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Tapa Vallavolikogu valimiseks volikogu liikmete
arvu määramine, valimisringkonna moodustamine
ning valimisringkonnas mandaatide arvu määramine
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 lõike 1 punktide 12 ja 13, kohaliku
omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 7 lõike 1, lõike 2 punkti 5, lõike 4, § 8 lõigete 1, 3,
5, 7 ja § 11 lõigete 1 ja 2 ning haldusreformi seaduse § 7 lõike 5 alusel:
1. Määrata Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemise tulemusena haldusterritoriaalse
korralduse muutmisega moodustuva uue kohaliku omavalitsuse üksuse Tapa valla
volikogu (Tapa Vallavolikogu) liikmete arvuks 23.
2. Moodustada 15. oktoobril 2017 toimuvaks Tapa Vallavolikogu valimiseks üks 23
mandaadiline valimisringkond nr 1.
3. Määrata valimisringkonna nr 1 piiriks Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel
moodustuva uue omavalitsusüksuse haldusterritooriumi piir.
4. Tapa Vallavalitsuse kantseleil avalikustada otsus kolme tööpäeva jooksul otsuse
vastuvõtmisest Tapa valla kodulehel.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Reigo Tamm
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri volikogu otsuse eelnõu “Tapa Vallavolikogu valimiseks volikogu liikmete
arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning valimisringkonnas mandaatide
arvu määramine“
15. oktoobril 2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu valimised. Tamsalu
Vallavolikogu ja Tapa Vallavolikogu on otsustanud ühinemise teel moodustada uue
omavalitsusüksuse Tapa vald.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 12 kohaselt kuulub volikogu
ainupädevusse volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine ja punkti 13 kohaselt
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.
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.
Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemislepingu punkti 6.2 kohaselt on uue moodustuva Tapa
vallavolikogu koosseisus 23 liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas.
Õigusliku alused volikogu liikmete arvu määramiseks ja valimisringkondade määramiseks
lähtuvalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste seadusest.
§ 7. Volikogu liikmete arvu määramine
(1) Volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määrab volikogu oma otsusega. Volikogu
liikmete arv peab olema paaritu arv.
(2) Volikogus peab olema vähemalt seitse liiget. Volikogu liikmete arv määratakse
rahvastikuregistri andmete põhjal, lähtudes valla- või linnaelanike arvust valimisaasta 1. juuni
seisuga järgmiselt:
1) üle 2000 elaniku – vähemalt 13 liiget;
2) üle 3500 elaniku – vähemalt 15 liiget;
3) üle 5000 elaniku – vähemalt 17 liiget;
4) üle 7500 elaniku – vähemalt 19 liiget;
5) üle 10 000 elaniku – vähemalt 21 liiget;
6) üle 30 000 elaniku – vähemalt 25 liiget;
7) üle 50 000 elaniku – vähemalt 31 liiget;
(4) Volikogu avalikustab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuse kolme tööpäeva
jooksul, arvates otsuse vastuvõtmise päevast.
§ 8. Valimisringkondade moodustamine
(1) Volikogu moodustab valla või linna territooriumil ühe valimisringkonna.
(3) Mandaatide arv moodustatavates valimisringkondades ei või olla väiksem kui kolm.
(5) Volikogu otsuses valimisringkondade moodustamise kohta määratakse ringkondade
numeratsioon, piirid ning mandaatide arv igas ringkonnas.
(7) Volikogu avalikustab käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud otsuse kolme tööpäeva
jooksul, arvates otsuse vastuvõtmise päevast.

§ 11. Toimingud uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimise korral
(1) Uue kohaliku omavalitsuse üksuse valimisteks teevad asjaomased volikogud kokkuleppel
järgmised
toimingud:
1) määravad uue volikogu liikmete arvu, lähtudes käesoleva seaduse § 7 lõigetes 1 ja 2
ettenähtust ning uue valla või linna territooriumil elavate elanike arvust rahvastikuregistri
andmete
alusel
määramise
aasta
1.
jaanuari
seisuga;
2) moodustavad uue valla või linna territooriumil valimisringkonnad, lähtudes käesoleva
seaduse § 8 lõigetes 1–5 ettenähtust.
(2) Mandaatide jaotamisel lähtutakse käesoleva seaduse § 9 lõigetes 1 ja 2 ettenähtust ning
uue valla või linna territooriumil elavate valijate arvust rahvastikuregistri andmete alusel
mandaatide jaotamise aasta 1. jaanuari seisuga.
01.01.2017 seisuga on uue valla rahvaarv 11383 (Tapa valla rahvaarv 7613, Tamsalu valla
rahvaarv 3770).
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