
Seltsinguleping

1. Käesolev seltsinguleping sõlmitakse valimisliidu moodustamiseks 2021. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisliidu moodustajate vahel eesmärgiga väljendada oma liikmete ja toetajaskonna poliitilisi huve kohaliku omavalitsuse tasandil.
Valimisliidu moodustamise valla või linna nimi

2. Valimisliidu moodustajad on kokku leppinud, et valimisliidu nimi (nimes peab sisalduma sõna „valimisliit“) on:
Valimisliidu nimi

3. Valimisliitu juhtima õigustatud isikud (vähemalt kaks) on:
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Kontaktaadress
Kontakttelefon
E-posti aadress










4. Valimisliitu juhtima õigustatud isik vastutab valimisliidu erakonnaseadusest tulenevate kohustuste täitmise eest, sh valimiskampaania aruande ja tegevuse kestel kvartali aruande esitamise eest. Kui valimisliit lõpeb enne valimiskampaania aruande esitamise tähtaega, esitatakse aruanne viivitamata pärast valimisliidu lõppemist.
5. Valimisliidu volitatud esindajaks (vähemalt üks) kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on: 
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Kontaktaadress
Kontakttelefon
E-posti aadress





6. Valimisliidu volitatud esindaja:
6.1. esindab valimisliitu suhtluses valla või linna valimiskomisjoniga;
6.2. esitab valla või linna valimiskomisjonile teatise valimisliidu registreerimiseks;
6.3. kirjutab koos valimisliidu teiste volitatud esindajatega alla kandidaatide ringkonnanimekirjale (Tallinnas ka kandidaatide ülelinnalisele nimekirjale);
6.4. annab valla või linna valimiskomisjonile üle kandidaatide registreerimise dokumendid;
6.5. kirjutab alla valimisliidu nimel esitatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 64 alusel esitatud kaebusele;
6.6. võib pärast valimispäeva tutvuda valijate nimekirjaga kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 28 lõikes 2 sätestatud ulatuses ja korras.
7. Kui valimisliidu moodustaja ütleb käesoleva seltsingulepingu üles, valimisliidu moodustaja sureb või kuulutatakse välja valimisliidu moodustaja pankrot, loetakse valimisliidu moodustaja valimisliidust lahkunuks ning valimisliit jätkab teiste valimisliidu moodustajatega.
8. Valimisliit lähtub oma tegevuses kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusest, erakonnaseadusest ning võlaõigusseadusest. 
9. Valimisliit algab moodustamise kuupäeval:
Moodustamise kuupäev


10. Valimisliit on moodustatud:

Tähtaeg
Lõpetamise kuupäev

Tähtajaliselt


Tähtajatult
Valimisliitu juhtima õigustatud isik esitab valimisliidu tegevuse lõppemise kohta otsuse Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile

11. Valimisliit lõpeb võlaõigusseaduse §-s 596 sätestatud alustel.
12. Valimisliidu moodustajateks on käesoleva lepingu allkirjastanud isikud. Moodustajad kinnitavad, et: 
12.1. nad on hääleõiguslikud Eesti kodanikud või Euroopa Liidu kodanikud; 
12.2. nende püsiv elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt selles vallas või linnas.
13. Igale valimisliidu moodustajale (vähemalt kaks) jääb üks lepingu eksemplar, üks esitatakse valla või linna valimiskomisjonile koos valimisliidu registreerimise teatisega ja üks Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile erjk@riigikogu.ee erakonnaseadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Omakäeline allkiri või allkirjastatud elektrooniliselt









NB! Valimisliidu moodustajad võivad soovi korral kokku leppida muudes valimisliidu tegevust puudutavates sätetes.


