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Päevakorrapunkt nr I
Viljandi Vallavolikogu liikmete registreerimine
Kuulati Reet Pramanni ettekannet. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (KOVVS)
valitud volikogu liikmed oma otsusega
$ 68 löike I kohaselt valla valimiskomisjon registreerib
ja
Riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg
pa.urt
valimispäeva, kui Vabariigi Valimiskomisjonile
-on
möödunud vöi kui nimetatud kaebuste kohta on tehtud löplikud otsused.
Reet pramann tutvustas valitud

Viljandi Vallvolikogu liikmete registreerimise otsuse eelnöud.

OTSUSTATI: vötta vastu Viljandi valla valimiskomisjoni otsus nr 7 ,,Viljandi Vallavolikogu
liikmete registreerimine" (lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt nr 2
Viti andi Vallavolikoeu asendusliikmete resistreerimine

Kuulati Reet pramanni ettekannet. KOVVS $ 69 löike 1 kohaselt valla valimiskomisjon
registreerib volikogu asendusliikmed oma otsusega.
Reet pramann tutvustas Viljandi Vallvolikogu asendusliikmete registreerimise otsuse eelnöud.

OTSUSTATI: vötta vastu Viljandi valla valimiskomisjoni otsus nr 8 ,,Viljandi Vallavolikogu
asendusliikmete registreerimine" (lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt nr 3
Viljandi Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine
jaotamise
Kuulati Reet pramanni ettekannet. KOVVS $ 70 löike 1 kohaselt on lisamandaatide
valla vöi linna
aluseks erakondade ja valimisliitude vördluiarvude tabel, mis on kinnitatud
valimiskomisj oni otsusega.

Reet Pramann tutvustas

Viljandi Vallvolikogu lisamandaatide registreerimise otsuse eelnöud.

OTSUSTATI: vötta vastu Viljandi valla valimiskomisjoni otsus nr 9 ,,Viljandi Vallavolikogu
lisamandaatide registreerimine" (lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt nr 4
Informatsioon
4.1. Volikogu liikmete volituste peatumine vöi löppemine

Kuulati Reet Pramanni informatsiooni. KOVVS $ 68 löige 3r sätestab, et valituks osutunud
kandidaat, kes valimistulemuste väljakuulutamise ajal on volikogu liikme ametiga ühitamatus
ametis (valimisega Vabariigi Presidendiks vöi Euroopa Parlamendi liikmeks, nimetamisega
riigisekretäriks, riigikontrolöriks, öiguskantsleriks, maavanemaks, kohtunikuks vöi prokuröriks
vöi nimetamisega sama valla vöi linna kohaliku omavalitsuse ametnikuks vöi töötamisega sama
valla vöi linna ametiasutuses töölepingu alusel), peab kolme tööpäeva jooksul valimistulemuste
väljakuulutamise päevast arvates teavitama valla valimiskomisjoni, kas ta soovib osaleda kohaliku
omavalitsuse üksuse volikogu töös vöi jätkata oma senises ametis ja mandaadist loobuda.

Kui eelpool nimetatud ühitamatus ametis olevad isikud, ei teata tähtaja jooksul, et soovivad
volikogu töös osaleda, löppevad nende volitused volikogus KOKS $ 18 löike 1 punktide 5 ja 6
alusel ning nende asemele asub järjekorras järgmine volikogu liige.

Juhul kui ametnik on ühtlasi ka ametist lahkuva vallavalitsuse liige, siis kehtib tema suhtes
erandina KOKS $ 19 löike 2 punkt 1 ja $ l9 löige 3 ning tal on öigus volikogu töös osaleda kuni
volikogu poolt uue valitsuse kinnitamiseni. Juhul kui isikust uue vallavalitsuse liiget ei saa, tuleb
pärast uue valitsuse kinnitamist tal otsustada KOKS $ 18 löike 1 punktist 6 tulenevalt, kas jääda
volikogu liikmeks vöi jääda kohaliku omavalitsuse ametiasutuse ametnikuks vöi töötajaks.

Viljandi Vallavolikogu liikmeteks registreeriti Sulev Kannimäe ja Rein Anton, kes on
vallavalitsuse liikmed ja omavalitsusüksuse ametiasutuse ametnikud ning Erich Palm, kes on
Viljandi maavanem. Viljandi valla valimiskomisjon edastab eeltoodud informatsiooni nimetatud
isikutele.

KOKS g 19 löike 2 punkti I kohaselt peatuvad volikogu liikme volitused, kui volikogu liige on
samas vallas valitus vallavanemaks, kinnitatud vallavalitsuse liikmeks vöi nimetatud ametisse
palgaliseks valitsuse liikmeks.
4.2. Esimene uue koosseisu volikogu istung
Reet Pramann tegi ettepaneku kutsuda kokku Viljandi valla volikogu

2017.
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a kell 17.00 Kolga-Jaani Rahvamajja (MTÜ Kolga-Jaani Villem Reimani nimeline

Rahvamaj a), aadressil Vilj andi mnt 2, Kolga-Jaani alevik.
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