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SISSEJUHATUS 

 

Käesolev riigi valimisteenistuse juhend annab soovitusi kuhu paigutada jaoskondade 

hääletamisruumid 2021. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja abistab valimistega seotud 

dokumentide vormistamisel. Juhendi eesmärgiks on ühtlustada dokumentide vormistamise praktikat 

ja hääletamisruumide asukohtade määramise põhimõtteid. Eesmärgiks on tagada valimiste ühetaoline 

korraldamine Eestis.  

Valimistega seotud dokumentide ning hääletamisruumide seniste asukohtade ülevaatamise tingivad 

valimisseadustes ja rahvahääletuse seaduses tehtud muudatused. 2021. a ei ole valijad seotud 

elukohajärgse lähima jaoskonna hääletamisruumiga, vaid saavad hääletada kogu valimisringkonna 

piires. Hääletajate nimekiri ei ole 2021. a enam paberil, vaid sisaldub valimiste infosüsteemis ja on 

elektrooniline. Täita tuleb nõudeid hääletamisruumide ja –toimingute ligipääsetavuse osas. 

Agitatsiooni keeld kehtib ainult hääletamisruumis ja kaob mujalt, s.h ruumidest, mille kaudu hääletaja 

siseneb hääletamisruumi.  

Juhendis on toodud hääletamisruumide asukohtade määramise põhimõtted, kohaliku omavalitsuse 

volikogu valimiste toimingud ja tähtajad ning töövihiku laadne kontroll-leht valla- või linnasekretärile 

toimingute järgimiseks kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. Samuti on kirjeldatud volikogu 

liikmete arvu määramiseks, valimisringkonna moodustamiseks, valla- või linna valimiskomisjoni 

liikmete nimetamiseks, jaoskondade moodustamiseks ja jaoskonnakomisjonide moodustamiseks 

tehtavate otsuste sisu ja ajaraam.  

Kõik toimingud ja tähtajad kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste jaoks, dokumentide näidised ning 

abistav kontroll-leht on toodud juhendi lisas.  

 

Lisa 1. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste toimingud ja tähtajad 

Lisa 2. Kontroll-leht valla- või linnasekretärile kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste 

ettevalmistavete tegevuste kohta 
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1 HÄÄLETAMISRUUMIDE ASUKOHTADE MÄÄRAMINE 

 

Hääletamisruumi mõiste 

Hääletamisruum on Eesti avalikus ruumis ajutine nähtus, olles avatud vaid hääletamisnädala jooksul. 

Hääletamisruum on hoones selgelt eristatud ala, kus valija teostab hääletamisõigust. 

Hääletamisruumis on selleks hääletamissedelite väljaandmise kohad, hääletamiskabiinid ning 

hääletamiskast(id). Hääletamisruumis peab korda jaoskonnakomisjon, kelle suulised korraldused on 

kohustuslikud kõigile hääletamisruumis viibivatele isikutele. Hääletamisruumis on keelatud agitatsioon 

ja hääletajal on keelatud hääletamisruumist välja viia hääletamissedelit. Hääletamisruumini liikumine 

hoones on viidastatud. 

Hääletamisruumide asukohtade üle vaatamine ja eesmärk 

Hääletamisruumide senised asukohad tuleb üle vaadata, sest: 

• Täita tuleb nõudeid hääletamisruumide ja -toimingute ligipääsetavuse tagamiseks; 

• Hääletajad ei ole enam seotud elukohajärgse lähima hääletamisruumiga, vaid saavad 

hääletada kogu ringkonna piires; 

• Agitatsiooni keeld kehtib ainult hääletamisruumis ja kaob mujalt, s.h ruumidest, mille kaudu 

hääletaja siseneb hääletamisruumi. 

Eesmärgiks on tagada, et Eesti oleks hääletamisnädalal ühetaoliselt kaetud piisava tihedusega 

hääletamisruumidega, millele on kõigil hääletajatel juurdepääs. Selleks tuleb ühtlustada 

hääletamisruumide asukohtade määramist, kehtestades asukohtade määramise põhimõtteid. 

Asukohtade määramise põhimõtted 

Hääletamisruumi asukoht on sobiv, kui ta vastab neljale tingimusele: ligipääsetavus, lähedus, 

harjumuspärasus ja eristatavus. Hääletamisruumi asukoha määramisel peab arvestama ka, et tuleb 

täita tehnilised tingimused, mis võimaldaksid hääletamist kasutades elektroonilist valijate nimekirja. 

Rahvatervise kaitse seisukohalt tuleb arvestada, et hääletamisruumi suurus võimaldaks rakendada 

sotsiaalse distantseerimise reeglit.  

Ligipääsetavus 

Hääletamisruum peab olema ligipääsetav kõigile hääletajatele, sealhulgas erivajadustega ja puuetega 

inimestele. See tähendab, et hoone juures peavad olema parkimisvõimalused, liikumisteed 

hääletamisruumini peavad olema takistusteta ja viidastatud. Hoonesse peab olema võimalik ratastooli 

või lapsevankriga siseneda. Hääletamisruum peab lifti puudumisel asuma samal korrusel kui hoone 

peasissepääs ja peab olema ratastooli või lapsevankriga liikumiseks piisavalt ruumikas. Tagatud peab 
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olema liikumistee ja ruumi piisav valgustatus. Juhul, kui hoone sissepääsuuksed ei avane automaatselt, 

tuleb hääletajale muuta kättesaadavaks hääletamise korraldajate abi hoonesse sisenemisel1.  

Lähedus 

Hääletamisruum peab asuma hääletajate elukohtadele piisavalt lähedal. Valdade ja linnade piires tuleb 

valida hääletamisruumi asukohaks hoone, mis on keskuses või tihedamalt asustatud alal. Asukoha 

valikult tuleb eelistada hääletamisruumi, mis jääb hääletajate liikumisteedele. Nädala sees avatud 

hääletamisruumi puhul tuleks arvestada hääletajate liikumistrajektooriga: kodu-töö-kauplus-lasteaed 

või kool. Nädalavahetusel avatud hääletamisruumi puhul tuleks arvestada hääletajate 

liikumistrajektooriga: kodu-vaba aja veetmise koht–kultuuriasutus-kauplus. Hääletamisruumi asukoha 

määramisel tuleb arvestada, et hääletamisruumini oleks hääletajal võimalik liikuda kas ühistranspordi 

või autoga. 

Harjumuspärasus 

Hääletamisruum peab asuma sellises hoones, mis on hääletajale tuttav. Hääletamisruumi asukoha 

määramisel tuleb arvestada seda, kus hääletaja on valla või linna piires harjunud kasutama avalikke 

teenuseid või kogunema vaba aja veetmiseks. Varem valimistel kasutatud hääletamisruumide 

asukohad on ennast õigustanud, kui nende reaalne teeninduskoormus on olnud üle 500 hääletaja 

hääletamisruumi kohta terve valimiste perioodi vältel. Eesti avalikus ruumis on hääletajad harjunud 

hääletamisruumidega, mis asuvad kultuurikeskustes, vallavalitsuste hoonetes, koolimajades, 

raamatukogudes ning seltsi- või rahvamajades. Tallinnas, Tartus ja Pärnus ollakse harjunud ka 

hääletamisruumidega, mis asuvad suurtes kaubanduskeskustes.   

Eristatavus 

Hääletamisruum peab hoones asuma kohas, kus on tagatud hääletajate õigus hääletada salaja. See 

tähendab, et hääletamiskabiinid peab saama hääletamisruumis paigaldada nii, et hääletamissedeli 

täitmine ei ole väliskeskkonnast jälgitav. Hääletamisruumis peab valitsema hääletamisrahu. See 

tähendab, et poliitiline reklaam ei tohi hääletamisruumi paista ega kosta. Hääletamisrahu on kõige 

paremini tagatud, kui hääletamisruumiks on hoone teistest osadest ustega eraldatud ruum. Kui see 

pole võimalik, siis peab hääletamisruum olema piisava kõrgusega vaheseintega ülejäänud hoone 

aladest eraldatud. Hääletamisruumi piiride kohta peab olema täpne info. See aitab ka erakondadel, 

valimisliitudel ning kodanikuühendustel orienteeruda, kus neil ei ole lubatud jagada 

kampaaniamaterjale või veenda hääletajaid nende eelistustes.  

Tehnilised tingimused 

Elektroonilise valijate nimekirja kasutamiseks peab hääletamisruumiks olema piisavalt suur ala ja 

tehnilised võimalused arvutitega töökohtade sisustamiseks s.t tehnilist infrastruktuuri ja töötavat 

internetiühendust.   

 

 
1 Ligipääsetavuse täpsed tingimused on kirjeldatud nn ligipääsetavuse kontroll-lehel, mis on edastatud kõigile valla- ja 
linnasekretäridele 2020. a ja toodud antud juhendi lisas.  
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Rahvatervis 

Koroonaviiruse haigus COVID-19 leviku tõkestamisel võib valitsus kehtestada kõigis üldkasutatavates 

siseruumides 2+2 reegli. Hääletamisruumiks peab olema piisavalt suur ala, et võimaldada hoida teiste 

inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Sellise vahemaa nõue kehtiks ka hääletamiskabiinide, 

hääletamissedeli väljaandmise ja hääletamiskasti(de) asukohtadele.  

Hääletamisruumide avamise aeg ja arv  

Hääletamisnädalal avatakse Eesti valdades või linnades: 

• Üks keskuses nn põhi-jaoskond oma hääletamisruumis terve hääletamisnädala jooksul, mis 

korraldab kõiki hääletamisliike (s.h väljaspool elukohta, asukohas ja asutuses ning kodus 

hääletamist);  

• Kõik jaoskonnad hääletamisnädala reedest pühapäevani, mis korraldavad vajadusel 

hääletamist ka kodus; 

• Igal jaoskonnal on oma nn põhi-hääletamisruum, mis on avatud rahvahääletuse päeval ja 

valimispäeval; 

• Igal eelhääletamise päeval võivad jaoskonna hääletamisruumid asuda erinevas asukohas; 

• Iga jaoskond võib eelhääletamise ajal avada rohkem kui ühe hääletamisruumi (riigi 

valimisteenistuse loal). 

Rahvahääletuse päeval ja valimispäeval on hääletamisruumid avatud kella 9.00-st kuni 20.00-ni. 

Eelhääletamise perioodil on hääletamisruumid avatud 12.00-20.00.  

Kokku avavad oma ukse terveks hääletamisnädalaks üle Eesti ligi 90 jaoskonda, mis asuvad terve 

nädala jooksul samas asukohas. Hääletamisnädala reedest on avatud üle Eesti ligi 340 täiendavat 

jaoskonda. Kuskil 15% kõigist jaoskondadest on mobiilsed asudes reedel, laupäeval ja pühapäeval 

erinevates asukohtades. Vähemalt 5 valda või linna piloteerivad ka selliseid nn mobiilseid jaoskondi, 

mis samal ajal on avatud kahes erinevas asukohas paiknevates hääletamisruumides.  

 

Lisa 3. Kontroll-leht hääletamisruumide ligipääsetavuse hindamiseks 
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2 VALIMISJAOSKONDADE MOODUSTAMINE 

01.01.2021 muutusid kõik valimisseadused ja rahvahääletuse seadus. Elektroonilise valijate 

nimekirjaga seonduvalt on valijad seotud enda elukohajärgse valimisringkonnaga. Valimisringkonna 

valijad on need, kes hääletavad jaoskondades, mis asuvad valija aadressi järgi selle valimisringkonna 

territooriumil. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste eel on vaja valimisjaoskondade moodustamise 

määrust muuta, sest õigusliku aluse sisu on muutunud. Määrus tuleb kehtestada hiljemalt 50. päeval 

enne valimispäeva ehk 28.08.2021. Muudatustest ja vastuvõtmisest teavitab valla- või linnavalitsus 

riigi valimisteenistust. 

 

Valimisjaoskondade moodustamise määruses tuleb kindlaks määrata:  

1) valimisjaoskondade arv ja numeratsioon ning milliseid hääletamisliike (väljaspool valimisringkonda 

hääletamine, asukohas hääletamine, kodus hääletamine, haiglas ja kinnipidamiskohas ja 

hooldekodudes hääletamine) iga jaoskond korraldab; 

2) hääletamisruumide asukohad eelhääletamise päevadel ja valimispäeval; 

3) ühe valimisjaoskonna, kus valijad saavad hääletada kuuendast kuni kolmanda päevani enne 

valimispäeva. Rohkem kui ühe valimisjaoskonna võib määrata riigi valimisteenistuse loal. 

 

Jaoskonnad on alalised. Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel 

ning rahvahääletusel korraldatakse hääletamine samades jaoskondades. Sellest tulenevalt peab 

valimisjaoskondade moodustamise määrus käsitlema kõiki valimisi ja rahvahääletust koos ning 

arvestama seadustest tulenevate erisustega.  

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja Riigikogu valimistel määratakse valimisjaoskond, kes 

korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist. Sama valimisjaoskond korraldab 

hääletamist vajadusel ka asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses, kui 

need asutused kohaliku omavalitsuse territooriumil asuvad. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 

ja Riigikogu valimistel on võimalik määrata valimisjaoskond, kus toimub ainult asukohas hääletamine. 

Sellist võimalust saab kasutada erandjuhtumil suurtes asutustest nt haiglates. Selline valimisjaoskond 

avatakse ainult asukohas ja mitte mujal. Seega kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja Riigikogu 

valimistel ei määrata valimisjaoskonda, kes korraldab asukohas hääletamist, vaid asukohas hääletamist 

korraldab valimisjaoskond, kes korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamist. 

Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel on üks ringkond, millest tulenevalt ei toimu 

väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamist. Euroopa Parlamendi valimistel ja 

rahvahääletusel määratakse valimisjaoskond, kes korraldab hääletamist kinnipidamiskohas, haiglas ja 

ööpäevases hoolekandeasutuses.   

 

Kodus hääletamist ei pea korraldama kõik valimisjaoskonnad. Määruses tuleb määrata, millised 

valimisjaoskonnad korraldavad kodus hääletamist. Valimisjaoskondade määramisel tuleb arvestada 

kohalikke olusid ja asjaolu, et kodus hääletamine toimub nüüd kolmel päeval reedest pühapäevani. 

Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldavad need jaoskonnad ka asukohas 

hääletamist.  

 

Lisa 4. Näidis – valimisjaoskondade moodustamine (valitsuse määrus)  
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3 VOLIKOGU LIIMETE ARVU MÄÄRAMINE JA VALIMISRINGKONNA 

MOODUSTAMINE  

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks määrab volikogu hiljemalt 90. päeval enne valimispäeva s.o 

hiljemalt 19.07.2021 rahvastikuregistri andmete põhjal lähtudes valla või linna elanike arvust 1. juuni 

seisuga volikogu liikmete arvu ja valimisringkondade arvu ning nende numeratsiooni ning piirid. See 

tähendab, et otsus ei või olla varasem, kui 01.06.2021.  

Volikogu liikmete arv peab olema paaritu arv. 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; 
  8) üle 300 000 elaniku – vähemalt 79 liiget. 
 
Volikogu otsus avalikustatakse kolme tööpäeva jooksul, arvates otsuse vastuvõtmise päevast.  

Soovitame koos volikogu liikmete arvu määrava otsusega moodustada ka valimisringkond/ringkonnad.  

Volikogu moodustab otsusega ühe valimisringkonna valla või linna territooriumil. Otsuses määratakse 

ringkondade arv, numeratsioon, piirid ning mandaatide arv igas ringkonnas. Otsus tuleb vastu võtta  

hiljemalt 90. päeval enne valimispäeva s.o 19.07.2021, kuid mitte enne 01.06.2021 juhindudes KOVVS 

§-st 9. Otsus tuleb avalikustada kolme tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmise päevast riigi 

valimisteenistusele ja Siseministeeriumile. 

Mitu valimisringkonda võib moodustada: 

1) üle 50 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksuses või; 

2) viimase kahe valimisperioodi jooksul ühinemise või jagunemise teel tekkinud kohaliku omavalitsuse 

üksuses või; 

3) ühinemise tulemusel moodustuvas kohaliku omavalitsuse üksuses või; 

4) kohaliku omavalitsuse üksuses, milles on moodustatud osavallad või linnaosad. 

 

Mitme valimisringkonna moodustamisel: 

1) peab volikogu määrama, millise valimisringkonna kandidaatide poolt hääletab valija, kelle 

elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse valla või linna täpsusega; 

2) tuleb jälgida, et mandaatide arv moodustatavates valimisringkondades ei oleks väiksem kui 

kolm ning juhinduda KOVVS §-st 9; 

3) piiride kirjeldamisel tuleb lähtuda kehtivast haldusjaotusest. Illustreerimiseks võib kasutada 

endiste omavalitsuse või piirkondade territooriumite nimetusi; 
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4) viimase kahe valimisperioodi jooksul ühinemise või jagunemise teel tekkinud kohaliku 

omavalitsuse üksuses moodustatakse valimisringkonnad ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste või 

kohaliku omavalitsuse üksuste gruppide kaupa,  

5) ühinemise tulemusel moodustuvas kohaliku omavalitsuse üksuses moodustatakse 

valimisringkonnad ühinevate kohaliku omavalitsuse üksuste või mitme ühineva kohaliku omavalitsuse 

üksuse kaupa. 

 

Lisa 5. Näidis ühe ringkonnaga - volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine 

(volikogu otsus) 

Lisa 6. Näidis mitme ringkonnaga - volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkondade 

moodustamine ja mandaatide jaotamine valimisringkondade vahel mitme ringkonnaga  (volikogu 

otsus) 
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4 VALLA- VÕI LINNA VALIMISKOMISJONI MOODUSTAMINE 

 

Hiljemalt 90. päeval enne valimispäeva s.o. hiljemalt 19. juulil peab volikogu nimetama valla- või linna 

valimiskomisjoni liikmed. Seda ka juhul, kui liikmetes muudatusi ei ole.  

Nõuded valla või linna valimiskomisjoni liikmele: 

1) valla ja linna valimiskomisjoni liikmeks võib olla Eesti kodanik või Euroopa Liidu kodanik, kellel on 

hääletamisõigus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel; 

2) valla valimiskomisjoni liikme püsiv elukoht ei pea olema selles vallas või linnas; 

3) valla ja linna valimiskomisjoni liige peab olema oma ülesandeid täites erapooletu ja sõltumatu; 

4) valla ja linna valimiskomisjoni liige ei või agiteerida erakonna, valimisliidu ega kandidaadi poolt ega 

vastu. 

 

Valla või linna valimiskomisjonil on vähemalt viis liiget. 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. Valla ja linna 

valimiskomisjonide volitused kestavad kuni komisjoni uue koosseisu nimetamiseni.  

Valla ja linna valimiskomisjoni liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt: 

1) tema tagasiastumisega; 

2) tema surmaga; 

3) tema asumisega erakonna, valimisliidu või üksikkandidaadi volitatud esindajaks; 

4) tema registreerimiseks esitamisega kandidaadiks kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. 

 

Valla või linna valimiskomisjoni liikme võib ennetähtaegselt valimiskomisjoni liikme kohustustest 

vabastada tema nimetanud volikogu oma põhistatud otsusega kas omal algatusel või valimiskomisjoni 

ettepanekul. 

Valla või linna valimiskomisjoni esimees on valla- või linnasekretär. Kui valla- või linnasekretäri äraoleku 

ajaks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõike 5 alusel määratud asendaja, täidab valla 

või linna valimiskomisjoni esimehe ülesandeid valla- või linnasekretäri asendaja. Soovitame valla- või 

linnasekretäri nimeliselt mitte nimetada, kuna see on valla- või linnasekretärile ametikohajärgne 

seadusest tulenev ülesanne.  

Valla- või linna valimiskomisjoni ülesanne on registreerida seaduses sätestatud nõuetele vastavad 

kandidaadid, teha kindlaks valla või linna hääletamis- ja valimistulemused, lugeda väljaspool 

elukohajärgset valimisringkonda antud hääli ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid. Valla 

või linna valimiskomisjoni pädevuses oleva küsimuse lahendamiseks võtab valimiskomisjon vastu 

otsuse, millele kirjutab alla komisjoni esimees. Otsus jõustub allakirjutamisel. 

Valla ja linna valimiskomisjoni teenindamise korraldab valla- või linnavalitsus. Valla ja linna 

valimiskomisjoni asukoha määrab valla- või linnavalitsus ning avalikustab selle. 



  

 11 

 

Esimesel valla- ja linna valimiskomisjoni koosolekul tuleb valida aseesimees ning määrata oma 

komisjoni tööaeg arvestusega, et kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni 

kandideerimisest loobumise viimase päevani peab valimiskomisjon töötama igal tööpäeval. Soovitame 

valla või linna veebilehele koondada kogu valimisi puudutav info sh valla või linna valimiskomisjoni 

asukoht ja tööaeg. 

 

Lisa 7. Näidis valla- või linna valimiskomisjoni moodustamine (volikogu otsus) 
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5 JAOSKONNAKOMISJONIDE MOODUSTAMINE JA LIIKMETE NIMETAMINE 

Hiljemalt 20. päeval enne kohaliku omavalitsuse volikogu valimispäeva ehk 27.09.2021 moodustab 

volikogu otsusega hääletamise  korraldamiseks vähemalt viieliikmelise jaoskonnakomisjoni ja nimetab 

valla- või linnasekretäri ettepanekul ning poliitilise tasakaalustatuse põhimõtet arvestades 

jaoskonnakomisjoni esimehe ja jaoskonnakomisjoni liikmed. Volikogu nimetab valla- või linnasekretäri 

ettepanekul ning KOVVS § 23 lõikes 7 ettenähtut järgides vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni 

asendusliiget. 

Nõuded jaoskonnakomisjoni liikmele kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel: 

1) Jaoskonnakomisjoni liikmeks võib olla Eesti kodanik, Euroopa Liidu kodanik ja välismaalane; 

2) Jaoskonnakomisjoni liikme püsiv elukoht ei pea olema selles vallas või linnas; 

3) Jaoskonnakomisjoni liige peab valdama eesti keelt; 

4) Jaoskonnakomisjoni liige peab olema oma ülesandeid täites erapooletu ja sõltumatu; 

5) Jaoskonnakomisjoni liige ei või agiteerida erakonna, valimisliidu ega kandidaadi poolt ega vastu; 

6) Jaoskonnakomisjoni liige ei saa olla samal ajal erakonna, valimisliidu või üksikkandidaadi volitatud 

esindaja või kandidaat. 

 

Poole jaoskonnakomisjoni liikmetest esitab valla- või linnasekretär ning ülejäänud liikmed esitavad 

selles vallas või linnas valimistel osalevad erakonnad ja valimisliidud. Valimistel osalev erakond või 

valimisliit võib esitada ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi valla- või linnasekretärile hiljemalt 

40. päeval enne valimispäev ehk 07.09.2021.  

Kui erakonnad ja valimisliidud kandidaate ei esita või kui nende esitatud kandidaatide arv on väiksem, 

kui on erakondadel ja valimisliitudel kohti jaoskonnakomisjonis, nimetab volikogu ülejäänud liikmed 

valla- või linnasekretäri ettepanekul. Kui erakondade ja valimisliitude esitatud jaoskonnakomisjoni 

liikmekandidaate on rohkem, kui on erakondadel ja valimisliitudel kohti jaoskonnakomisjonis, 

nimetatakse kõik ülejäänud kandidaadid jaoskonnakomisjoni asendusliikmeteks. Valla- või 

linnasekretär teeb volikogule ettepaneku jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamiseks ning 

võimalusel arvestab eelistatud valimisjaoskonna numbrit. Jaoskonnakomisjoni liikmeks nimetamiseks 

peab olema isiku nõusolek. 

Jaoskonnakomisjoni aseesimehe valib jaoskonnakomisjon oma liikmete hulgast. 

Jaoskonnakomisjoni ülesanne on korraldada hääletamine valimisjaoskonna hääletamisruumides, valija 

elukohas või asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevaringses hoolekandeasutuses, teha 

kindlaks valimisjaoskonna hääletamistulemused ning täita muid seadusest tulenevaid ülesandeid. 

Lisa 8. Näidis kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel – jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi 

nõusolek 

Lisa 9. Näidis kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel – jaoskonnakomisjonide moodustamine ja 

liikmete nimetamine (volikogu otsus) 
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LISAD 

LISA 1. KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISTE TOIMINGUD JA TÄHTAJAD  
 

Kuupäev Tähtaeg Toiming 

Hiljemalt  
19.07.2021 

Hiljemalt 90. päeval enne 
valimispäeva 

Kohaliku omavalitsuse volikogu määrab 
rahvastikuregistri andmete põhjal lähtudes valla või 
linna elanike arvust 1. juuni seisuga volikogu liikmete 
arvu ja valimisringkondade arvu ning nende 
numeratsiooni ning piirid. Volikogu otsus 
avalikustatakse kolme tööpäeva jooksul, arvates otsuse 
vastuvõtmise päevast.  

Hiljemalt  
19.07.2021 

Hiljemalt 90. päeval enne 
valimispäeva 

Kohaliku omavalitsuse volikogu jaotab mandaadid 
lähtudes valijate arvust rahvastikuregistri andmete 
põhjal valimisaasta 1. juuni seisuga.  

Hiljemalt 
19.07.2021 

Hiljemalt 90. päeval enne 
valimispäeva 

Kohaliku omavalitsuse volikogu nimetab valla ja linna 
valimiskomisjoni liikmed.  

  Valla ja linnavalitsus määrab valla ja linna 
valimiskomisjoni asukoha ja avalikustab selle. 

  Valla ja linna valimiskomisjon määrab oma tööaja ja 
avalikustab selle. 

Hiljemalt 
01.08.2021 

 Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja 
Euroopa Liidu kodanikul, kes on kandidaatide 
registreerimise viimaseks päevaks saanud 18-aastaseks 
ja kelle püsiv elukoht, st elukoht, mille aadressiandmed 
on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt 
valimisaasta 1. augustil selles vallas või linnas.  

Hiljemalt  
08.08.2021 

Hiljemalt 70. päeval enne 
valimispäeva 

Siseministeerium korraldab teatise koostamise ja 
saatmise Euroopa Liidu kodanikule, kellel on õigus 
hääletamisest osa võtta. 

Alates 18.08.2021 
kuni 02.09.2021 

Varemalt 60. päeval enne 
valimispäeva ja hiljemalt 
45. päeval enne 
valimispäeva 

Varemalt 60. päeval enne valimispäeva ja hiljemalt 45. 
päeval enne valimispäeva esitatakse valimisliit valla või 
linna valimiskomisjonile registreerimiseks. 

Alates  
18.08.2021 

60. päeval enne 
valimispäeva 

Algab kandidaatide registreerimiseks esitamine.  

Hiljemalt  
28.08.2021 

Hiljemalt 50. päeval enne 
valimispäeva 

Valla- või linnavalitsus võtab vastu määruse 
valimisjaoskondade moodustamise kohta.  

Hiljemalt  
07.09.2021 

Hiljemalt 40. päeval enne 
valimispäeva 

Valimistel osalev erakond ja valimisliit võib esitada valla- 
või linnasekretärile ühe jaoskonnakomisjoni 
liikmekandidaadi. 

07.09.2021 Valimispäevale eelneval 
40. päeval 

Lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine (kell 
18.00). 

Hiljemalt 
09.09.2021 

Hiljemalt 38. päeval enne 
valimispäeva 

Lõpeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides 
(kell 18.00). 

Hiljemalt 
12.09.2021 

Hiljemalt 35. päeval enne 
valimispäeva 

Valla ja linna valimiskomisjon registreerib 
nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid. 
Valla ja linna valimiskomisjon selgitab liisu heitmisega 
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numbrite andmise järjekorra erakondade ja 
valimisliitude vahel ning üksikkandidaatide vahel.  

Hiljemalt 
15.09.2021, juhul 
kui kandidaadid 
registreeritakse 
12.09.2021 

3 päeva jooksul pärast 
kandidaatide 
registreerimist 

Kandidaat võib esitada kandideerimisest loobumise 
avalduse. 

17.09.2021 30. päeval enne 
valimispäeva 

Siseministeerium koostab valijate nimekirja. Elukoha ja 
viibimiskoha aadressiandmetes pärast valimispäevale 
eelnevat 30. päeva tehtud muudatusi arvesse ei võeta. 

Hiljemalt  
22.09.2021 

Hiljemalt 25. päevaks 
enne valimispäeva 

Siseministeerium korraldab valijate nimekirja 
üleandmise riigi valimisteenistusele. 

Hiljemalt  
27.09.2021 

Hiljemalt 20. päeval enne 
valimispäeva 

Valla- ja linnavolikogu nimetab oma otsusega 
jaoskonnakomisjoni esimehe, vähemalt 4 komisjoni 
liiget ja vähemalt 2 asendusliiget.  

Hiljemalt  
04.10.2021 

Hiljemalt 13. päeval enne 
valimispäeva  

Valla või linna valimiskomisjon võib tühistada 
kandidaatide registreerimisotsuse või registreerimata 
jäetud isikut registreerida. 

Hiljemalt  
07.10.2021 

Hiljemalt 10. päeval enne 
valimispäeva 

Siseministeerium korraldab valimiste teabelehe 
koostamise ja saatmise valijale.  

11. – 14.10.2021 6. kuni 3. päevani enne 
valimispäeva 

Toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja 
linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool 
elukohta hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja 
lõpeb kell 20.00.  

11. – 14.10.2021 6. kuni 3. päevani enne 
valimispäeva 

Toimub hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, 
haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses. Hääletamine 
toimub ajavahemikus kell 9.00 kuni kell 20.00. 

11. – 16.10.2021 6. kuni 1. päevani enne 
valimispäeva 

Toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 
11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. 
oktoobril kell 20.00. 

15. – 16.10.2021 2. kuni 1. päeval enne 
valimispäeva 

Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 
12.00 - 20.00. Toimub ka kodus hääletamine. 

Hiljemalt  
16.10.2021 

Hiljemalt 1. päeval enne 
valimispäeva 

Hääletamissedelitega ümbrikud edastatakse riigi 
valimisteenistusele. 

Hiljemalt 
17.10.2021 

Hiljemalt kell 12.00 
valimispäeval 

Hääletamissedelitega ümbrikud edastatakse valla ja 
linna valimiskomisjonile 

17.10.2021 Valimispäev Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00. Toimub ka kodus 
hääletamine. Kuni kella 20.00-ni võib valija oma 
elektrooniliselt antud häält muuta hääletades 
pabersedeliga. 

18.10.2021  Häälte teistkordne ülelugemine valla ja linna 
valimiskomisjonides. 

  Valla või linna valimiskomisjon registreerib valitud 
volikogu liikmed oma otsusega pärast valimispäeva, kui 
Vabariigi Valimiskomisjonile ja Riigikohtule kaebuste 
esitamise tähtaeg on möödunud või kui nimetatud 
kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused.  

Hiljemalt  
18.11. 2021 

1 kuu jooksul arvates 
valimispäevast  

Ühe kuu jooksul arvates valimispäevast esitab erakond, 
valimisliit ja üksikkandidaat erakondade rahastamise 
järelevalve komisjonile valimiskampaania aruande.  
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LISA 2. KONTROLL-LEHT VALLA- VÕI LINNASEKRETÄRILE KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU 

VALIMISE ETTEVALMISTAVATE TEGEVUSTE KOHTA 
 

Tegevus Tehtud 

Korraldada, et volikogu võtab hiljemalt 19.07.2021 vastu otsuse, milles määrab 
rahvastikuregistri andmete põhjal lähtudes valla või linna elanike arvust 1. juuni 
seisuga volikogu liikmete arvu ja valimisringkondade arvu ning nende 
numeratsiooni ning piirid. Sama otsusega võib volikogu jaotada mandaadid 
lähtudes valijate arvust rahvastikuregistri andmete põhjal valimisaasta 1. juuni 
seisuga. Korraldada, et volikogu otsus avalikustatakse kolme tööpäeva jooksul, 
arvates otsuse vastuvõtmise päevast. 

 

Teha volikogule ettepanek nimetada uued valla või linna valimiskomisjoni liikmed 
hiljemalt 19.07.2021. 

 

Kontrollida, kas valla- või linnavalitsuse määrust jaoskondade moodustamise kohta 
on vaja muuta. Kui jah, siis korraldada, et muutused oleksid vastu võetud hiljemalt  
28.08.2021. Vaadata eelnevalt üle hääletamisruumide ligipääsetavus. 

 

Korraldada, et valla- ja linnavalitsus määraks valla- või linna valimiskomisjoni 
asukoha ja avalikustaks selle. 

 

Teha valla- või linna valimiskomisjoni koosolek, kus määrata oma tööaeg vastavalt 
seaduses nõutule ja avalikustada see valla veebilehel. Kui komisjonil ei ole 
aseesimeest, siis valida ka aseesimees. 

 

Valmistada ette kandidaatide registreerimiseks esitamine.  

Korraldada, et volikogu on hiljemalt 27.09.2021 nimetanud otsusega 
jaoskonnakomisjoni esimehe, vähemalt 4 komisjoni liiget ja vähemalt 2 
asendusliiget.  

 

Korraldada jaoskonnakomisjonidele valimisvahendid ja valmisolek hääletamiseks  
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LISA 3. KONTROLL-LEHT HÄÄLETAMISRUUMIDE LIGIPÄÄSETAVUSE HINDAMISEKS 
 
Hääletamisruumid peavad olema ligipääsetavad kõigile hääletajatele, sealhulgas erivajadustega ja 
puuetega inimestele. Ligipääsetavus peab olema tagatud nii füüsilise kui ka inforuumi mõttes. Kontroll-
leht on abivahendiks valla- ja linnavalitsustele, et hinnata hääletamisruumide asukoha sobivust. Samas 
annab kontroll-leht ka ülevaate kohandustest, mida tuleb kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste 
ajaks teha, kui hääletamisruumi ei ole võimalik täielikult ligipääsetavasse hoonesse paigutada.  
 
Puuetega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitistele on sätestatud määruses, kust leiate 
vajadusel kontroll-lehes esitatud nõuete numbrilised väärtused2. 
 

Hinnatav kriteerium Jah Ei 

Ühistransport ja parkla   

Hooneni, kus asub hääletamisruum on võimalik liikuda ühistranspordiga   

Hoone juures on parkimisvõimalused puuetega inimestele   

Parklast on tagatud takistustevaba ligipääs hoone peasissepääsuni   

   

Liikumistee hooneni ja sisenemine   

Hooneni viiv tee ja peasissepääs on suunaviitadega märgistatud   

Hoonesse sisenemisel on võimalik kasutada kaldteed   

Kaldtee on käsipuudega ja tasase ning mittelibiseva pinnakattega   

Kaldtee on  piisava laiusega (vähemalt 1,1 m)   

Hoone lävepakku on võimalik ratastooli kasutajal iseseisvalt ületada   

Hoone välisuks avaneb automaatselt või seda on lihtne avada   

Välisuksest sisenemine on vaba ehk uks ei ole lukus või avatav ainult fonoluku abil   

   

Liikumistee hoones hääletamisruumini   

Hääletamisruum on samal korrusel kui hoone peasissepääs   

Hääletamisruumini (kui see ei ole samal korrusel peasissepääsuga) viib lift või kaldtee    

Peasissepääsust hääletamisruumini viiv tee on piisava laiusega (vähemalt 1,5 m)   

Hääletamisruumini viiv liikumistee on vaba igasugustest takistavatest objektidest, 
sealhulgas lävepakkudest, mida ratastooliga ei saa ületada 

  

Hoone sisemised uksed avanevad automaatselt või neid on lihtne avada   

Hääletamisruumini viiv tee on suunaviitadega märgistatud   

Hoone siseruumid on piisavalt valgustatud   

   

Liikumine hääletamisruumis   

Hääletamisruumis on piisavalt ruumi liikumiseks ka ratastoolis või muude 
abivahenditega 

  

Hääletamisruumi mahub istekohti, kus valijad, kes vajavad puhkust saavad istuda   

Hääletamisruum on piisavalt valgustatud   

 
2  Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele.- RT I, 31.05.2018. Kättesaadav arvutivõrgus: 
https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018055 

https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018055
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LISA 4. NÄIDIS - VALIMISJAOSKONDADE MOODUSTAMINE (VALITSUSE MÄÄRUS) 
 

NUUSTAKU LINNAVALITSUS 
MÄÄRUS 

 
Valimisjaoskondade moodustamine 
 
Nuustaku        27. veebruar 2021 nr X 
 
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse 
seaduse § 17 lõike 2, Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2, Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 
13 lõike 2 alusel.  
 
§ 1. Valimisjaoskondade arv 
Nuustaku linnas moodustatakse 4 valimisjaoskonda. 
 
§ 2. Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad 
(1) Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval 

Nuustaku raamatukogus (Puiestee tn 62, Nuustaku linn, Nuustaku linn, Nuustaku maakond). 
(2) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva Nuustaku Lasteaias 

(Kalda tee 1c, Nuustaku linn, Nuustaku linn, Nuustaku maakond). 
(3) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval 

Nuustaku vallamajas (Anne tn 65, Nuustaku linn, Nuustaku linn, Nuustaku maakond). 
(4) Valimisjaoskond nr 3 üks hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva 

Nuustaku Lasteaias Lepatriinu (Kaunase pst 70, Nuustaku linn, Nuustaku linn, Nuustaku 
maakond). 

(5) Valimisjaoskond nr 3 teine hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja 
valimispäeval Nuustaku kultuurimajas (Ringtee tn 75, Nuustaku linn, Nuustaku linn, Nuustaku 
maakond). 

(6) Valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja 
valimispäeval Nuustaku seltsimajas (Riia tn 1, Nuustaku linn, Nuustaku linn, Nuustaku maakond). 

 
§ 3.  Hääletamise liigid jaoskondades 
(1) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja Riigikogu valimistel korraldab väljaspool 
elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist valimisjaoskond nr 1. Valimisjaoskond nr 1 korraldab 
hääletamist vajadusel ka asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.  
(2) Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldab jaoskond nr 1 hääletamist 
kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.  
(3) Kodus hääletamist korraldavad valimisjaoskond nr 2 ja valimisjaoskond nr 3. Euroopa 
Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldavad need jaoskonnad ka asukohas hääletamist. 
 
§ 4. Määruse rakendamine ja jõustumine 
(1) Nuustaku Linnavalitsuse 12. oktoobri 2018 määrus nr 2 „Valimisjaoskondade moodustamine“ 

tunnistatakse kehtetuks. 
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. 
 
(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 
         
Mari Maasikas       Tiit Möldre 
linnapea       linnasekretär  
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LISA 5. NÄIDIS ÜHE RINGKONNAGA - VOLIKOGU LIIKMETE ARVU MÄÄRAMINE JA VALIMISRINGKONNA 

MOODUSTAMINE (VOLIKOGU OTSUS) 
 

NUUSTAKU LINNAVOLIKOGU 
OTSUS 

 
Volikogu liikmete arvu määramine,  
valimisringkonna moodustamine ning 
mandaatide arvu määramine  
 
Nuustaku         19. juuli 2021 nr X 
 
Otsus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 12, § 22 lõike 1 punkti  13, 
kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 7 lõike 1, § 8 lõike 1 alusel. 
 
1. Määrata Nuustaku Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 49. 
2. Moodustada Nuustaku Linnavolikogu valimisteks üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on 

Nuustaku linna piirid. 
3. Määrata valimisringkonna nr 1 mandaatide arvuks 49. 
4. Avalikustada otsus kolme tööpäeva jooksul, arvates otsuse vastuvõtmise päevast. 
5. Vaidlustamisviide. 
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Kalle Põld 
volikogu esimees 
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LISA 6. NÄIDIS MITME RINGKONNAGA - VOLIKOGU LIIKMETE ARVU MÄÄRAMINE, 

VALIMISRINGKONDADE MOODUSTAMINE JA MANDAATIDE JAOTAMINE VALIMISRINGKONDADE 

VAHEL (VOLIKOGU OTSUS) 
 

HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU 
OTSUS 

 
 
Volikogu liikmete arvu määramine,  
valimisringkonna moodustamine ja mandaatide  
jaotamine valimisringkondade vahel 
 
Häädemeeste         19. juuli 2021 nr X 
 
Otsus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 12, § 22 lõike 1 punkti  13, 
kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 7 lõike 1, § 8 lõike 1, § 9 lõike 1 alusel. 
 
1. Määrata Häädemeeste Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 19. 
2. Moodustada Häädemeeste Vallavolikogu valimisteks kaks valimisringkonda. 
3. Määrata valimisringkonna nr 1 (Häädemeeste piirkond) piiriks Häädemeeste alevik ja Arumetsa, 

Ikla, Jaagupi, Kabli, Krundiküla, Majaka, Massiaru, Metsapoole, Nepste, Orajõe, Papisilla, Penu, 
Pulgoja, Rannametsa, Sooküla, Soometsa, Treimani, Urissaare, Uuemaa ja Võidu külad (endise 
Häädemeeste valla piirid) ja mandaatide arvuks 10. 

4. Määrata valimisringkonna nr 2 (Tahkuranna piirkond) piiriks Võiste alevik ja Laadi, Leina, Lepaküla, 
Mereküla, Metsaküla, Piirumi, Reiu, Tahkuranna ja Uulu külad  (endise Tahkuranna valla piirid) ja 
mandaatide arvuks 9. 

5. Valija, kelle elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse valla täpsusega, hääletab 
valimisringkonna nr 1 kandidaatide poolt. 

6. Avalikustada otsus kolme tööpäeva jooksul, arvates otsuse vastuvõtmise päevast. 
7. Vaidlustamisviide. 
8. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Enn Põld 
volikogu esimees 
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LISA 7. NÄIDIS VALLA- VÕI LINNA VALIMISKOMISJONI MOODUSTAMINE (VOLIKOGU OTSUS) 
 

NUUSTAKU LINNAVOLIKOGU 
OTSUS 

 
Nuustaku linna valimiskomisjoni moodustamine 
 
Nuustaku         19. juuli 2021 nr X 
 
Otsus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti  13, kohaliku omavalitsuse 
volikogu valimise seaduse § 14  alusel ja lähtudes linnasekretäri 1. juuli 2021 ettepanekust. 
 
1. Moodustada Nuustaku Linna Valimiskomisjon 5-liikmelisena. 
2. Nuustaku Linna Valimiskomisjoni esimees on linnasekretär. 
3. Nimetada Nuustaku Linna Valimiskomisjoni liikmeteks: Jüri Mustikas, Kadri Kaasik, Maret 

Niinemets ja Egle Saare. 
4. Nimetada Nuustaku Linna Valimiskomisjoni asendusliikmeteks Kati Kuubik ja Mati Jalakas. 
5. Vaidlustamisviide. 
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Enn Põld 
volikogu esimees 
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LISA 8. NÄIDIS KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISTEL – JAOSKONNAKOMISJONI 

LIIKMEKANDIDAADI NÕUSOLEK 

I SAAJA (VALLA- VÕI LINNASEKRETÄR) 

 
 

Olen nõus, et mind esitatakse 2021. aastal toimuvatel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 
jaoskonnakomisjoni liikmeks. 
 

II ESITAJA  

 
 
 

III ESITATAV 

Ees- ja perekonnanimi 

 
Isikukood  

           
Eelistatud valimisjaoskonna nr (Tallinnas märkida linnaosa) 

 
Eelistatud periood (märkida sobiv vastus ristiga) 

 11.-17.10.2021  15.-17.10.2021 
 

Telefoninumber 

 
E-posti aadress 

 
Arvelduskonto number 
 

E E                   
 

 

Kinnitan, et vastan järgmistele kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses jaoskonnakomisjoni liikmele 
esitatud nõuetele: 
– olen Eesti või Euroopa Liidu kodanik või välismaalane kes elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise 

elamisõiguse alusel, 
– olen eelhääletamise alguseks saanud 16-aastaseks, 
– mind ei ole valimisõiguse osas tunnistatud teovõimetuks, 
– mind ei ole kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja ma ei kanna vanglakaristust, 
– valdan eesti keelt, 
– ma ei ole erakonna, valimisliidu  või üksikkandidaadi volitatud esindaja või kandidaat. 
 
Olen teadlik, et jaoskonnakomisjoni töös ei tohi osaleda isikud, kes on COVID-19 nakatunud, lähikontaktsed või 
haigusnähtudega (palavik, köha, peavalu, kurguvalu, tilkuv- või kinnine nina, hingamisraskused). Olen valijate ja 
jaoskonnakomisjoni liikmete tervise kaitsmiseks COVID-19 viiruse eest nõus kasutama isikukaitsevahendeid.   
 
Arvestades võimalusega, et kohaliku omavalitsuse volikogu valimise ajal võib Eestis levida COVID-19 viirus annan 
teada järgmist (märkida sobiv vastus selle ees kastis ristiga): 
□  olen vaktsineeritud COVID-19 viiruse vastu 
□  ei ole vaktsineeritud COVID-19 viiruse vastu, kuid sooviksin enne valimisnädalat vaktsineerida 
□  avaldan terviseandmed otse valimiste korraldajatele 
□  ei soovi oma terviseandmeid avaldada  
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COVID-19 vaktsineerimise andmeid kogutakse jaoskonnakomisjoni töö ohutuks korraldamiseks. Kodus või valija 
asukohas  ja asutuses hääletamise toimingute läbiviimiseks on soovitatav COVID-19 vastu vaktsineerimine, mille 
eesmärgiks on nakkusohu vältimine ja jaoskonnakomisjoni liikmete tervise kaitse.   
 
Olen teadlik, et kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kohaselt on jaoskonnakomisjoni liige sõltumatu 
ja ta ei või agiteerida erakonna, valimisliidu ega kandidaadi poolt ega vastu ning juhindub seadustest, riigi 
valimisteenistuse juhenditest ja korraldustest ning valla- või linnasekretäri juhistest. 
 
Olen teadlik, et valimiste korraldamisel töötatakse jaoskonnakomisjonis elektroonilise valijate nimekirjaga, mis 
eeldab arvuti kasutamise oskust. Kinnitan, et mul on kehtiv ID-kaart ja saan vajalike ülesannete täitmisega hakkama 
(märkida sobiv vastus selle ees kastis ristiga): 
□ jah 
□ ei 
 
 

IV ALLKIRI 

Kuupäev 

 
Allkiri 
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LISA 9. NÄIDIS KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISTEL - JAOSKONNAKOMISJONIDE 

MOODUSTAMINE JA LIIKMETE NIMETAMINE (VOLIKOGU OTSUS) 
 

NUUSTAKU LINNAVOLIKOGU 
OTSUS 

 
Nuustaku linna jaoskonnakomisjonide  
moodustamine ja liikmete nimetamine 
 
Nuustaku        19. septembril 2021 nr X 
 
Otsus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 13, kohaliku omavalitsuse 
volikogu valimise seaduse § 23 lõigete 1 ja 2 alusel ja lähtudes linnasekretäri ettepanekust ning 
erakondade ja valimisliitude esitatud ettepanekutest jaoskonnakomisjoni liikmekandidaatide 
nimetamiseks. 
 
1. Moodustada Nuustaku Linnavolikogu valimisteks kaks jaoskonnakomisjoni ja nimetada nende 

liikmed järgmiselt:  
 
1.1. Valimisjaoskond nr 1 
esimees: Mari Maasikas  
liikmed:  Jüri Mustikas, Kadri Kaasik, Maret Niinemets, Kadri Must, Egle Saare, Kelli Kapsas 
asendusliikmed: Kati Kuubik, Mati Jalakas. 
 
1.2. Valimisjaoskond nr 2 
esimees: Jüri Aap 
liikmed: Kersti Kikas, Kuldar Tumba, Karin Kaarlep, Toivo Aavik 
asendusliikmed: Kristi Sikk, Kaupo Kukk. 
 

2. Vaidlustamisviide. 
 

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Enn Põld 
volikogu esimees 


