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Jaoskonnakomisjonide moodustamine
Riigikogu valimise seaduse § 11 ja § 18 alusel ning arvestades vallasekretäri ja erakondade
ettepanekuid:
1. Moodustada 01. märtsil 2015 toimuvate Riigikogu valimise läbiviimiseks Tapa vallas 4
jaoskonnakomisjoni ning nimetada nende esimehed, liikmed ja asendusliikmed alljärgnevalt:
1.1 Jaoskonnakomisjon nr 1
Komisjoni esimees: Arvo Silla;
Komisjoni liikmed: Silvia Aništšuk, Marina Annus, Ilona Alla, Ere Käärma, Ene Orgusaar, Kaja
Sviridova
Asendusliikmed: Juta Kruusmaa, Juta Pihlak.
1.2 Jaoskonnakomisjon nr 2
Komisjoni esimees: Kaia Silm;
Komisjoni liikmed: Anette- Clarissa Juht, Kaimo Maask, Kaja Mäll, Helle Sild,
Asendusliikmed: Pille Okk, Helve Lamus.
1.3 Jaoskonnakomisjon nr 3
Komisjoni esimees: Kadri Toomingas;
Komisjoni liikmed: Alli Kalavus, Maie Kastemäe, Raivo Okk, Ülle Oru;
Asendusliikmed: Tiina Sillandi, Malle Teras.
1.4 Jaoskonnakomisjon nr 4
Komisjoni esimees: Tiina Talvik;
Komisjoni liikmed: Viivi Kallis, Kertu Neerot, Nele Neerot, Julia Rõbalko
Asendusliikmed: Sirje Võsa, Anne Raava
2. Tapa Vallavalitsuse kantseleil avalikustada otsus Tapa valla weebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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Seletuskiri volikogu otsuse eelnõu “Jaoskonnakomisjonide moodustamine“ juurde
Õiguslik alus
Riigikogu valimise seaduse (RKVS) § 11 lg 1 nimetab, et valimiskomisjoni liige võib olla isik,
kellel on hääletamisõigus käesoleva seaduse § 4 lõigete 1–3 kohaselt ning kelle valimiskomisjoni
liikme volitusi ei ole viimase viie aasta jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega lõpetatud.
Valimiskomisjoni liige peab valdama eesti keelt.
RKVS §-is 18 on toodud jaoskonnakomisjoni moodustamise alused ja kord:
(1) Jaoskonnakomisjonil on kuni üheksa liiget.
(2) Kohaliku omavalitsuse volikogu (edaspidi volikogu) nimetab oma otsusega valla- või
linnasekretäri ettepanekul ning poliitilise tasakaalustatuse põhimõtet arvestades
jaoskonnakomisjoni esimehe ja liikmed hiljemalt 20. päeval enne valimispäeva.
(3) Pooled jaoskonnakomisjoni liikmetest esitab valla- või linnasekretär ning ülejäänud liikmed
esitavad valimistel osalevad erakonnad.
(4) Valimistel osalev erakond võib esitada ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi valla- või
linnasekretärile hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva.
(5) Jaoskonnakomisjoni liikmeks nimetamiseks peab olema isiku nõusolek.
(6) Kui erakonnad kandidaate ei esita või kui nende esitatud kandidaatide arv on väiksem, kui
erakondadel on kohti jaoskonnakomisjonis, nimetab volikogu ülejäänud liikmed valla- või
linnasekretäri ettepanekul.
(7) Kui erakondade esitatud jaoskonnakomisjoni liikmekandidaate on rohkem, kui erakondadel
on kohti jaoskonnakomisjonis, nimetatakse kõik ülejäänud kandidaadid jaoskonnakomisjoni
asendusliikmeteks.
(8) Volikogu nimetab valla- või linnasekretäri ettepanekul ning käesoleva paragrahvi lõikes 7
ettenähtut järgides ka vähemalt kaks asendusliiget, kes komisjoni volituste ajal volikogu
määratud järjekorras asuvad nende komisjoniliikmete asemele, kelle volitused on peatunud või
lõppenud.
Riigikogu valimistel 01. märtsil 2015 on Tapa vallas 4 jaoskonnakomisjoni. Jaoskonnakomisjon
nr 1 tegutseb Tapa linnas, nr 2 Lehtse alevikus, nr 3 Jänedal ja nr 4 Moel.
Valimisel osalevatest erakondadest on oma liikmekandidaadid jaoskonnakomisjonidesse
esitanud:
Eesti Keskerakond- Silvia Aništšuk, Kaimo Maask, Raivo Okk ja Julia Rõbalko
Sotsiaaldemokraatlik Erakond- Marina Annus, Anette- Clarissa Juht, Viivi Kallis
Erakondade poolt nimetatud kandidaadid on esitanud ka oma eelistused, millise jaoskonna töös
nad osaleksid.
Teised eelnõus nimetatud jaoskonnakomisjonide liikmed on esitatud vallasekretäri poolt.
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