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Tapa vallavolikogu esimehe valimine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 14, § 45 lg 3 ja lg 5 ja Tapa Vallavolikogu
28.03.2018 määruse nr 12 „Tapa valla põhimäärus“ § 8 lg 1 ning volikogu esimehe valimiseks
korraldatud salajase hääletamise tulemuste alusel:
1. Lugeda Tapa vallavolikogu esimeheks valituks ………...
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. 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.

Reigo Tamm
Vallavolikogu aseesimees

Seletuskiri volikogu otsuse eelnõu “Tapa Vallavolikogu esimehe valimistulemuste
kindlakstegemine“ juurde
Õiguslikud alused
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lg 1 punktile 14
kuulub volikogu ainupädevusse volikogu esimehe, aseesimehe või aseesimeeste
valimine.
KOKS § 45 lg 3 kohaselt isikuvalimised otsustatakse salajasel hääletamisel, mille
tulemused vormistatakse volikogu otsusena. Isikuvalimiste tulemusi üle ei hääletata.
Sama paragrahvi lõike 5 kohaselt tehakse volikogu otsustused poolthäälte enamusega.
Käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktides 2, 4, 6–9, 101, 14, 15, 18, 24, 251 ja 271 ning
põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse §-s 7 ettenähtud küsimustes
otsustuste vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
Tapa valla põhimäärus
§ 8. Volikogu esimehe valimine
(1) Volikogu esimees valitakse volikogu liikmete seast salajase hääletamise teel volikogu
koosseisu häälteenamusega.
(2) Volikogu esimehe valimised uue volikogu koosseisu esimesel istungil või järgmistel
istungitel, kui esimesel istungil ei osutunud volikogu esimees valituks, korraldab Tapa valla
valimiskomisjon (edaspidi – valimiskomisjon). Valimistulemus tehakse valimiskomisjoni
korraldatud valimistel kindlaks valimiskomisjoni otsusega.
(3) Volikogu esimehe kandidaadi võib üles seada volikogu liige, esitades istungi juhatajale
sellekohase kirjaliku ettepaneku. Kandidaat annab oma ülesseadmise kohta suulise nõusoleku,
mille kohta tehakse märkus istungi protokolli.
(4) Volikogu esimehe kandidaatide nimed kantakse kandidaatide nimekirja ülesseadmise
järjekorras. Nimekirja sulgemise otsustab volikogu avalikul hääletamisel poolthäälte
enamusega.
(5) Ülesseatud kandidaat tutvustab ennast pärast nimekirja sulgemist. Iga volikogu liige võib
esitada igale kandidaadile kaks küsimust.
(6) Pärast kandidaatide tutvustust kuulutab istungi juhataja välja vaheaja, mille jooksul
valimiskomisjon valmistab ette hääletussedelid.
(7) Kui samal istungil volikogu esimehe valimiseks korraldatud täiendava valimise käigus ei
saa ükski kandidaat volikogu koosseisu häälteenamust, kutsutakse volikogu istung kokku
uuesti. Istung volikogu esimehe valimiseks tuleb kokku kutsuda vähemalt kahe nädala jooksul
esimesest istungist arvates.
(8) Hääletamine ja hääletamistulemuse kindlakstegemine toimub põhimääruse §-s 30
sätestatud korras, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.
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