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01. november 2017 nr EELNÕU

Vallavalitsuse liikmete arvu, struktuuri ja
liikmete kinnitamine
Mäksa Vallavolikogu 22.12.2016.a otsusega nr 55, Haaslava Vallavolikogu 22.12.2016. a
otsusega nr 82 ja Võnnu Vallavolikogu 22.12.2016. a otsusega nr 47 taotlesid Mäksa vald,
Haaslava vald ja Võnnu vald haldusterritoriaalse korralduse muutmist eesmärgil moodustada
Mäksa valla, Haaslava valla ja Võnnu valla baasil uus haldusüksus – Kastre vald. Vabariigi
Valitsuse 12.01.2017. a määruse nr 8 „Haaslava valla, Mäksa valla ja Võnnu valla osas
haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti
territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ (RT I 17.01.2017, 3) alusel
ühinemist taotlevate omavalitsusüksuste taotlused rahuldati ning eelnimetatud määrus jõustus
ja uus omavalitsusüksus – Kastre vald – tekkis 24. oktoobril 2017. a.
Arvestades Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lg 1 ja lg 2, haldusreformi seaduse §
16 lg 2, Haaslava Vallavolikogu 22.12.2016. a otsuse nr 82, Mäksa Vallavolikogu 22.12.2016.a
otsuse nr 55 ja Võnnu Vallavolikogu 22.12.2016. a otsuse nr 47 ning nende otsustega kinnitatud
ühinemislepingu punkti 4.9, mis näeb ette, et uue omavalitsusüksuse sümboolika kinnitamiseni
lähtutakse Haaslava valla sümboolikast ja ühinemislepingu punkti 5.2. mis näeb ette, et uue
põhimääruse kehtestamiseni tegutseb uus omavalitsusüksus Haaslava valla põhimääruse alusel
ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 16, p 17, § 28 lg 1 ja § 29 lg 1, §49
lg 4 ja lg 42, § 50 lg 1 p 5 alusel ning juhindudes Haaslava valla põhimääruse § 28 ja § 29 ning
arvestades Kastre vallavanema ettepanekuga, Kastre Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada Kastre Vallavalitsus neljaliikmelisena.
2. Kinnitada Kastre Vallavalitsuse struktuur ja liikmed järgmiselt:
2.1 vallavanem ……………………;
2.2 abivallavanem …………….…..;
2.3 vallavalitsuse liige …………… ;
2.4 vallavalitsuse liige ……………..

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsuse peale võib esitada Kastre Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
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