TAPA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
EELNÕU

Tapa
28. jaanuar 2019 nr …..
Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine
Võttes aluseks Riigikogu valimise seaduse § 191 lg 1, lg 2 ja lg 8 ning arvestades vallasekretäri
Piret Treial ettepanekut:
1. Moodustada Riigikogu valimisteks 3 jaoskonnakomisjoni ja nimetada nende liikmed
järgmiselt:
1.1 Valimisjaoskond nr 1
Esimees: Arvo Silla
Liikmed:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Asendusliikemd:
1)
2)
1.2 Valimisjaoskond nr 2
Esimees: Aare Limberg
Liikmed:
1)
2)
3)
4)
Asendusliikemd:
1)
2)
1.3 Valimisjaoskond nr 3
Esimees: Kadri Toomingas
Liikmed:
1)
2)
3)
4)
Asendusliikemd:
1)
2)

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsuse peale võib esitada Tapa Vallavolikogule 30 päeva jooksul vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras, arvestades otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud otsuse teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse
jõustumisest.

Maksim Butšenkov
Volikogu esimees

Seletuskiri
Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu „Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide
moodustamine“ juurde
3. märtsil 2019 toimuvad riigikogu valimised. Riigikogu valimise seaduse § 191 näeb ette, et
hääletamise korraldamiseks valimisjaoskonna territooriumil moodustab kohaliku omavalitsuse
volikogu vähemalt viieliikmelise jaoskonnakomisjoni.
Volikogu nimetab otsusega valla- või linnasekretäri ettepanekul ning poliitilise tasakaalustatuse
põhimõtet arvestades jaoskonnakomisjoni esimehe ja jaoskonnakomisjoni liikmed hiljemalt 20.
päeval enne valimispäeva. Poole jaoskonnakomisjoni liikmetest esitab valla- või linnasekretär
ning ülejäänud liikmed esitavad valimistel osalevad erakonnad.
Valimistel osalev erakond võib esitada ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi valla- või
linnasekretärile hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva. Jaoskonnakomisjoni liikmeks
nimetamiseks peab olema isiku nõusolek.
Kui erakonnad kandidaate ei esita või kui nende esitatud kandidaatide arv on väiksem, kui on
erakondadel kohti jaoskonnakomisjonis, nimetab volikogu ülejäänud liikmed valla- või
linnasekretäri ettepanekul. Kui erakondade esitatud jaoskonnakomisjoni liikmekandidaate on
rohkem, kui on erakondadel kohti jaoskonnakomisjonis, nimetatakse kõik ülejäänud kandidaadid
jaoskonnakomisjoni asendusliikmeteks.
Volikogu nimetab valla- või linnasekretäri ettepanekul ka vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni
asendusliiget.
Tapa vallas on moodustatud kolm valimisjaoskonda. Sellest lähtuvalt tuleb moodustada ka kolm
jaoskonnakomisjoni. Käesolev eelnõu on esialgu esitatud ilma nimedeta, kuna komisjonide
liikmete kandidaatide väljaselgitamise protsess veel käib. Komisjonide liikmete kandidaadid
esitatakse vallavolikogule esimesel võimalusel. Siinjuures tuleb arvestada asjaoluga, et valimistel
osalevad erakonnad saavad jaoskonnakomisjoni liikmekandidaate esitada kuni 22. jaanuarini.
Eelnõu ja seletuskirja koostas
Piret Treial
Vallasekretär
22.01.2019
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