniliikmete asemele, kelle volitused on lõppenud.
KOVVS § 14 lõike 3 kohaselt valla ja linna valimiskomisjonide volitused kestavad kuni
komisjoni uue koosseisu nimetamiseni. Sama paragrahvi lõike 4 kohaselt valla ja linna
valimiskomisjoni esimees on valla- või linnasekretär.
KOVVS § 17 lõike 2 kohaselt valimiskomisjoni esimehe volitused kestavad kuni uue
kohaliku omavalitsuse üksuse valla- või linnasekretäri ametissenimetamiseni. Alutaguse
Vallavolikogu kinnitas 30.11.2017. a otsusega nr 28 Alutaguse Vallavalitsuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu. Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse
korralduse muudatuste tulemusena moodustati 01.01.2018. a Alutaguse Vallavalitsus
(ametiasutus) ja Alutaguse vallasekretäriks nimetati Lehti Targijainen, kes seadusest
tulenevalt saab olla valimiskomisjoni esimees.
Eeltoodule tuginedes ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 13,
kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 14 lõike 5 ja lõike 6 alusel ning lähtudes
Alutaguse vallasekretäri Lehti Targijaineni ettepanekust,
Alutaguse Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Moodustada Alutaguse valla valmiskomisjon 5-liikmelisena.
2. Nimetada valimiskomisjoni liikmeteks:
esimees:
Alutaguse vallasekretär vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse § 14 lõikele 4;
liikmed:
Lia Teeväli;
Tairi Hütt;
Heidi Kruut;
Katrin Junolainen.

3. Nimetada valimiskomisjoni asendusliikmeteks, kes asuvad komisjoni volituste ajal
volikogu määratud järjekorras nende komisjoniliikmete asemele, kelle volitused on lõppenud:
3.1. Sirje Allikmaa;
3.2. Julia Lehtla.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Alutaguse Vallavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse
teatavakstegemisest.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Raivo Raap
Volikogu esimees

Selgitus:
Eelnõu eesmärgiks on Ida-Viru maavanema korraldusega kinnitatud valimiskomisjoni koosseisus teha
muudatus, kuna maavanema korraldusega määratud valimiskomisjoni koosseis oli eelkõige vajalik
seoses Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega ja 2017. a kohaliku
omavalitsuse volikogu valimisega seoses, tegemist oli erisusega valimistoimingute tegemise.
Käesolevas otsuses valla valimiskomisjoni esimeest ei nimetata nimeliselt, vaid esimeheks
määratakse vallasekretär kui ametnik ja ametipositsioon, see on vajalik eelkõige vältimaks olukordi,
mil valimiskomisjoni töö võib olla takistatud vallasekretäri kui valimiskomisjoni esimehe ajutise
puudumise tõttu.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 14 lõike 4 kohaselt valla ja linna valimiskomisjoni
esimees on valla- või linnasekretär. Kui valla- või linnasekretäri äraoleku ajaks on kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõike 5 alusel määratud asendaja, täidab valla või linna
valimiskomisjoni esimehe ülesandeid valla- või linnasekretäri asendaja.

Alutaguse Vallavolikogule

Ettepanek Alutaguse valla valimiskomisjoni liikmete kinnitamiseks
Teen kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 14 lõike 5 ja lõike 6 alusel ettepaneku
Alutaguse valla valimiskomisjoni liikmete nimetamiseks: Lia Teeväli, Tairi Hütt, Heidi Kruut, Katrin
Junolainen ja nimetada valimiskomisjoni asendusliikmeteks, kes asuvad komisjoni volituste ajal
volikogu määratud järjekorras nende komisjoniliikmete asemele, kelle volitused on lõppenud: Sirje
Allikmaa, Julia Lehtla.

Lehti Targijainen
Vallasekretär

