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Valimiskomisjoni moodustamine
Vabariigi Valitsuse 29.12.2016. a määrusega nr 171 „Tamsalu valla ja Tapa valla osas
haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti
territooriumi haldusüksuste nimekirja kinnitamine“ muutmine“ on kinnitatud Tamsalu valla ja
Tapa valla ühinemise teel uue haldusüksuse, Tapa valla, moodustamine 15. oktoobril 2017
toimuva kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 13, kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse § 17 lõigete 1 ja 2, haldusreformi seaduse § 7 lõike 5 ning Tamsalu valla ja
Tapa valla vallasekretäride ettepankute alusel:
1. Moodustada Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel moodustuva Tapa valla
valimiskomisjon 6- liikmelisena.
2. Nimetada Tapa valla valimiskomisjoni liikmed alljärgnevas koosseisus:
2.1 Ilona Alla
2.2 Ursula Grau
2.3 Margit Halop
2.4 Ene Orgusaar
2.5 Leo Piirits
2.6 Piret Treial
3. Valla valimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valib komisjon oma liikmete seast.
4. Valimiskomisjoni asendusliikmeteks nimetada vastavalt määratud järjekorrale:
4.1 Kairi Maasen
4.2 Merike Viilver
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Reigo Tamm
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri volikogu otsuse eelnõu “Valimiskomisjoni moodustamine“
15. oktoobril 2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu valimised. Tamsalu
Vallavolikogu ja Tapa Vallavolikogu on otsustanud ühinemise teel moodustada uue
omavalitsusüksuse Tapa vald. Valimistoimingute läbiviimiseks (registreerida KOVVS nõuete
kohaselt esitatud kandidaadid, teha kindlaks valla hääletamis- ja valimistulemused ning täita
muid seadustest tulenevaid ülesandeid) on volikogul kohustus moodustada valla
valimiskomisjon.
Haldusreformis seaduse § 7 lg 5 kohaselt on asjaomased omavalitsusorganid kohustatud
valimisringkondade ja -jaoskondade, samuti valimiskomisjonide moodustamist ning volikogu
liikmete arvu käsitlevad otsused vastu võtma hiljemalt 2017. aasta 15. juuniks.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 13 kohaselt kuulub volikogu
ainupädevusse valimisringkondade arvu, piiride ja ühtse numeratsiooni ning igas
valimisringkonnas mandaatide arvu määramine, valla või linna valimiskomisjoni ja
jaoskonnakomisjoni moodustamine, välja arvatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
seaduse § 233 lõikes 1 nimetatud juhul.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 17 lg 1 sätestab, et uue kohaliku
omavalitsuse üksuse volikogu valimisteks nimetavad asjaomased volikogud kokkuleppel
asjaomaste valla- või linnasekretäride ettepanekul valla valimiskomisjoni liikmed ja
asendusliikmed käesoleva seaduse § 14 lõigetes 1, 2 ja 6 ettenähtut järgides.
Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt valib valla valimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe komisjon
oma liikmete seast. Komisjoni esimehe volitused kestavad kuni uue kohaliku omavalitsuse
üksuse valla- või linnasekretäri ametisse nimetamiseni.
KOKS § 14. Valla ja linna valimiskomisjoni moodustamine
(1) Valla ja linna valimiskomisjonil on kuni seitse liiget.
(2) Valla ja linna valimiskomisjoni liikmed nimetatakse hiljemalt 90. päeval enne
valimispäeva.
(6) Volikogu nimetab valla- või linnasekretäri ettepanekul ka kuni kaks asendusliiget, kes
asuvad komisjoni volituste ajal volikogu määratud järjekorras nende komisjoniliikmete
asemele, kelle volitused on lõppenud.
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