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Põltsamaa valla valimiskomisjoni koosseisu nimetamine
Tulenevalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 14 lõigetest 1 ja 3 on valla
valimiskomisjonil vähemalt viis liiget ja komisjoni volitused kestavad kuni komisjoni uue koosseisu
nimetamiseni. Vastavalt sama paragrahvi lõigetele 4-6 on valla valimiskomisjoni esimees
vallasekretär ning valimiskomisjoni liikmed nimetab oma otsusega volikogu vallasekretäri
ettepanekul. Volikogu nimetab vallasekretäri ettepanekul ka kuni kaks asendusliiget.
Põltsamaa valla viieliikmeline valimiskomisjon on moodustatud ja komisjoni koosseis kinnitatud
Põltsamaa Vallavolikogu 18. jaanuari 2018 otsusega nr 1-3/2018/6. Käesolevaks ajaks on ilmnenud,
et olemasoleva koosseisuga ei pruugi olla tagatud komisjon töövõimelisus ning seepärast on
otstarbekas nimetada valimiskomisjonile uus koosseis.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 13 ja kohaliku
omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 14 lõigete 1 ja 3-6 alusel, arvestades vallasekretär Janne
Veski ettepanekut.
1. Nimetada Põltsamaa valla valimiskomisjoni koosseis viieliikmelisena järgmiselt:
komisjoni esimees: Janne Veski;
komisjoni liikmed: Ulvi Pint;
Ene Kivineem;
Kaja Kesküla;
Tiia Juhkam.

2. Nimetada Põltsamaa valla valimiskomisjoni asendusliikmeks Anti Annus ja Kaire Koit, kes asuvad
komisjoni volituste ajal volikogu määratud järjekorras nende komisjoniliikmete asemele, kelle
volitused on lõppenud.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põltsamaa Vallavolikogu otsuse eelnõule
“Põltsamaa valla valimiskomisjoni koosseisu nimetamine“
Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (KOVVS) § 14 lõikele 1 on valla
valimiskomisjonil vähemalt viis liiget. Sama paragrahvi lõike 3 järgi kestavad valla valimiskomisjoni
volitused kuni komisjoni uue koosseisu nimetamiseni.
KOVVS § 14 lõike 4 järgi on valla valimiskomisjoni esimees vallasekretär ja vastavalt sama
paragrahvi lõikele 5 nimetab valla valimiskomisjoni liikmed oma otsusega volikogu vallasekretäri
ettepanekul. Volikogu nimetab ka kuni kaks asendusliiget, kes asuvad komisjoni volituste ajal
volikogu määratud järjekorras asuvad nende komisjoniliikmete asemele, kelle volitused on lõppenud.
Vastavalt KOVVS § 14 lõikele 1 võib valla valimiskomisjoni liikmeks olla Eesti kodanik või Euroopa
Liidu kodanik, kellel on hääletamisõigus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel.
Valimiskomisjoni liikme püsiv elukoht ei pea olema selles vallas või linnas.
Kui valla ja linna valimiskomisjoni liige ei saa komisjoni koosolekust osa võtta, asendab teda
asendusliige, kellel on kõik komisjoniliikme õigused ja kohustused, välja arvatud esimehe või
aseesimehe õigused ja kohustused (KOVVS § 16 lg 6).
Valla valimiskomisjoni pädevus on sätestatud KOVVS §-s 13: (1) Valla ja linna valimiskomisjoni
ülesanne on registreerida käesoleva seaduse (KOVVS) nõuete kohaselt esitatud kandidaadid, teha
kindlaks valla või linna hääletamis- ja valimistulemused ning täita muid seadustest tulenevaid
ülesandeid.

(2) Valla ja linna valimiskomisjoni pädevuses oleva küsimuse lahendamiseks võtab valimiskomisjon
vastu otsuse, millele kirjutab alla komisjoni esimees. Otsus jõustub allakirjutamisel.
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