KASTRE VALLA VALIMISKOMISJON
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Kurepalu

02. august 2017 nr 1

Algus kell 10.20 ja lõpp 11.00
Valimiskomisjoni koosolek toimus 02.08.2017 valimiskomisjoni liikmete nõustumisel
elektrooniliselt, personaalsete ja valimiskomisjoni liikmetele teadaolevate e-posti aadresside
kaudu. Koosolekust võtsid osa valimiskomisjoni liikmed Annika Pajumaa-Murov, Üllar
Reino, Marlene Tammoja ja Jüri Raudseping. Koosolekut juhatas Annika Pajumaa-Murov ja
protokollis Üllar Reino.
Otsustati kinnitada järgmine päevakord:
1. Valimiskomisjoni esimehe valimine.
2. Valimiskomisjoni aseesimehe valimine.
3. Valimiskomisjoni asukoha määramine.
4. Valimiskomisjoni tööaja määramine.
5. Valimiskomisjoni toimingute ja tähtaegade ülevaatamine ning liikmete töögraafiku
koostamine.
1. Valimiskomisjoni esimehe valimine.
Koosolekul tehti ettepanek valimiskomisjoni esimeheks valida Annika Pajumaa-Murov.
Hääletati: 3 poolthäält ja 1 erapooletu
OTSUSTATI: võtta vastu valimiskomisjoni otsus nr 1 (protokollile lisatud).
2. Valimiskomisjoni aseesimehe valimine.
Koosolekul tehti ettepanek valimiskomisjoni aseesimeheks valida Üllar Reino.
Hääletati: 3 poolthäält ja 1 erapooletu
OTSUSTATI: võtta vastu valimiskomisjoni otsus nr 2 (protokollile lisatud).
3. Valimiskomisjoni asukoha määramine.
Tartu maavanem on 17.07.2017 korraldusega nr 1-1/747 määranud Kastre valla
valimiskomisjoni asukohaks Kurepalu küla, Haaslava vald, Vallamaja.
Hääletati: 4 poolthäält
OTSUSTATI:Pidada maavanema määratud valimiskomisjoni asukohta sobivaks ja kiita see
heaks.
4. Valimiskomisjoni tööaja määramine.
Koosolekul otsustati määrata valimiskomisjoni tööajaks ajavahemikud 16.08.2017 kuni
28.08.2017 igal esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval kell 09.00-11.00, igal kolmapäeval
kell 14.00-16.00, igal reedel kell 10.30-12.00, 29.08.2017 kuni 31.08.2017 igal tööpäeval kell
09.00-11.00 ning 14.00-16.00, 01.09.2017 kell 10.30-12.00, 04.09.2017 kell 14.00-16.00,
05.09.2017 kell 09.00-18.00, 06.-07.09.2017 kell 14.00-18.00, 08.09.2017 kell 10.30-12.00,
11.09.2017 kell 09.00-16.00.
Hääletati: 4 poolthäält

OTSUSTATI: võtta vastu valimiskomisjoni otsus nr 3 (protokollile lisatud)
5. Valimiskomisjoni toimingute ja tähtaegade ülevaatamine ning liikmete töögraafiku
koostamine.
Vaadati üle valimiskomisjoni toimingud ja valimistega seotud tähtajad ning räägiti lahti
komisjonis tehtava töö tasustamise põhimõtted. Lepiti kokku, et valimiskomisjoni esimees
esitab peale valimisi asjaomastele vallavalitsustele (iga vallavalitus kompenseerib oma
volikogu poolt nimetatud liikme hüvitise oma eelarvest ise) esildise komisjoni
liikmetelehüvitise maksmise ettepanekuga (töögraafiku alusel ja kulude põhiselt). Koosolekul
otsustati, et valimiskomisjoni esimees koostab töögraafiku ja kooskõlastab selle iga liikmega
personaalselt. Kohal viibinud komisjoni liikmete töögraafik kuni 11.09 koostati koosolekul.
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