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Finantsvaldkonna komisjoni moodustamine ja komisjoni
koosseisu kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 20, § 47 lõigete 1 ja 2, Alatskivi
vallavolikogu 28.07.2011 määruse nr 12 „Alatskivi valla põhimäärus“ § 21 lõigete 1 ja 2 alusel
ning tuginedes Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrusele nr 97 „„Alatskivi valla, Kallaste
linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine“ muutmine“
Alatskivi vallavolikogu o t s u s t a b:
1.
Moodustada ajutine ühinevate Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla
ja Vara valla ülene ....-liikmeline finantsvaldkonna komisjon finantsarvestuse infosüsteemide
ühtsesse infosüsteemi kokkuviimiseks ja finantsarvestuse ühtlustamiseks.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Kinnitada Alatskivi valla finantsvaldkonna komisjoni liikmeteks:
................................. vallavanem;
...........................................;
............................................;
............................................;
.............................................

3.
Finantsvaldkonna komisjoni ülesandeks on riikliku haldusreformi alustel ühinevate
omavalitsuste finantsarvestuse infosüsteemide ühtsesse infosüsteemi kokkuviimise
ettevalmistamine ja finantsarvestuse ühtlustamise korraldamine moodustuva ametiasutuse töö
sujuva ülemineku tagamiseks.
4.
Finantsvaldkonna komisjonil on juhtiva komisjoni õigused ja volitused oma valdkonna
piires. Õigusaktide vastuvõtmisel on komisjoni ettepanekud soovitusliku iseloomuga.
5.
Finantsvaldkonna komisjoni töövorm on koosolek, mille kutsub kokku komisjoni esimees
või tema äraolekul aseesimees. Komisjoni esimehe ja aseesimehe valib komisjon oma liikmete
hulgast komisjoni esimesel koosolekul. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab
osa üle poole komisjoni koosseisust. Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega.
6.
Finantsvaldkonna komisjonil on õigus kaasata komisjoni töösse vastava ala spetsialiste.
7.
Finantsvaldkonna komisjon lõpetab oma tegevuse ülesannete täitmisel ja volikogu otsuse
alusel.
8.
Alatskivi Vallavalitsusel avaldada finantsvaldkonna komisjoni liikmete kontaktandmed
Alatskivi valla veebilehel.
9.
Edastada käesolev otsus Kallaste linnale, Pala vallale, Peipsiääre vallale ja Vara vallale.
10. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

11. Käesoleva otsuse peale võib esitada Alatskivi vallavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemise päevast või
päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemise
päevast arvates.

Jaako Lindmäe
Vallavolikogu esimees

KOKS
§ 22 lõige 1 punkt 20 - volikogu komisjonide moodustamine ja tegevuse lõpetamine, nende
esimeeste ja aseesimeeste valimine volikogu liikmete hulgast ja komisjonide koosseisu
kinnitamine;
§ 47. Volikogu komisjonid
(1) Volikogu võib moodustada nii alatisi kui ka ajutisi komisjone. Komisjonide esimehed ja
aseesimehed tuleb valida volikogu liikmete hulgast. Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda
vähemalt ühte komisjoni. Teised komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe esildusel.
(2) Volikogu komisjoni tegevuse alused ja kord sätestatakse valla või linna põhimääruses.
[RT I 2006, 29, 218 - jõust. 08.07.2006]
§ 45. Hääletamine volikogus
(1) Volikogu ainupädevusse kuuluvaid küsimusi otsustatakse hääletamise teel. Muudes
küsimustes hääletatakse juhul, kui vähemalt üks volikogu liige seda nõuab.
(2) Hääletamine volikogus on avalik.
(3) Isikuvalimised otsustatakse salajasel hääletamisel, mille tulemused vormistatakse
volikogu otsusena. Isikuvalimiste tulemusi üle ei hääletata.
[RT I, 12.03.2015, 2 - jõust. 22.03.2015]
Alatskivi valla põhimäärus
§ 21. Volikogu komisjonide moodustamine, esimeeste ja aseesimeeste valimise kord
(1) Volikogu moodustab alatisi ja ajutisi komisjone. Komisjoni tegevusvaldkond, ajutise
komisjoni korral tegutsemise tähtaeg ja ülesanded, määratakse ära komisjoni moodustamise
otsuses.
(2) Volikogu komisjoni esimees ja aseesimees valitakse volikogu liikmete hulgast salajase
hääletamise teel volikogu poolthäälte enamusega. Komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni
esimehe esildusel volikogu poolthäälte enamusega avalikul hääletamisel. Revisjonikomisjoni
liikmeteks võivad olla ainult volikogu liikmed.

