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Olulist KOV 2017 valimistest
Kandidaate kokku üle 11 800, sh:

 Erakondi 7, kandidaate 7143

 Valimisliite 163, kandidaate 4605

 Üksikuid 59

9 omavalitsuses mitu valimisringkonda

Jaoskondi 557

Valijaid 1 100 906

3



Info allikad

E-koolituskeskkond 
koolitus.valimised.ee   

Valimiste käsiraamat (ka 
veebilehel):

Riigi valimisteenistuse juhend

KOVVS (valimisseadus)

Jaoskonnakomisjoni esimehe 
töövihik 
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Vabariigi Valimiskomisjon

Riigi valimisteenistus

Maakonna valimisjuhid

Valla/linna valimiskomisjon 
Valla/linnasekretär 

Valimiste veebileht www.valimised.ee

E-hääletamise veebileht 
www.valimised.ee

Valimiste Infosüsteem vis.valimised.ee

http://www.valimised.ee/
http://www.valimised.ee/


e-koolituskeskkond

KOV valimiste e-koolituskeskkond aadressil 
http://koolitus.valimised.ee

Kõik jaoskonnakomisjoni liikmed läbivad enne 
valimiste algust koolituse
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Töövihik
Jaoskonnakomisjoni esimees peab töövihikut

Töövihikus märgitakse:

1. jaoskonnakomisjoni esimehe toimingud

2. turvaplommide ja -kleebiste numbrid

3. hääletamistulemuste protokolli lahtrite “D”, “J” ja “K” arvud

4. jaoskonnakomisjoni liikmete andmed

5. tähtsad telefoninumbrid
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Jaoskonnakomisjoni töökorraldus

Esimene koosolek

Aseesimehe valimine

Tööjaotuse määramine

Asendusliikmete osalemine -lihtsam

Poliitiline tasakaalustatus
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Liikmete osalemine
Üle poole:

 Hääletamiskastide avamisel 
valimispäeval

Vähemalt kaks:

 Kodus ja asukohas 
hääletamise korraldamisel
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Vähemalt kolm:

 Hääletamiskasti pitseerimisel

 Hääletamiskastide avamisel 
kolmapäeval

 Eelhääletamise korraldamisel

 Ümbrike kontrollimisel

 Dokumentide üleandmisel 
valla või linna 
valimiskomisjonile (sh 
esimees)



Vahendid (I)
 Jaoskonna valijate nimekiri 

 Valijate nimekirja plangid (erinevad)

 Hääletamissedelid

 Pitsat ja selle täitmise vahendid

 Hääletamiskastid ja sildid

 Valimisringkondade kandidaatide koondnimekirja ja 
Tallinnas erakondade  ja valimisliitude ülelinnaliste
nimekirjade koopiad (A4 ja A3)
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Vahendid (II)
 Turvaplommid- ja kleebised

 Hääletamistulemuste protokolli plangid

 Mobiiltelefon ja SIM-kaart

 Nimesildid ja kinnitused

 Akenjoonlauad

 Sinised käsiraamatud

 Plakatid (A2 lipp, A2 ja A3 juhend, A1 eraldi sedeliga hääletamine ja 
ümbrikusse hääletamine)

 Suunaviidad 10



Vahendid (III)

Väljaspool elukohta eelhääletamist korraldav

jaoskond:

• Ümbrikud

• Kõikide volikogude liikmekandidaatide 
nimekirjad

• Hääletamiskastide sildid
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Hääletamissedel
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Kastid 
Väike, keskmine ja suur hääletamiskast

 Väike - kodus ja asukohas

 Keskmine - elukohajärgselt eelhääletamisel

 Suur - väljaspool elukohajärgset
jaoskonda eelhääletamisel ja
valimispäeval

Eelhääletamise SILDID:

 “Hääletamissedelid”

 “Ümbrikus  hääletamissedelid”
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Turvaplomm
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Turvakleebis
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Telefoni kasutamine
Iga jaoskonnakomisjon saab mobiiltelefoni SIM-kaardi ja 
mobiiltelefoni 

Enne aktiveerimist suunatud riigi valimisteenistuse infotelefonile 
631 6633

Jaoskonnakomisjoni telefoni number on märgitud valijakaardile

Valimispäeval tuleb registreerida telefoni teel esitatud kodus 
hääletamise taotlused 9-14.00. Telefon peab vastama komisjoni 
tööajal.

SIM-kaardid ja telefonid jäävad hoiule valla- ja linnavalitsusse
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Valijate nimekirjad
Jaoskonna valijate nimekiri maakonna valimisjuhilt

Nimekirjaplangid väljaspool elukohta, asukohas ja 
kodus hääletajate nimekirjade tegemiseks

Nimekirja võtmist korraldab valla- või linnasekretär

NB! Rahvastikuregistri telefon on 612 4444

Nimekirjas on ka kuni valimispäevani 16-aastaseks 
saavad valijad, kes enne sünnipäeva hääletada ei tohi 
(2001. aastal sündinud valijad)
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Hääletamisviisid
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Hääletamissedeli andmine
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Hääletamissedeli täitmine
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Hääletamissedeli kasti laskmine
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Hääletamine väljaspool elukohta ümbrikutega
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Isikut tõendavad dokumendid

Dokument peab olema kehtiv

Saab hääletada ka õpilaspiletiga (mis vastab 
seaduses sätestatud tunnustele)

Saab hääletada ka eluloakaardiga
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Ümbrikud

Ümbrikud

 Sisemised

 Valged (välimised)

 Trükitud (välimised)

Ümbrikud trükitakse VIS-i abil

Valija andmeid saab VIS-ist kontrollida ka ilma ümbrikut 
trükkimata
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Kõikide volikogude liikmekandidaatide nimekiri

Kaustast antakse valijale ainult tema elukohajärgse 
valimisringkonna kandidaatide koondnimekiri

Mitme ringkonnaga omavalitsustes tuleb selgitada 
ringkond

Mitme ringkonnaga omavalitsuste nimekirjad on 
värvilisel paberil (UUS)

Lehekülgede numeratsioon kaustas pidev (UUS)
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Väljaspool elukohta hääletanute nimekiri

Märgistada nimekirja liigi lahter

Märkuste lahtrisse hääletamise kuupäev

Kui ümbrikud trükitakse VIS-ist, ei ole vaja 
kirjutada nimekirja valija elukoha aadressi, vaid 
ainult valla või linna nimi (UUS) 
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Asukohas hääletamine üksikisikutele

Kirjalik taotlus kuni eelhääletamise viimase päeva st 11. 
oktoobri kella 14.00-ni

Hääletamine võib toimuda 9.-11. oktoobril kell 9.00 –
20.00
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Eelhääletamine kinnipidamiskohas, haiglas ja 
hoolekandeasutuses

Toimub administratsiooni kirjaliku taotluse alusel. Soovitav 
hiljemalt 10. oktoobriks

Oleme soovitanud, et võimalusel esitataks eelnevalt valijate 
nimekiri (isikukoodid), et ümbrikke saaks ette valmistada

Hääletamine võib toimuda 9.-11. oktoobril kell 9.00 – 20.00

Valijate nimekirja plangi ülaserva märgitakse asutuse nimi
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Kodus hääletamine 
Taotlust saab esitada ka telefoni teel

 Valimispäeval kell 9-14.00

 Valijakaardil jaoskonnakomisjoni telefoninumber

 Telefoni teel esitatud taotlus peab sisaldama samu 
andmeid, mis kirjalik taotlus

 Taotluste registreerimine 

Kirjalik taotlus kuni valimispäeva kella 14.00-ni
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Kolmapäeva õhtu

Elukohajärgset eelhääletamist korraldav jaoskond EI 
AVA ÜHTEGI kasti, suleb keskmise kasti ava

Väljaspool elukohta hääletamist korraldav jaoskond 
avab VÄIKESE ja SUURE kasti

Ümbrikud sorteeritakse

Kui on kokkulepe maakonna valimisjuhiga, pannakse kõik 
ümbrikud ühte valimiskasti, mis suletakse turvaplommi või -
kleebisega ning ümbrikud edastatakse maakonna valimisjuhile 
neljapäeval
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Osavõtuandmete edastamine
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Valijate koguarvu sisestamine

Valijate arvu tuleb korrigeerida 

Kontrollida, et viimane seis oleks korrektne
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Maakonnakeskuses hääletamise osavõtu arvestus

Lahtrid on avatud ainult nendele jaoskondadele, kes 
korraldavad maakonnakeskuses hääletamist

Sisestamine on kasvavas järjekorras
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Eelhääletamisest osavõtu arvestus

Lahtrid täidetakse kasvavas järjekorras

Eelmise päeva tulemus peab sisalduma järgmise päeva tulemuses

Väljaspool elukohta lahtrid on avatud vaid vastavatele jaoskondadele

Ümbrikusse hääletajaid loetakse kogunumbri sees (st sealhulgas 
ümbrikuga hääletajaid)
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Valimispäevast osavõtu arvestus
Lahtrid täidetakse kasvavas järjekorras

Eelmise osavõtu võtmise tulemus peab sisalduma järgmise võtmise 
tulemuses

Märkeid „V“ ja „E“ täidetakse ainult korra, kell 12, edasi täidetakse ainult 
allkirjade lahtrit

Tööd tuleb hoolikalt salvestada
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Märked ja allkirjad

Märgete tegemisel 2 isikut - üks märgib, teine 
kontrollib

Märked võib heleda markeriga märgistada

Alustage märkest „V“, seejärel märge „E“
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Märked
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E-häälte tühistamine
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Valimispäev

Osavõtt valimispäeval kl 12.00, 16.00, 20.00

Teatada osavõtuandmed hiljemalt 20.20

Kõiki hääli hakatakse lugema kl 20.00
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Valimispäeva õhtu tegevused

Valijate nimekiri

Kasutamata hääletamissedelid

Hääletamiskastid

Pitsatijäljendid

Häälte lugemine

Hääletamistulemuste protokoll
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Kehtetud sedelid (I)

Kehtetuks tunnistatakse hääletamissedel:

 millel ei ole kahte jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendit;

 millele ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit või 
millele on neid kirjutatud rohkem kui üks;

 millele kirjutatud numbriga kandidaati selles valimisringkonnas ei 
kandideeri;

 millele kirjutatud registreerimisnumber on parandatud;

 millele kirjutatud registreerimisnumber ei ole loetav.
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Kehtetud sedelid (II)
Kui valija tahe on arusaadav,

 kandidaadi nimi numbrikastis

 numbrikastist välja kirjutatud nimi või number

on sedel kehtiv

Kui sedel on saanud märgistamata ümbrikust väljavõtmisel 
kannatada ning valija tahe on selgelt aru saadav, on sedel kehtiv

Kehtetu hääletamissedeli tuvastab jaoskonnakomisjon (vajadusel 
hääletab)
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Hääletamistulemuste protokoll

Mustandina koostage protokoll tühjale 
väljatrükile

Kui pole väärtust, siis “0”

VIS-is kinnitada, trükkida

Esimees allkirjastab paberil
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Sedelid ja vahendid valla või linna valimiskomisjonile

Kõik vahendid ja dokumendid edastatakse valla või linna 
valimiskomisjonile viivitamatult (valimispäeva öösel)

Pakitud sedelid suletakse ühte hääletamiskastidest (kast 
suletakse turvaplommidega). Väike kast – 3000 - 4000

Saate ka väikesed kleebised jaoskonna nimega, mis kleebitakse 
tuvastamiseks kasutatavale kastile

Suletud kast avatakse esmaspäeval kell 10.00 valla ja linna  
valimiskomisjonis
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Vaatleja
Vaatlejaks olemine on igameheõigus

Vaatlejatunnistusi ei väljastata

Isik tutvustab ennast jaoskonnakomisjonile vaatlejana

Kõik senised piirangud (nt valijate nimekirjaga tutvumise 
keeld) on säilinud

Kui kõikidele vaatlejatele ei ole võimalik ruumipuudusel 
tagada võrdseid tingimusi, otsustab vaatlemise korra 
jaoskonnakomisjon
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Tänu tähelepanu eest!
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