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Volikogu esimehele umbusalduse avaldamine (ei leidnud toetust)
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 46 lg 1 kohaselt võib vähemalt
neljandik volikogu koosseisust algatada umbusalduse avaldamise volikogu esimehele. Põltsamaa
Vallavolikogu 20.05.2021 istungil algatati umbusalduse avaldamine volikogu esimehele Margus
Möldrile.
Umbusaldusavaldusele alla kirjutaud volikogu liikmed Reet Alev, Indrek Eensalu, Gilmar Krživets,
Liia Lust, Sigrid Maansoo, Lembit Paal, Evi Rohtla, Toomas Teppo, Toivo Tõnson ei pea
võimalikuks Margus Möldri Põltsamaa Vallavolikogu esimehena jätkamist ning avaldavad talle
umbusaldust avalduses (registreeritud Deltas 20.05.2021 nr 1-9/2021/763-2) toodud põhjustel.
KOKS § 22 lõike 1 punkt 18 kohaselt kuulub volikogu esimehele umbusalduse avaldamine volikogu
ainupädevusse. Umbusaldushääletus on avalik. Umbusalduse avaldamine vabastab volikogu esimehe
volikogu esimehe kohustustest ja ametist (KOKS § 46 lõige 3). Kui umbusalduse avaldamine ei leia
volikogu istungil toetust, siis ei saa samale isikule kolme kuu jooksul samal põhjusel algatada uut
umbusalduse avaldamist (KOKS § 46 lõige 8). KOKS § 45 lõige 5 kohaselt on otsuse vastuvõtmiseks
vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
Avalikul umbusaldushääletusel hääletas umbusalduse poolt xxx volikogu liiget ja vastu xxxx liiget.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 18, § 46 lõigete 3 ja 8 alusel ning
arvestades 20.05.2021 esitatud umbusaldusavaldust ja umbusaldushääletuse tulemusi
Põltsamaa Vallavolikogu o t s u s t a b:

1. Umbusaldus Põltsamaa vallavolikogu esimehele Margus Möldrile (Möldri) ei leidnud toetust.
2. Umbusaldust ei saa 20.05.2021 avalduses toodud põhjustel avaldada Margus Möldrile kolme kuu
jooksul alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtus(Kalevi 1, Tartu 51010) 30 päeva jooksul
arvates otsuse teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
Margus Möldri
volikogu esimees
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