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Arupärimine

Vastavalt Rae valla põhimääruse §18 lõikele 6 ning § 37 esitame järgmise kirjaliku küsimuse.
Soovime vallavalitsuse põhjendatud seisukohta Vallavalitsuse töövõime osas perioodil 07-15
oktoober 2019. Paremaks keskendumiseks vastamisel esitame mõningad küsimused, millele
vastates saame loodetavasti vastuse ka põhiküsimusele.
1.
On teada, et Riigikogu juhatus tegi oma otsuse Võrklaeva asendusliikmena Riigikokku
toomiseks 26.september 2019 ja pressiteates anti teada, et Võrklaevast saab liige 30.09.2019.
Oma kohustusi saab riigikogu liige väidetavalt täitma hakata alles vande andmisest alates.
Vandumas käis Võrklaev 07.10.2019. Seega oli Võrklaeval terve nädal aega esitada korrektne
avaldus vallavanema ametist tagasiastumiseks. Küsimus – kas Mart Võrklaev on esitanud
avalduse oma riigikogu liikme ametiga ühildamatu teenistussuhte lõpetamiseks?
2.
Kui Võrklaev esitas vastavalt KOKS 46¹ avalduse, siis millal ja millal jõudis see
avaldus volikogu esimehe kätte?
3.
KOKS §49 ütleb, et Vallavanema või linnapea asendamine toimub valla või linna
põhimääruses sätestatud korras.
Rae valla PM §49 sätestab (2) Vallavanema äraolekul asendab vallavanemat tema poolt
käskkirjaga määratud üks vallavalitsuse liikmetest. Kui ka asendajaks määratud vallavalitsuse
liige on ära, asendab vallavanemat vanim kohalolev vallavalitsuse liige. Dokumentidele alla
kirjutades lisab vallavanemat asendav isik oma ametinimetusele sõnad "vallavanema
ülesannetes”.
(3) Vallavanema vabastamisel ametist seoses tema nimetamise või valimisega riigi või
kohaliku omavalitsuse teenistuses teisele ametikohale muus ametiasutuses, välja arvatud riigi
osalusega ettevõtte juhtimis- või järelevalveorgani liikmeks, valib vallavolikogu samal istungil
uue vallavanema
Küsimus: Kui Võrklaev ei esitanud avaldust ja ootas ametivandega teenistusuhte
automaatset lõppemist, siis kuidas toimus asendaja määramine? Volikogu istungit pole
vahepealsel ajal toimunud, lahkuv vallavanem ei saa kuidagi anda käskkirja enda asendamiseks
(saab vaid enda ametiajal eemal olles) ja vanema liikme õigus hakata vallavanemat asendama
on PM-i kohaselt võimalik vaid juhul kui lisaks vallavanemale on ka käskkirjaga määratud
vallavanema asendaja ära või eemal. Samuti pole Madis Sarik sellist tüüpi, kes vale Dmitrina
ja vaakumit kasutades end ise vallavanemaks tunnistaks.
4.
Rae valla PM § 51 lõige 10 sätestab Vallavalitsus on otsustusvõimeline, kui istungist
võtab osa üle poole vallavalitsuse koosseisust, sealhulgas vallavanem või tema asendaja. Seda

lõiget ja kõike eeltoodut teades saab väita, et meil on tegemist olukorraga, millises Vallavalitsus
on otsustusvõimetu (vallavanemat pole ja volikogu pole asendajat määranud). Samas saab
dokumendiregistri põhjal väita, et siiski on peetud perioodil 07–14 oktoober 3 vallavalitsuse
istungit (ilmselt tänasel päeval ehk 15.10 peeti ka 4-s), mida on juhtinud abivallavanem
vallavanema ülesannetes. On tehtud olulisi rahalisi väljamakseid käsitlevaid otsuseid, on tehtud
vägagi küsitav otsus Kindluse Kooli riigihanke kohta jpm. Küsimus – kuidas põhjendate
vastu võetud korralduste ja/või protokolliliste otsuste kehtivust?
Kirjalik vastus saata vastavalt Rae valla põhimääruse § 37 digitaalselt allkirjastatuna aadressile
raivo.uukkivi@eesti.ee
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