SAKU VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Saku Vallavolikogu 18.11.2021 otsuse nr 60
„Alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine“
muutmine
Saku

EELNÕU

15. september 2022 nr

Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 20,
§ 47 lõike 1 punktide 1 ja 13 ja 2, Saku valla põhimääruse § 21 lõike 3 ning Saku
Vallavolikogu 18.11.2021 otsuse nr 57 „Saku Vallavolikogu alatiste komisjonide
moodustamine“ alusel, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Erakonna ettepanekul ning
spordikomisjoni esimehe esildusel.

1.

Muuta Saku Vallavolikogu 18.11.2021 otsuse nr 60 „Alatiste komisjonide koosseisu
kinnitamine“ punkti 1.6 järgmiselt:

1.1. arvata spordikomisjoni koosseisust välja Matis Pranno;
1.2. kinnitada spordikomisjoni liikmeks Paavo Nael.
2.

Otsus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Eero Alamaa
Vallavolikogu esimees

SELETUSKIRI
otsuse eelnõu „Saku Vallavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 88 „Saku Vallavolikogu alatiste
komisjonide koosseisu kinnitamine“ muutmine“ juurde
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lõike 1 punktile 20
kuulub volikogu ainupädevusse volikogu komisjonide moodustamine ja nende tegevuse
lõpetamine.
Komisjonide moodustamise üksikasjalikum kord on reguleeritud Saku valla põhimääruses.
Saku valla põhimääruse § 21 lõike 3 kohaselt võib volikogu moodustada alatisi ja ajutisi
komisjone.
Saku Vallavolikogu 18.11.2021 otsusega nr 57 „Saku Vallavolikogu alatiste komisjonide
moodustamine“ otsustati moodustada 7-liikmeline spordikomisjon.
Saku Vallavolikogu 18.11.2021 otsusega nr 60 „Alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine“
kinnitati lisaks komisjoni esimees Peeter Leidmaale ja aseesimees Argo Zirkile
spordikomisjoni liikmeteks Aivo Liiv, Jaan-Kristjan Kaalma, Marten Liiva ja Matis Pranno.
KOKS § 47 lõike 1 kohaselt on igal volikogu liikmel õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni.
Teised komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe esildusel. Sama seaduse § 47 lõike
13 kohaselt tuleb volikogu komisjoni koosseisu kujundamisel arvestada erakondade ja
valimisliitude esindajate osakaalu volikogus. Sätet on täpsustatud Saku valla põhimääruse
§ 21 lõikes 3, et erakonna või valimisliidu nimekirja esindajad määratakse komisjonidesse
erakonna või valimisliidu ettepaneku alusel ja kinnitatakse komisjoni esimehe esildusel.
Saku valla põhimääruse § 21 lõike 5 järgi otsustab volikogu komisjoni liikme komisjoni
koosseisust väljaarvamise komisjoni esimehe ettepanekul kas komisjoni liikme avalduse
alusel või juhul, kui komisjoni liige ei ole osalenud kolmel järjestikusel komisjoni
koosolekul.
2022. aastal on toimunud kaheksa komisjoni koosolekut, millest komisjoni liige Matis
Pranno on kuuel korral puudunud.
Ülaltoodust tulenevalt on ettepanek arvata spordikomisjoni koosseisust välja Matis Pranno ja
kinnitada tema asemele komisjoni liikmeks Paavo Nael, kes on spordiga lähedalt seotud ning
olnud spordikomisjoni liige ka varem.
Eelnõu oli arutlusel volikogu eestseisuse 6. septembri 2022 koosolekul, kus otsustati suunata
eelnõu volikogule vastuvõtmiseks.

Eero Alamaa
Vallavolikogu esimees
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