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Vasalemma

Volikogu liikme volituste peatamine ja
asendusliikme miiiiramine

Liiiine-Harju Vallavolikogu 04.11.2017 otsusega nr 3 valiti Liiiine-Harju vallavanemaks volikogu
liige Jaanus Saat. "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" $ 28 l6ike 3 kohaselt saab
vallavanem seaduses javallapdhimiiiiruses etteniihtud volitused valitsuse ametisse kinnitamise
piievast. L[[ne-Harju Vallavolikogu 04.11.2017 otsusega nr 5 kinnitati Liiiine-Harju Vallavalitsuse
koosseis, seega volikogu liikme Jaanus Saat'i volitused peatuvad.

Kohaliku omavalitsuse kortalduse seaduse $ 20 l6ike 5 jargi on valimisringkonnas valituks osutunud
volikogu liikme asendusliikmeks sama erakonna vdi valimisliidu samas valimisringkonnas
kandideerinud esimene asendusliikmeks registreeritud kandidaat. Kui esimene asendusliige loobub
vdi ei saa volikogu tods osaleda kiiesoleva seaduse $ 18 1. lSikes vdi g 19 2. ldikes m[rgitud
pdhjustel, saab volikogu liikmeks jiirgmine sama erakonna v6i valimisliidu samas valimisringkonnas
valimata j[iinud kandidaat. Sama paragrahvi l6ike 52 j[rgi teavitab valla valimiskomisjon
viivitamata asendusliiget 6igusest saada volikogu liikme volitused. Asendusliige peab kolme
toop[eva jooksul teatise saamisest arvates teavitama kirjalikult valimiskomisjoni, kas ta soovib
volikogu tods osaleda.
LZiiine-Harju Valla Valimiskomisjoni 20.10.2017 otsuse nr 10 ,,L[2ine-Harju Vallavolikogu
asendusliikmete registreerimine" jiirgi on valimisliidu"Valimisliiiude Uhendus" nimekirjas esimene
asendusliige Eduard Hmeljov. Eduard Hmeljovi on 06.11.2017 teavitatud digusest saada volikogu
liikme volitused (registreeritud Vasalemma Vallavalitsuse dokumendiregistris nr 21-317). Eduard
Hmeljov on 07.11.2017 ndusolekuga avaldanud soovi osaleda volikogu toos.

Kohalikuomavalitsusekorralduse seaduse $ lg l6ike2punkti 1, g 20ldigete 1,3 ja5;kohaliku
omavalitsuse volikogu valimise seaduse" $ 13 l6ike 2 ningliiiine-Harju Valla Valimiskomisjoni
20.10.2017 otsuse nr 10,,Liiiine-Harju Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine" alusel,
L[iine-Harj u Val la Valimiskomisj on

otsustab:
1. Peatada Jaanus

saat'i volitused Lii2ine-Harju vallavolikogu liikmena.

2.Mddrata Liiiine-Harju Vallavolikogu liikmeks asendusliige Eduard Hmeljov.
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3. Otsus j dustub allakirjutamisega.
4. Valimiskomisjoni otsuse peale v6ib huvitatud isik vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse $-idele 64,65ja $ 66 ldikele 1 esitada kaebuse Vabariigi Valimiskomisjoni-le,
kaebus tuleb esitada kolme ptieva jooksul arvates otsuse tegemisest

Tfan*-z'
Ulvi Pallase
Valla valimiskomisj oni esimees

