Volikogu otsuse eelnõu

Jõhvis

24. jaanuaril 2019 nr 000

Riigikogu liikmete valimiseks
jaoskonnakomisjonide moodustamine
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 13 ja Riigikogu valimise
seaduse § 191 lõiked 1, 2 ja 8 ning lähtudes vallasekretäri, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna,
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, ISAMAA Erakonna, Eesti Keskerakonna, Eesti Reformierakonna
ja Erakond Eesti 200 ettepanekutest, vallavolikogu
otsustab:
1. Moodustada 2019. aasta Riigikogu liikmete valimisel hääletamise korraldamiseks seitsmeliikmelised jaoskonnakomisjonid.
2. Nimetada 2019. aasta Riigikogu liikmete valimiste korraldamiseks jaoskonnakomisjoni
esimeheks, liikmeteks ja asendusliikmeteks:
2.1 valimisjaoskonnas nr 1 Jõhvi Põhikooli ruumides Jõhvi linnas Hariduse 5:
komisjoni esimees
Liina Mihkelson
komisjoni liikmed
Heili Konsa
Külli Nõmmiste
Kelly Vahejõe
Veera Käen (EKRE)
Ly Nõlvak (SDE)
Marika Raudam (Reformierakond)
komisjoni asendusliikmed
Urve Kohver (Keskerakond)
Andrei Igonen (Eesti 200)
2.2 valimisjaoskonnas nr 2 Jõhvi Vallavalitsuse ruumides Jõhvi linnas Kooli 2:
komisjoni esimees
Eha Ausmees
komisjoni liikmed
Gale Popova
Reet Liivamägi
Ene-Eha Urbala
Reet Aller (EKRE)
Anna Vorobjova (Keskerakond)
Kersti Jääger (Isamaa)
komisjoni asendusliikmed
Tarmo Teder
Karin Orel
Lya Kuusemär (Reformierakond)

2.3 valimisjaoskonnas nr 3 Jõhvi Vene Põhikooli ruumides Jõhvi linnas Narva mnt 16:
komisjoni esimees
Lea Küngas
komisjoni liikmed
Moonika Kivi
Piret Kallas
Urve Pärnik
Rita Bogdanova (Keskerakond)
Jelena Teperik (SDE)
Hedi Piirsalu (Reformierakond)
komisjoni asendusliikmed
Pille Rüütel
Indar Zeinet
Raine Ojaperv (EKRE)
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva
otsuse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast otsusest teada saama.

Eduard East
Volikogu esimees

Selgituseks
Volikogu nimetab otsusega valla- või linnasekretäri ettepanekul ning poliitilise tasakaalustatuse
põhimõtet arvestades jaoskonnakomisjoni esimehe ja jaoskonnakomisjoni liikmed hiljemalt 20.
päeval (11.02.2019) enne valimispäeva.
Pooled jaoskonnakomisjoni liikmetest esitab valla- või linnasekretär ning ülejäänud liikmed
esitavad valimistel osalevad erakonnad. 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.
Kui erakondade esitatud jaoskonnakomisjoni liikmekandidaate on rohkem, kui on erakondadel
kohti jaoskonnakomisjonis, nimetatakse kõik ülejäänud kandidaadid jaoskonnakomisjoni
asendusliikmeteks.
Erakonnad said oma kandidaate jaoskonnakomisjonidesse esitada 22. jaanuarini 2019 k.a.
Hääletamise korraldamiseks valimisjaoskonna territooriumil moodustab volikogu vähemalt
viieliikmelise jaoskonnakomisjoni. Senini on jaoskonnakomisjonid olnud üheksaliikmelised.
Kuna riigi valimisteenistus on võrreldes 2015. aastaga Riigikogu valimise korraldamise
rahastamist vähendanud, samas on suurenenud jaoskondades töötavate inimeste ootus makstavale
tasule töö eest ning vajalik on ka majandamiskulu, küsis vallasekretär jaoskonnakomisjoni
potentsiaalsetelt esimeestelt kas neil oleks võimalik valimisi korraldada väiksema arvu komisjoni
liikmetega. Kõik vallasekretäri poolt esitatud komisjoni esimeeste kandidaadid olid seisukohal, et
proovivad hakkama saada seitsme komisjoni liikmega ning vajadusel rakendavad asendusliikmeid.

Vallasekretäri ettepanekul nimetatavad jaoskonnakomisjonide esimehed ja liikmed on valitud
isikute seast kellel on olemas juba vastav kogemus ning kes on ennast näidanud valimiste
korraldamisel pädeva isikuna. Isikud on andnud nõusoleku osaleda jaoskonnakomisjoni töös.
Erakondade poolt esitatud jaoskonnakomisjoni kandidaadid on märgitud vastava märkega
sulgudes. Kuna erakondade poolt esitati rohkem jaoskonnakomisjoni liikmekandidaate, kui
jaoskondades on põhiliikme kohti, tuleb kõik ülejäänud kandidaadid nimetada jaoskonnakomisjoni
asendusliikmeteks.
Erakonnad esitasid kandidaate jaoskonnakomisjonidesse järgmiselt:
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond – kolm kandidaati, igasse jaoskonda üks;
Sotsiaaldemokraatlik Erakond – kaks kandidaati, üks neid valikulise komisjoniga;
ISAMAA Erakond – üks kandidaat jaoskonda nr 2;
Eesti Keskerakond – kolm kandidaati, igasse jaoskonda üks;
Eesti Reformierakond – kolm kandidaati, igasse jaoskonda üks;
Erakond Eesti 200 – üks kandidaat jaoskonda nr 1.
Kuna seadus ei sätesta kuidas valida jaoskonnaliikmeid jaoskondadesse kas põhi- või
asendusliikmeks, esitati vastav päring riigi valimisteenistusele, kust edastati järgmine seisukoht:
„Soovitame siin jälgida võrdset kohtlemist ja määrata erinevatesse jaoskonnakomisjonidesse iga
erakonna poolt esitatud kandidaate nii komisjoni põhiliikmeks kui asendusliikmeks.“ Käesolevas
eelnõus on järgitud valimisteenistuse soovitusi.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.

