Abja valla valimiskomisjoni koosoleku
PROTOKOLL nr 5

Abja-Paluoja

04.10. 2013

Koosolekust võtsid osa kõik komisjoni liikmed: Milja Janson, Lidia Tamm, Aino Laisaar, ja
Irene Kordziejonek, puudus Liis Ojamäe
Koosoleku viis läbi valimiskomisjoni esimees Milja Janson
Protokollis Lidia Tamm.
Päevakord:
1. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisega seotud kulutused.
2. Hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine valla valimiskomisjonis.
3. Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine.
Päevakorrapunkt 1
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega seotud kulutused.
Valimiskomisjoni esimees Milja Janson: KOVVS § 58 lg 1 sätestab, et vallavalitsuse, valla
valimiskomisjoni ning jaoskonnakomisjoni kulud, mis on seotud valimiste korraldamisega,
kaetakse valla eelarvest. Valla eelarves on planeeritud valimiste läbiviimiseks kindlad
summad- töötasudeks (brutona) 3325 eurot ja muudeks kuludeks 700 eurot. Töötasu
arvestamise aluseks on komisjoni esimehe poolt koostatud tööajagraafik. Teen ettepaneku
määrata jaoskonnakomisjonidele tunnitasu vahemik, 2.00€ kuni 7.00 € (brutona).
Jaoskonnakomisjoni esimees saab siis vastavalt komisjoni liikme vastutusastmele määrata ise
konkreetsele liikmele tunnitasu, Valla valimiskomisjoni liikmete määrata tunnitasu 7.00€
(bruto). Arvestades eeltoodut teen ettepaneku jagada eelarvelised vahendid valimiste
korraldamiseks alljärgnevalt:
töötasu
muud kulud
1600
330
jaoskond 1
1200
250
jaoskond 2
500
120
valla valimiskomisjon
Muud kulud tohib kasutada komisjoni jooksvateks kuludeks, sh kulu transpordile. Isikliku
sõiduauto kasutamine hüvitatakse sõidupäeviku alusel, kilomeetrihinnaks 0.20 senti.
Toimus arutelu.
Otsustati:
1.
Valla valimiskomisjoni töötasu arvestamise aluseks on tööajagraafik, tasumääraks
7€/tund (bruto).
2.
Jaoskonnakomisjonide töötasu arvestamise aluseks on tööajagraafik, tasumääraks
2.00€/tund kuni 7€/tund (bruto). Komisjoni esimees määrab vastavalt komisjoni liikme
vastutusastmele konkreetsele liikmele tunnitasu
3. Valla eelarvesse planeeritud summad jagada järgmiselt:
töötasu
muud kulud
1600
330
jaoskond 1

jaoskond 2
valla valimiskomisjon

1200
500

250
120

4. Valla valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjoni isikliku sõiduauto kasutamise eest maksta
kompensatsiooni 0.20 €/km, väljamaksmise aluseks sõidupäevik.
Päevakorrapunkt 2
Hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine valla valimiskomisjonis.
Valimiskomisjoni esimees Milja Janson: KOVVS § 55 sätestab, et hääletamistulemused
tehakse kindlaks valla valimiskomisjonis avalikult, häälte ülelugemine peab algama
valimispäevale järgneval päeval kell 10.00. Peale hääletamistulemuste kindlakstegemist peab
KOVVS § 56 lg 12 alusel valla valimiskomisjon tegema kindlaks valimistulemused avalikult.
Teen ettepaneku alustada hääletamis- ja valimistulemuse kindlakstegemisega 21.10.2013
algusega kell 10.00 Abja Vallavalitsuse saalis, Pärnu mnt 30 Abja-Paluoja.
Toimus arutelu.
Otsustati:
1. Hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemisega alustada kell 10.00 Abja
Vallavalitsuse saalis, Pärnu mnt 30 Abja-Paluoja.
Päevakorrapunkt 3
Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine.
Valimiskomisjoni esimees Milja Janson: Volikogu liige M. Rahu on puudunud kolmel
järjestikusel kuul volikogu istungitelt. KOKS § 19 lg 2 p 4 järgi peatuvad sellisel juhul
volikogu liikme volitused ja tuleb määrata asendusliige. M. Rahu asendusliige on Anti
Tomingas.
Toimus arutelu
Otsustati:
Lugeda volikogu liikme M. Rahu volitused vallavolikogu liikmena peatunuks ja määrata
asendusliikmeks A. Tomingas ning vastu võtta otsus nr 4 (lisatud protokollile).
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