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Tapa

Vallavalitsuse kinnitamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktide 16 ja 17, § 28 lg 1, § 29 lg 1,
§ 49 lg 4, § 50 lg 1 p 5 ning Tapa valla põhimääruse 38 lg 1 ja 40 ja 41 alusel:
1. Kinnitada Tapa vallavalitsus ….-liikmelisena: vallavanem ja … valitsuses liiget.
2. Kinnitada Tapa vallavalitsuse liikmeteks:
2.1 ………………………………………..

3. Määrata vallavanemat asendavaks vallavalitsuse liikmeks …………………………
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsuse peale võib esitada Tapa Vallavolikogule 30 päeva jooksul vaide
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, arvestades otsuse teadasaamise päevast või
päevast, millal oleks pidanud otsuse teada saama või esitada kaebus Tartu
Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul
arvates otsuse jõustumisest.

Toomas Uudeberg
Vallavolikogu esimees

Õiguslikud alused volikogu otsuse eelnõu “Vallavalitsuse kinnitamine“ juurde
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lg 1 punktide 16 ja 17
kohaselt on volikogu ainupädevuses
16) valitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine;
17) valitsuse liikmete kinnitamine ja nende vabastamine valitsuse liikmete kohustustest
ning palgaliste valitsusliikmete ametisse nimetamine ja ametist vabastamine.
KOKS § 28 lg 1 kohaselt on vallavanemal või linnapeal valituks osutumise päevast
volitus moodustada valitsus.
§ 29 lg 1 alusel saab valla- või linnavalitsus oma volitused volikogu poolt valitsuse
ametisse kinnitamise päevast.
§ 49 lg 4 kohaselt valitsuse koosseisu kuuluvad vallavanem või linnapea, valitsuse
liikmed.
§ 50 lg 5 kohaselt vallavanem esitab volikogule kinnitamiseks valla- või linnavalitsuse
koosseisu.
Tapa valla põhimääruse §-d 40 ja 41 sätestavad vallavalitsuse moodustamise alused
§ 40. Vallavalitsus
(1) Vallavalitsus on valla täitevorgan, mille moodustab vallavanem ja kinnitab ametisse
volikogu.
(2) Vallavalitsus kinnitatakse ametisse pärast igakordset vallavanema valimist.
§ 41. Vallavalitsuse moodustamine
(1) Vallavalitsuse struktuuri ja liikmete arvu kinnitab vallavanema ettepanekul volikogu.
(2) Vallavolikogu otsusel võib vallavalitsuse liikme ametikoht olla palgaline.
Vallavalitsuse palgalise liikme õigussuhteid reguleerib kohaliku omavalitsuse korralduse
seadus.
(3) Vallavalitsus saab volitused vallavalitsuse täies koosseisus ametisse kinnitamisest
(otsuse vastuvõtmisest), kui vallavolikogu otsusega ei ole volituste alguseks määratud
hilisem aeg.
(4) Vallavalitsuse volitused kestavad uue vallavalitsuse koosseisu kinnitamiseni. Lisaks
kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega sätestatule loetakse vallavalitsus tagasi
astunuks, kui vallavanem ametist vabaneb. Pärast igakordset vallavanema valimist tuleb
uuesti kinnitada ka vallavalitsuse koosseis.
Põhimääruse § 38 lg 1 kohaselt
Vallavanemat asendab tema puhkusel või teenistuslähetuses olemise ajal, ajutise
töövõimetuse korral ning vallavanema tagasiastumise või vabastamise korral uue
vallavanema valimiseni (edaspidi äraolekul) kõigi õiguste ja kohustustega vallavalitsuse
liige. Vallavanemat asendav vallavalitsuse liige määratakse volikogu poolt vallavalitsuse
koosseisu kinnitamisel.
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