Otsuse nr 23 EELNÕU
eelnõu algataja: Tahkuranna Vallavalitsus

HÄÄDEMEESTE VALD
HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Uulu,

23. november 2017 nr

Vallavalitsuse liikmete arvu ja
valitsuse struktuuri kinnitamine
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktist 16, Häädemeeste valla
põhimääruse (vastu võetud 9.11.2017 määrusega nr 1, jõustunud 14.11.2017) § 63 lg 1, § 64 lg 2 p
1, § 70 ning vallavanema ettepaneku alusel, Häädemeeste Vallavolikogu
otsustab:
1.

Kinnitada Häädemeeste Vallavalitsuse liikmete arvuks 7 (seitse) ja vallavalitsuse struktuur
vastavalt juhtimisvaldkondadele alljärgnevalt:
1.1 - vallavanem
Üldjuhtimine, valla ja vallavalitsuse esindamine vastavalt seadusega, põhimäärusega
ning volikogu poolt antud pädevusele (ka suhetes volikoguga), finantsküsimused,
vallavara. Täidab muid talle seaduse alusel ja valla põhimäärusega pandud ülesandeid;
1.2 - vallavalitsuse liige
Kõik planeeringutega seonduvad küsimused;
1.3 - vallavalitsuse liige
Vastutab piirkondlike küsimuste eest endise Häädemeeste valla lõikes;
1.4 - vallavalitsuse liige
Vastutab piirkondlike küsimuste eest endise Tahkuranna valla lõikes;
1.5 - vallavalitsuse liige
Kõik arengukava koostamise, muutmise ja selle täitmisega ning hangetega seonduvad
küsimused;
1.6 - vallavalitsuse liige
Hariduse, kultuuri, spordi, noorsootöö, tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnaga seonduvad
küsimused;
1.7 - vallavalitsuse liige
Kõik maa, keskkonna, ehituse ja infrastruktuuriga seonduvad küsimused.

2.

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.

3.

Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Andrus Soopalu
Volikogu esimees

SELETUSKIRI otsuse eelnõu nr 23 „Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri
kinnitamine“ juurde
Eelnõu eesmärk
Kinnitada vallavalitsuse liikmete arv ja valitsuse struktuur vastavalt juhtimis-valdkondadele.
Eelnõu juriidiline alus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 16, Häädemeeste valla põhimääruse §
64 lg 2 p 1.
Eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 16 alusel kuulub vallavalitsuse
liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine volikogu ainupädevusse. Häädemeeste valla põhimääruse
§ 64 lg 2 p 1 kohaselt esitab vallavanem volikogule kinnitamiseks vallavalitsuse liikmete arvu,
vallavalitsuse struktuuri ja vallavalitsuse koosseisu. §-s 70 sätestatakse valitsuse koosseis ja
moodustamine alljärgnevalt:
(1) Vallavanemal on valituks osutumise päevast volitus moodustada vallavalitsus.
(2) Valitsuse koosseisu kuuluvad vallavanem ja vallavalitsuse liikmed.
(3) Vallavalitsuse liikmete arvu määrab volikogu vallavanema ettepanekul, kuid mitte vähem kui
kolm liiget.
(4) Vallavanem esitab hiljemalt nelja kuu jooksul arvates volikogu esimesest istungist volikogule
kinnitamiseks ettepaneku vallavalitsuse struktuuri ja arvulise koosseisu kohta ning vallavalitsuse
liikmete kandidaadid.
(5) Vallavalitsuse arvulise ja isikulise koosseisu kinnitab volikogu oma volituste ajaks.
(6) Vallavalitsus saab oma volitused volikogu poolt ametisse kinnitamise päevast.
(7) Valitsuse liikmete kinnitamise (ametisse nimetamise) otsus võetakse vastu avalikul hääletusel
poolthäälteenamusega.
(8) Kui mõni vallavalitsuse liige vabastatakse valitsuse liikme kohustustest enne volituste tähtaja
lõppu, kinnitatakse (nimetatakse ametisse) uus vallavalitsuse liige vallavanema esildise alusel
käesolevas paragrahvis sätestatud korras.
Käesoleva eelnõuga tehakse ettepanek kinnitada valitsuse liikmete arv ja struktuur. Pärast
valitsuse struktuuri ja liikmete arvu kinnitamist volikogu poolt esitab vallavanem volikogule
otsuse eelnõu valitsuse liikmete kinnitamise kohta.
Järgitud on Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemislepingu p 6.5 ja 6.6, mille kohaselt,
arvestades valla territooriumi suurust, rakendatakse valdkondlikku juhtimiskorraldust
kombineeritult territoriaalsega ning vallavalitsuse koosseisu kuulub esindajaid kummastki
lepinguosalisest vallast.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Otsuse jõustumine
Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Seletuskirja koostas
Ulvi Poopuu
Tahkuranna vallasekretär

