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HÄÄDEMEESTE VALD
HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Uulu,

23. november 2017 nr

Häädemeeste vallavanema valimine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 15, § 27 ja § 45
lõiked 1, 3 ja 5 ning Häädemeeste Vallavolikogu 13.03.2017.a määruse nr 3 „Häädemeeste valla
põhimäärus“ § 61 lõiked 1, 2, 4 ja 5 ja § 62, Häädemeeste Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Tunnistada Häädemeeste vallavanemaks valituks ……………….
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Häädemeeste Vallavolikogule haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu
kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.

Andrus Soopalu
Volikogu esimees

Seletuskiri Häädemeeste Vallavolikogu otsuse eelnõu nr 19
“ Häädemeeste vallavanema valimine” juurde
Otsuse eelnõule vastavalt valib volikogu Häädemeeste vallavanema.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lõike 1 punkti 15 alusel kuulub volikogu
ainupädevusse vallavanema või linnapea valimine.
KOKS § 27 alusel vallavanema või linnapea valib volikogu nimetatud seaduses ja valla või linna
põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras kuni neljaks aastaks.
Volikogu ainupädevusse kuuluvaid küsimusi otsustatakse hääletamise teel. Muudes küsimustes
hääletatakse juhul, kui vähemalt üks volikogu liige seda nõuab. Hääletamine volikogus on avalik.
Vallavanema valimiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus (KOKS § 45 lg 1, 3 ja 5,
Häädemeeste valla põhimääruse § 57 lg 1).
Vallavanema valimine (Häädemeeste valla põhimääruse § 24 lg 3-8, § 25, § 61 ja § 62)
- Vallavanema valib volikogu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja Häädemeeste
valla põhimääruses sätestatud tingimustel kuni neljaks aastaks.
- Vallavanemaks võib volikogu valida ja vallavalitsuse liikmeks võib kinnitada täieliku
teovõimega Eesti Vabariigi kodaniku, kes valdab eesti keelt seaduses või seaduse alusel
sätestatud ulatuses.
- Volikogu peab vallavanema valima kahe kuu jooksul volikogu uue koosseisu esimese
istungi päevast või eelmise vallavanema ametist vabanemisest arvates.
- Kui volikogu ei ole kahe kuu jooksul esimese istungi kokkutulemise päevast või
vallavanema ametist vabanemise päevast arvates valinud vallavanemat, on volikogu
tegutsemisvõimetu ning selle koosseisu kõigi liikmete volitused loetakse ennetähtaegselt
lõppenuks.
- Volikogu valib vallavanema salajasel hääletamisel volikogu koosseisu häälteenamusega.
Vallavanema valimine toimub Häädemeeste valla põhimääruse § 24 lõigetes 3-8 ja §-is 25
sätestatud korras.
- Õigus seada üles kandidaate on volikogu liikme(te)l ja volikogu fraktsiooni(de)l.
- Kandidaadi ülesseadmise kohta esitatakse kirjalik ettepanek.
- Ülesseatud kandidaadid annavad kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks.
- Ülesseatud kandidaadid võivad oma kandidatuuri taandada kuni nimekirja sulgemiseni.
- Kandidaatidele antakse aega enda ja oma programmi tutvustamiseks kuni 10 minutit.
- Kandidaatide tutvustamine toimub kandidaatide esitamise järjekorras.
- Kandidaatide nimekiri suletakse avalikul hääletamisel poolthäälteenamusega. Enne
nimekirja sulgemist võivad fraktsioonid nõuda kuni 5-minutilist vaheaega.
- Pärast nimekirja sulgemist kuulutab istungi juhataja välja vaheaja kandidaatide nimede
kandmiseks hääletussedelitele.
- Hääletussedelitele kantakse kandidaatide nimekirja kantud kandidaadid esitamise
järjekorras.
- Valimistel on hääletussedelite väljaandmise aluseks volikogu liikmete nimekiri.
- Volikogu liige saab hääletamise korraldajalt valla vapipitsati jäljendiga hääletussedeli.
- Hääletussedeli saamise kohta annab volikogu liige hääletajate nimekirjale allkirja.
- Enne hääletuse väljakuulutamist kontrollib hääletamise korraldaja valimiskasti ja kinnitab,
et hääletuskast oli enne hääletussedelite kasti laskmist tühi.
- Hääletamise kuulutab välja ja kuulutab selle lõppenuks istungi juhataja.
- Igal volikogu liikmel on valimisel üks hääl.
- Salajasel hääletamisel tõmbab volikogu liige hääletussedelil joone alla selle kandidaadi
nimele, kelle poolt ta hääletab.
- Seejärel paneb hääletuskomisjoni liige hääletussedeli tühjale küljele valla vapipitsati
jäljendi.
- Hääletussedeli laseb volikogu liige valimiskasti isiklikult.

-

Kehtetuks tunnistatakse hääletussedel, millel on märgistatud rohkem kui ühe kandidaadi
nimi või kui märge on tehtud selliselt, et sellest pole võimalik aru saada.
Erapooletuks loetakse hääletussedel, kus pole märgistatud ühegi kandidaadi nime.
Kui volikogu liige võtab hääletussedeli, kuid ei lase seda õigeaegselt kasti, siis loetakse see
sedel rikutuks ja arvesse ei võeta.
Kui hääletussedel rikutakse enne selle laskmist valimiskasti, on volikogu liikmel õigus
rikutud sedelit tagastades saada hääletamise korraldajalt uus hääletussedel, mille kohta
tehakse vastav märge hääletajate nimekirja.
Häälte lugemine on avalik, see toimub vahetult pärast hääletamise lõppemist.

-

Valimistulemuste kohta koostab hääletamise korraldaja hääletamistulemuste protokolli,
millele kirjutavad alla komisjoni kõik liikmed.

-

Isikuvalimise tulemused vormistatakse volikogu otsusena.

-

Valituks osutub kandidaat, kes sai volikogu koosseisu häälteenamuse.

-

Kui ükski kandidaat ei osutu valituks, viiakse läbi uus hääletamine järgmisel volikogu
istungil.

Vallavanema volitused (Häädemeeste valla põhimääruse § 63)
- Ametisse valimisest saab vallavanem volituse moodustada vallavalitsus.
- Kõik muud seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud vallavanema õigused ja
kohustused saab vallavanem vallavalitsuse ametisse kinnitamisest.
- Vallavanema volitused kestavad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel
vallavanema volituste lõppemiseni.
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