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Mrizirus kehtestatakse Oru valla p6himiidruse g 40 l6ike 5 alusel.

$ 1. 6ru vallavalitsuse tiiii kavandamine
(1) 6ru vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) tootab liihtudes kohaliku omavalitsuse konalduse
seadusest, teistest 6igusaktidest ja kiiesolevast tririkorrast.
(2)Yallavalitsus peab oma korralist istungit kaks korda kuus kalendrikuu teisel ja neljandal
reedel.

(3) Vallavanem vdib korralise istungi toimumise aega muuta.
(4) Vallavanem vdib kokku kutsuda erakorralise istungi, teates sellest vallavalitsuse liikmetele
viihemalt kolm tundi enne istungi toimumist.

vallavalitsuse istungile esitatavatele materjalidele
(1) Ettepanekuid vallavalitsuse digusaktide eeln6ude ja muude ki.isimuste vallavalitsuse istungi
piievakorda vdtmiseks on 6igus teha:
1 ) vallavalitsuse liikmetel;
2) v allav ahtsuse ametnikel;
$ 2. Nduded

3) vallavanemal;
a) 6ru vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) vdi vallavalitsuse komisjonil;
5) vallaelanikel seaduses szitestatud alusel ja korras;
6) vallavolikogul;
7) vallavolikogu esimehel;
8) valla asutuse juhil.
(2) Y allav alit sus e i stun gi p iievakord a e sitataks e :
1) vallavolikogu mridruste ja otsuste eelndud;
2) vallavalitsuse mddruste ja korralduste eeln6ud;
3) muud valitsuse piider.uses otsustamist vqavad ktisimused;
4) informatsioon.
(3) Vallavalitsuse istungile esitatavad materjalid valmistavad ette vallavalitsuse ametnikud,
vajadusel vallavalitsuse komisjonid. Komisjonide poolt ettevalmistatud materjalid esitab
vallavalitsusele komisjoni esimees.
(4) Vallavalitsusele esitatavate materjalide komplektsuse ning nende Sigsuse ja korrektsuse eest
vastutab materjalid esitanud isik. Eelndu dateeritakse ja lisatakse mdrge: "Eeln6u koostas ja
eeln6u Oigsuse eest vastutab: lnimil "Eelndu allkirjastab esitaja.
(5) Ktisimuste kohta, mis ei n6ua vallavalitsuse Oigusakti kehtestamist, lisatakse protokollilise
otsuse eeln6u.

(6) Vallavalitsuse digusaktide eelndud peavad olema kooskdlas digusaktidega, sh vallavolikogu
ja vallavalitsuse 6igusaktidega, vastama seadusega kehtestatud vormin6uetele, olema
,normitehniliselt, keeleliselt ja terminoloogiliselt korrektsed.
(7) Vallavalitsuse 6igusaktide eeln6ud koos asjassepuutuvate materjalidega antakse
vallavalitsuse kantseleile iile viihemalt iiks t6optiev enne valituse istungi piievakorra kinnitamist.
(8) Vallavalitsuse erakorralise istungi materjalid esitatakse istungil, kui vallavanem ei ole
trihtaega miieiranud.

(9) Vallavalitsuse kantselei ei registreeri esitatud materjale ja tagastab need, kui materjalid:
1) on vastuolus digusaktidega;
2) ei sisalda otsustamiseks v6i Oigusakti kehtestamiseks ettendhtud dokumente;
3) vaj avad kooskdlastamist.
(10) Kiireloomulised krisimused esitab vallavalitsuse istungi piievakorda vdtmiseks asjaomane
isik motiveeritult ning vahetult vallavanemale, kelle otsusel istungi pdevakorda tiiiendatakse
enne istungi algust.
(11) Kiireloomuliste krisimuste kohta esitatud materjale enne istungit ei kontrollita. Eelndu
vasta'vust kehtestatud n6uetele kontrollitakse enne digusakti jOustumist.
$ 3. Materjalide vormistamine vallavalitsuse istungile ning istungi prievakorra kinnitamine
(1) N6uetekohaselt ja tiihtaegselt esitatud materjalide alusel koostab vallavalitsuse kantselei
vallavalitsuse korralise istungi pdevakorra eeln6u ja esitab selle kinnitamiseks vallavanemale
istungi toimumise paeva hommikul kell 9.00.
(2) Erakonalise istungi pbevakord kinnitatakse istungi algul.
(3) Vallavanemal on 6igus tiiiendada vallavalitsuse istungi piievakorda kiireloomuliste
krisimustega istungi algul.
(4) Piirast istungi pdevakona kinnitamist edastab vallavalitsuse kantselei istungi prievakorra
viivitamatult vallavalitsuse liikmetele ning istungile kutsutud ki.ilalistele.
(5) Vallavalitsuse istungi materjale ei avalikustata enne otsuste vastuvdtmist ja l6p1ikku
vormistamist.
$ 4. Vallavalitsuse istungi lfrbiviimine
(1) Vallavalitsuse istungid on kinnised, kui vallavalitsus ei otsusta teisiti. Vallavalitsuse
istungitest v6tab sdnadigusega osa vallasekretdr, kes protokollib vallavalitsuse istungid.
(2)Yallavalitsuse istungit juhatab vallavanem, tema eiraolekul vanim valitsuse liige.
(3) Vallavalitsuse istungil v6ib viibida vastava pdevakorrapunkti esitaja kellele sdna6iguse
andmise otsustab vallavanem. Vallavolikogu esimees v6ib osaleda vallavalitsuse istungil.
(4) Vallavalitsuse istung algab juhataja haamriloogiga mille jrirel juhataja tutvustab istungi
piievakorda.
(5) Istungi juhataja v6ib phevakorrapunktide arutamise jiirjekonas teha muudatusi. Istungi algul
vdib vallavanema v6i vallavalitsuse liikmete ettepanekul piievakorrapunkti pdevakorrast viilja
awata.
(6) Ptievakorrapunkti arutamine algab vajadusel eeln6u esitanud isiku ettekandega. Seejiirel
annab i stungi juhataj a s6na kaasettekandj al e.
(7) Istungi juhataja v6ib kindlaks mddrata ettekannete, kaasettekannete ja s6navdttude kestuse,
samuti keerukate ja mahukate asjade arutamise kona.
(8) Ettepaneku otsustamiseks teeb vallavalitsusele istungi juhataj a.
(9) Enne hiiiiletamist kordab istungi juhataja kdiki hiiiiletamisele pandavaid ettepanekuid.
Esimes ena pannaks e hiiiiletamis el e ettekandj a ettep anek.
(10) Vallavalitsuse otsused tehakse istungil osalevate vallavalitsuse liikmete
poolthtitilteenamusega. Hririletamine on avalik.

allakirjutamine, vflljastamine ja
avalikustamine
(1) Vallavalitsuse Oigusakti allkirjastab esmalt vallasekretiir ja seejiirel vallavanem.
2) Yallavalitsuse istungi toimumise kohta vormistatakse seitsme toopZieva jooksul protokoll,
millele kirjutab esmalt alla istungi protokollija, seejdrel istungi juhataja.
(3) Vallavalitsuse digusaktid vormistatakse kahe toopiieva jooksul arvates istungi toimumisest.
$ 5. Vallavalitsuse 6igusaktide vormistamine,

(4) Vallavalitsuse digusaktid saavad kuupiieva ja numbri vallavalitsuse istungi toimumise piieval.
(5) Vallavalitsuse 6igusaktid jdustuvad neis miirgitud tingimustel ja avalikustatakse valla
p6himiiiiruses sdtestatud korras. Ei avaiikustata andmeid, mille vriljastamine on seadusega
keelatud v6i mdeldud iiksnes valla ametiasutuse siseseks kasutamiseks.
(6) Vallavalitsuse istungil otsustatu kohta annavad ajakirjandusele informatsiooni vallavanem
v6i tema poolt volitatud isikud.
$ 6. Vallavalitsuse komisjonid
(1) Vallavalitsus v6ib temale pandud iilesannete tziitmiseks ja vallavalitsuse ettepanekute
v61j atdotamiseks moodustada ajutisi vdi alatisi komisj one.
(2) Vallavalitsus kinnitab oma korraldusega komisjoni koosseisu ja vajadusel pdhimiiiiruse.
Komisjoni esimehe miiiirab vallavalitsus oma liikmete hulgast.
(3) Komisjoni pdhimiidruses sdtestatakse komisjoni iilesanded, komisjoni teenindamine ning
komisjoni jiirelduste ja ettepanekute esitamise kord.
(4) Komisjoni toovorm on koosolek. Komisjon on otsustusvdimeline, kui koosolekust v6tab osa
viihemalt pool komisjoni koosseisust. Komisjon teeb oma otsused poolthiiiilteenamusega.
Komisjoni otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme toopiieva jooksul ning neile kirjutavad
alla komisjoni esimees ja sekretrir.
(5) Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga vallavalitsuse miiiiruste ja korralduste
vastuv6tmisel.
$ 7. Rakendussfltted
(1) 6ru vallavolikogu mriiirus nr 6,I1.0L2003 ,,6ru Vallavalitsuse tookorra kinnitamine"
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