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Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määruse nr 16
„Audru valla põhimääruse kinnitamine“ muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 alusel.
§ 1. Audru Vallavolikogu 08. aprilli 2010. a määruses nr 16 „Audru valla põhimääruse
kinnitamine“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 8 lõike 5 viimane lause sõnastatakse järgmiselt: „Vapimärk ja tunnistus antakse üle
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistaval üritusel.“
2) paragrahvi 8 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Rahalise ühekordse preemia suuruse otsustab volikogu.“
3) paragrahvi 24 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:
„8) korraldab volikogu nimel peetavat kirjavahetust, seal hulgas vastab volikogule adresseeritud
kirjadele või edastab need vastamiseks pädevale asutusele või organile;“
4) paragrahvi 37 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Komisjon on kohustatud tema menetlusse suunatud volikogu õigusakti eelnõu läbi vaatama
hiljemalt volikogu istungi, mille päevakorra projekti on eelnõu kantud, toimumise päevale eelneva
tööpäeva kella 15-ks, kui volikogu esimees ei määra teistsugust tähtaega. Volikogu esimehe poolt
komisjonile seisukoha andmiseks suunatud muud dokumendid vaadatakse läbi volikogu esimehe
poolt määratud tähtaja jooksul.“
5) paragrahv 51 sõnastatakse järgmiselt:
„§ 51. Vallavanema puhkusele lubamine, lähetusse suunamine ning asendamine
(1) Vallavanemal on õigus puhkusele avaliku teenistuse seaduses ja töölepingu seaduses sätestatud
tingimustel ja korras.
(2) Vallavanema puhkusele lubamine vormistatakse valitsuse korraldusega.
(3) Vallavanemal on õigus teenistuslähetuse kulude hüvitamisele õigusaktidega kehtestatud
tingimustel, ulatuses ja korras.
(4) Vallavanema riigisisele või välislähetusele saatmise otsustab valitsus ning lähetus
vormistatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras vallavalitsuse korraldusega.
(5) Vallavanemat asendab tema puhkuse või teenistuslähetuses olemise ajal abivallavanem,
abivallavanema äraolekul vallavanema käskkirjaga määratud valitsuse liige. Vallavanema
haigestumise, tagasiastumise või vabastamise korral asendab vallavanemat abivallavanem, tema
äraolekul vanim kohalolev valitsuse liige.

(6) Korruptsioonivastases seaduses sätestatud juhtudel, mil vallavanem ennast toimingute või
tehingute tegemisel taandab, teostab vastavad toimingud või tehingud abivallavanem, kui ka
abivallavanem ennast taandab, siis valitsuse korraldusega või valitsuse protokollilise otsusega
määratud valitsuse liige. Protokollilise otsusega määratakse vallavanema asendaja juhul, kui
vallavanem või tema asendaja taandavad ennast valitsuse istungi päevakorrapunkti arutelust ning
päevakorrapunkti arutelu tulemusel antakse valitsuse üksikaktina korraldus, v.a juhul, kui
päevakorrapunkti sisu on toiminguks või tehinguks vallavanema asendaja määramine.“
6) paragrahv 68 sõnastatakse järgmiselt:
„§ 68. Reservfondi kasutamine
(1) Reservfondi kinnitab volikogu valla eelarve koosseisus.
(2) Reservfondi suurus ja selle kasutamine sätestatakse volikogu poolt kehtestatud reservfondi
kasutamine korraga.“
§ 2.
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SELETUSKIRI
määruse eelnõu
Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määruse nr 16
„Audru valla põhimääruse kinnitamine“ muutmine
juurde
Eelnõu eesmärk
Hetkel kehtiv põhimäärus kinnitati 08.04.2010 määrusega nr 16 ning osaliselt on muudetud
04.11.2010 määrusega nr 32 (üleminek eurole), 10.02.2011 määrusega nr 7 (uue kujundusega
vapimärk) ja 08.09.2011 määrusega nr 23 (vastavusse viimine KOFS`iga).
Käesolev eelnõu on algatatud seoses vajadusega konkretiseerida valla põhimääruse sätteid ja viia
vastavusse KOKS`i ja KOFS`iga.
Eelnõu juriidiline alus
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 9 alusel.
Eelnõu sisu
Määrusega muudetakse 3. peatüki lõikeid 5 ja 8, kus täpsustatakse vapimärgi üleandmise aega ja
ühekordse preemia maksmise otsustab volikogu.
§ 24 punkti 8 täiendatakse sõnadega „ seal hulgas vastab volikogule adresseeritud kirjadele või
edastab need vastamiseks pädevale asutusele või organile;“
§ 37 lõikes 1 täpsustatakse eelnõude ja muude dokumentide menetlemise korda komisjonides.
Põhimääruse § 51 Vallavanema asendamine sõnastatakse järgmiselt:
§ 51. Vallavanema puhkusele lubamine, lähetusse suunamine ning asendamine
Reguleeritakse vallavanema puhkusele lubamise, lähetusse saatmise ja asendamise täpsem kord.
Muudetakse § 68. Reservfondi kasutamine kuna vastavalt KOFS`i § 5 lg 7 alusel kinnitas volikogu
16.02.2012 määrusega nr 8 „Reservfondi kasutamise korra“ eraldi määrusena.
Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused
Määruse rakendamisega ei kaasne täiendavaid kulutusi.
Määruse jõustumine
Määrus jõustub 13. märtsil 2012
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