TAPA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
EELNÕU

Tapa
17. detsember 2018 nr …..
Tapa Vallavalitsuse täiendavate liikmete kinnitamine ja
palgaliste valitsusliikmete ametisse nimetamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 17 ja § 49 lõike 42 ning § 50 lg
1 punkti 6 ning Tapa Vallavolikogu 28. märtsi 2018 määruse nr 12 „Tapa valla põhimäärus“ § 42
lõike 3 alusel:
1. Kinnitada Tapa Vallavalitsuse täiendavateks liikmeteks Ene Augasmägi, Andrus
Freienthal ja Dmitri Okatov.
2. Nimetada Ene Augasmägi ja Dmitri Okatov ametisse abivallavanematena palgaliste
valitsusliikmetena alates 02.01.2019.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. 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 kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse
jõustumisest.

Maksim Butšenkov
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri
Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu
„Tapa Vallavalitsuse täiendavate liikmete kinnitamine, palgaliste valitsusliikmete ametisse
nimetamine“ juurde
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkti 17 kohaselt on
valitsuse liikmete kinnitamine ja palgaliste valitsuse liimete ametisse nimetamine volikogu
ainupädevuses.
KOKS § 50 lg 1 punkti 5 kohaselt esitab vallavalitsuse koosseisu volikogule kinnitamiseks
vallavanem; punkti 6 kohaselt esitab vallavanem volikogule ettepaneku valitsuse täiendava
liikme kinnitamiseks ja valitsuse liikme vabastamiseks valitsuse liikme kohustustest ning
palgalise valitsuse liikme ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks.
KOKS § 49 lõike 41 kohaselt koordineerivad valitsuse liikmed vallavanema üleantud volituse
piires vallavalitsuse tegevusvaldkondi, korraldavad struktuuriüksuste valitsemisalasse kuuluvaid
küsimusi
ning
täidavad
muid
vallavanema
antud
ülesandeid.
KOKS § 49 lõike 42 sätestab, et valitsuse liikme ametikoht võib volikogu otsusel olla palgaline.
Valitsuse liikmele ei või maksta sellist lisatasu, hüvitist või toetust ega rakendada tema suhtes
selliseid soodustusi, mida volikogu ei ole otsustanud.
Palgalised valitsuse liikmed, abivallavanemad hakkavad koordineerima järgmisi valdkondi:
1) areng, avalikud suhted, ettevõtlus, infotehnoloogia, kultuur, sport, noorsootöö.
Juhib arenguosakonda.
2) haridus- ja sotsiaalvaldkond. Juhib üksust haridus- ja sotsiaalosakonna.
Vallavalitsuse koosseisu hakkab kuuluma vallavalitsuse kui ametiasutuse koosseisus olevale
abivallavanemale kohale nimetatud Andrus Freienthal, kes jätkab teenistust nimetatud
ametikohal, koordineeris haldusosakonna tööd ning valitsuse liikme ülesannete täitmise eest talle
eraldi hüvitist ei maksta.
Palgaliste vallavalitsuse liikmete tasustamise alused reguleeritakse õigusaktiga volikogu jaanuari
kuu istungil.
Eelnõu ja seletuskirja koostas
Riho Tell
Vallavanem
12.12.2018
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