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Volikogu liikme volituste peatumine
ja asendusliikme määramine
Põltsamaa Vallavolikogu 25.11.2021 otsusega nr 1-3/2021/50 valiti Põltsamaa Vallavolikogu
liige Karro Külanurm Põltsamaa vallavanemaks ja 25.11.2021 otsusega nr 1-3/2021/53
nimetati Kristi Klaos palgaliseks Põltsamaa Vallavalitsuse liikmeks ja kinnitati Põltsamaa
Vallavalitsuse koosseis.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 lõike 2 punkti 1 järgi peatatakse volikogu
liikme volitused juhul, kui volikogu liige on samas vallas valitud vallavanemaks või
linnapeaks, kinnitatud valla- või linnavalitsuse liikmeks, nimetatud osavalla või linnaosa
vanemaks või nimetatud ametisse palgaliseks valitsuse liikmeks.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 20 lõike 1 kohaselt astub peatunud volitustega
volikogu liikme asemele volikogu asendusliige. Asendusliige määratakse valimiskomisjoni
otsusega valimiskomisjoni kinnitatud asendusliikmete nimekirja alusel.
Põltsamaa Vallavolikogu asendusliikmed on registreeritud Põltsamaa valla valimiskomisjoni
09.11.2021 otsusega nr 11-7/2021/16 „Põltsamaa Vallavolikogu asendusliikmete
registreerimine“.
Otsuse kohaselt on VALIMISLIIDU ÜHINE PÕLTSAMAA nimekirja esimene asendusliige
on Sigrid Maansoo, kes määratakse volikogu liikmeks Karro Külanurme asemele.
VALIMISLIIDU ÜHINE PÕLTSAMAA nimekirja teine asendusliige on Toivo Peets. Toivo
Peets kinnitati Põltsamaa Vallavolikogu 25.11.2021 otsusega nr 1-3/2021/53 "Põltsamaa
Vallavalitsuse palgalise valitsuse liikme ametisse nimetamine ja vallavalitsuse koosseisu
kinnitamine" Põltsamaa Vallavalitsuse liikmeteks. Seega ei saa Toivo Peets tulenevalt KOKS
§ 19 lg 1 p 1 sisalduvast piirangust asuda Põltsamaa Vallavolikogu liikmeks.
VALIMISLIIDU ÜHINE PÕLTSAMAA nimekirja kolmas asendusliige on Liia Lust, kes
määratakse volikogu liikmeks Kristi Klaose asemele.
Volikogu liikme volitused peatuvad ning asendusliikme volitused volikogu liikmena algavad
valla või linna valimiskomisjoni otsuse jõustumise hetkest. Volikogu liikme volituste
peatumine ja asendusliikme määramine vormistatakse ühe otsusega.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 13 lõike 2,

kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 lõike 2 punkti 1 ja § 20 lõigete 1, 3 ja 5 alusel
ning kooskõlas Põltsamaa valla valimiskomisjoni 09.11.2021 otsusega nr 11-7/2021/16
„Põltsamaa Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine“.
1. Peatada Karro Külanurme (Külanurm) volitused Põltsamaa Vallavolikogu liikmena
Põltsamaa vallavanema kohustuste täitmise ajaks ja määrata vallavolikogu liikmeks
asendusliige Sigrid Maansoo.
2. Peatada Kristi Klaose (Klaos) Põltsamaa Vallavolikogu liikme volitused vallavalitsuse
liikme kohustuste täitmise ajaks ja määrata vallavolikogu liikmeks asendusliige Liia Lust.
3. Otsus jõustub allakirjutamisel. Asendusliikmete volitused algavad 26.11.2021.
4. Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 64 võib huvitatud isik
esitada otsuse peale kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile kolme päeva jooksul, arvates
otsuse tegemisest.
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