ELVA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS

EELNÕU

Elva valla piirkonnakogude statuut
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3 punk 4 ja § 6 lg 3 punk 2 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Käesolev statuut reguleerib piirkonnakogude (edaspidi piirkonnakogu) moodustamist Elva valla
territooriumil, piirkonnakogu pädevust ja töökorraldust.
§ 2. Piirkonnakogu
(1)Piirkonnakogu on valla erinevate piirkondade huvide paremaks esindamiseks ja arvestamiseks
omavalitsuse ülesannete täitmisel ning kohaliku initsiaivi ja identeedi hoidmiseks moodustatav valla
ühe piirkonna esinduskogu.
(2)Piirkonnakogu võib moodustada Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu piirkonnas.
Piirkonnaks loetakse Elva vallaks ühinenud kohalike omavalitsuste haldusterritooriumi.
(3)Piirkonnas võib moodustada ühe piirkonnakogu.
§ 3. Piirkonnakogu pädevus
(1)Piirkonnakogul on õigus teha vallavalitsusele eepanekuid piirkonna kohaliku elu küsimustes.
(2)Piirkonnakogul on õigus olla informeeritud vallaeelarve koostamise protsessist ja esitada
eepanekuid eelarve kujundamiseks.
(3)Piirkonnakogu informeerib vallavalitsust piirkonna probleemidest ja vajadustest ning teeb
eepanekuid nende lahendamiseks.
(4)Piirkonnakogule esitatakse seisukoha andmiseks:
1) valla arengukava ja eelarvestrateegia;
2) valla üldplaneering ja selle muudatused;
3) muud piirkonna jaoks olulised eelnõud (sh investeeringute kavad, mis puudutavad antud
piirkonda).
(5)Piirkonnakogul on õigus taotleda valla eelarvest vahendeid oma tegevuse toetuseks.
§ 4. Piirkonnakogu moodustamine

(1)Piirkonnakogu moodustatakse ja tegutseb käesolevas statuudis sätestatud korras.
(2)Piirkonnakogu volituste aeg on võrdne volikogu volituste ajaga.
(3)Piirkonnakogus on kuni 11 liiget. Piirkonnakogu liikmete arv määrab vallavalitsus lähtudes piirkonna
elanike arvust:
1) kuni 2000 elanikku - vähemalt 7 liiget;
2) 2000 kuni 4000 elanikku - vähemalt 9 liiget;
3) üle 4000 elaniku - vähemalt 11 liiget.
(4)Piirkonnakogu liikmeks võib olla piirkonnas rahvaskuregistri andmetel elav täisealine inimene,
kes esindab piirkonna asustusüksust või Elva linnas asumit või piirkonnas tegutsevat eevõtet,
mietulundusühingut või muud huvigruppi.
(5)Piirkonnakogu moodustamise algatab Elva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) omal algatusel või
piirkonna elanike eepanekul.
§ 5. Piirkonnakogu liikmete valimine
(1)Piirkonnakogu liikmete valimise korraldab vallavalitsus.
(2)Vallavalitsus moodustab valimiste läbiviimiseks korraldusega 3 kuni 5 liikmelise valimiskomisjoni.
Komisjoni ei või kuuluda piirkonnakogu liikme kandidaat.
(3)Valimiskomisjon:
1) registreerib esitatud kandidaadid;
2) annab kandidaadele vastavalt avalduste laekumise järjekorrale numbrid;
3) valmistab ee valimissedelid või elektroonilise hääletuse;
4) teeb kindlaks hääletamistulemused;
5) lahendab laekunud kaebused;
6) lahendab muid hääletamis- või valimisprotsessiga seotud küsimusi.
(4)Piirkonnakogu liikmete valimise võib korraldada elektrooniliselt või rahvakoosolekul.
(5)Piirkonnakogu liikme kandidaadi võib esitada igaüks. Kui kandidaadi on esitanud keegi teine, peab
olema lisatud kandidaadi kirjalik nõusolek. Esitatud kandidaat peab vastama paragrahvi 4 lõikes 4
sätestatud piirkonnakogu liikme ngimusele.
(6)Piirkonnakogu liikme valimistel võib hääletada vähemalt 16-aastane rahvaskuregistri andmetel
piirkonnas elav inimene. Igal elanikul on üks hääl.
(7)Hääletamistulemuste alusel moodustatakse kandidaade pingerea alusel nimekiri. Nimekiri
moodustatakse kandidaadest, kes on saanud vähemalt ühe hääle. Valituks osutuvad nimekirjast
piirkonnakogu kohtade arvule vastav arv kandidaate, ülejäänud kandidaadid jäävad asendusliikmeteks.

(8)Piirkonnakogu valimistel peab osalema vähemalt 10% piirkonna hääleõiguslikest elanikest. Juhul kui
osaleb vähem elanikke, pikendab valimiskomisjon hääletamise aega või korraldab valimiskomisjon uued
piirkonnakogu valimised.
(9)Valimistulemused ja piirkonnakogu koosseisu kinnitab vallavalitsus korraldusega.
§ 6. Piirkonnakogu töökorraldus
(1)Piirkonnakogu töövormiks on koosolek.
(2)Esimese piirkonnakogu koosoleku kutsub kokku vallavalitsus.
(3)Piirkonnakogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mie harvem kui kord kolme kuu
jooksul.
(4)Piirkonnakogu päevakorrapunkde arutelule on piirkonnakogul õigus kaasata valla ameisikuid ja
teisi spetsialiste olenevalt arutlusele tulevatest küsimustest.
(5)Piirkonnakogu koosolekud protokollitakse ja avalikustatakse valla dokumendiregistris. Protokoll
peab sisaldama koosoleku päevakorda, toimumise aega, koosolekust osa võtnud isikute nimekirja,
piirkonnakogu otsuseid ja piirkonnakogu liikmete eriarvamusi. Elektroonilise koosoleku toimumise või
piirkonnakogu liikme elektroonilise osalemise kohta tehakse protokolli sellekohane märge. Protokollile
kirjutab alla koosoleku juhataja.
(6)Piirkonnakogu koosolekute läbiviimiseks on piirkonnakogul õigus tasuta kasutada piirkonnas asuvaid
vallale kuuluvaid ruume koos vajalike tehniliste vahenditega.
(7)Piirkonnakogul on õigus kehtestada täpsem töökord.
§ 7. Piirkonnakogu esimees
(1)Esimesel koosolekul valib piirkonnakogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe piirkonnakogu
volituste ajaks.
(2)Esimees:
1) kutsub kokku piirkonnakogu koosoleku ning juhib selle tööd;
2) esindab piirkonnakogu suhtlemisel vallavolikogu ja -valitsusega;
3) korraldab piirkonnakogu koosoleku protokollimist ja valla dokumendiregistrisse edastamist;
4) allkirjastab piirkonnakogu kirjad ja koosoleku protokollid.
(3)Aseesimees asendab esimeest tema äraolekul.
(4)Piirkonnakogu võib igal ajal piirkonnakogu esimehe või aseesimehe tagasi kutsuda, tagasikutsumiseks
on vajalik piirkonnakogu koosseisu häälteenamus.
(5)Esimees ja aseesimees võib igal ajal tagasi astuda, andes sellest piirkonnakogule kirjalikult teada.
(6)Piirkonnakogu valib liikmete seast uue esimehe või aseesimehe puuduva esimehe või aseesimehe
kohale.
(7)Piirkonnakogu esimees ja aseesimees valitakse piirkonnakogu koosseisu häälteenamusega.

§ 8. Otsuste langetamine piirkonnakogu koosolekul
(1)Piirkonnakogu on otsustusvõimeline kui koosolekul osaleb vähemalt pool selle koosseisust.
(2)Piirkonnakogu otsus on vastuvõetud kui selle poolt hääletab koosolekul osalenutest rohkem kui vastu.
Eriarvamusele jäänud piirkonnakogu liikmel on õigus nõuda oma eriarvamuse protokollimist.
§ 9. Piirkonnakogu liikme õigused
(1)Piirkonnakogu liikmel on õigus teha eepanekuid koosoleku päevakorra kujundamiseks, osaleda
päevakorraküsimuste arutelul ja hääletamisel.
(2)Piirkonnakogu liige võib igal ajal piirkonnakogust tagasi astuda, teatades sellest kirjalikult esimeest.
§ 10. Muudatused piirkonnakogu koosseisus
(1)Piirkonnakogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt seoses tema surmaga, tagasiastumisega või
ta ei vasta enam paragarahv 4 lõikes 4 sätestatud piirkonnakogu liikme ngimusele. Piirkonnakogu liige,
kes ei vasta paragrahvi 4 lõikes 4 ngimustele või soovib tagasi astuda, annab sellest piirkonnakogu
esimehele kirjalikult teada.
(2)Piirkonnakogu liikme vabale kohale nimetatakse asendusliikmete nimekirjas esimene
piirkonnakogust välja jäänud kandidaat. Juhul kui asendusliikmeid asendusliikmete nimekirjas ei
jätku, korraldatatakse täiendavate piirkonnakogu liikmete valimine käesoleva statuudi paragrahvis 5
sätestatud korras.
(3)Muudatused piirkonnakogu koosseisus teeb vallavalitsus korraldusega.
§ 11. Piirkonnakogu tegevuse lõpetamine
(1)Piirkonnakogu volitused kehvad samaaegselt vallavolikogu koosseisu volitustega ja lõpevad volikogu
koossesisu lõppemisega.
(2)Piirkonnakogu võib oma tegevuse lõpetada enne tähtaega, kui selle poolt hääletab vähemalt kolm
neljandikku piirkonnakogu koosseisust.
(3)Uue vallavolikogu koosseisu volituste algamise järel korraldatakse uued piirkonnakogu valimised
vastavalt käesolevale statuudile.
§ 12. Rakendussäed
(1)Määrust rakendatakse piirkonnakogude moodustamisel pärast 2021. aasta kohaliku omavalitsuse
volikogu valimist.
(2)Määrusega tunnistatakse 18. oktoobril 2021 kehtetuks järgmised määrused:
1) Elva Linnavolikogu 09.10.2017 määrus nr 6 “Elva piirkonnakogu statuudi kinnitamine”;
2) Konguta Vallavolikogu 28.06.2017 määrus nr 44 “Konguta piirkonnakogu statuut";
3) Palupera Vallavolikogu 13.06.2017 määrus nr 6 “Palupera piirkonnakogu statuut”;
4) Puhja Vallavolikogu 30.08.2017 määrus nr 11 “Puhja piirkonnakogu statuudi kinnitamine”;
5) Rannu Vallavolikogu 15.08.2017 määrus nr 5 “Rannu piirkonnakogu statuudi kinnitamine”;

6) Rõngu Vallavolikogu 04.10.2017 määrus nr 10” Rõngu piirkonnakogu statuut”.
§ 13. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

