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Euroopa Parlamendi valimisteks
jaoskonnakomisjonide moodustamine
Otsus võetakse vastu Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 14 lõike 1 ja § 15 lõigete 1-3 alusel,
arvesse võttes Põltsamaa vallasekretäri ja valimistel osalevate erakondade ettepanekuid.
1. Moodustada 26. mail 2019 toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks 5 jaoskonnakomisjoni ja
nimetada nende koosseisud järgmiselt:
1.1. valimisjaoskonnas nr 1 (J. Kuperjanovi tn 1, Põltsamaa linn) 9-liikmeline jaoskonnakomisjon
koosseisus esimees Annika Teesaar, liikmed Loreida Küppas, Merlin Miilits, Märt Tõnson, Liia
Tõnne, Pille Kampus, Olga Välb, Elvi Korjus ja Jaanika Lemetsar ning asendusliikmed Kaire Bubnis
ja Kaja Toom;
1.2. valimisjaoskonnas nr 2 (esimesel ja teisel eelhääletamise päeval Kooli tee 2, Esku küla,
kolmandal eelhääletamise päeval ja valimispäeval Kooli tn 1, Adavere alevik) 5-liikmeline
jaoskonnakomisjon koosseisus esimees Maarika Isotamm, liikmed Ülle Tõrvand, Piret Põder, Evi
Rohtla ja Eve Miljand ning asendusliikmed Mariina Linde, Luule Moroz ja Anu Pärna;
1.3. valimisjaoskonnas nr 3 (esimesel ja teisel eelhääletamise päeval Kooli tee 7, Vägari küla,
kolmandal eelhääletamise päeval ja valimispäeval Kooli, Pisisaare küla) 5-liikmeline
jaoskonnakomisjon koosseisus esimees Ülle Kirsimägi, liikmed Marelle Mänd, Rein Kirsimägi, Anne
Kurvits ja Kalev Pikver ning asendusliikmed Kadi Lilienthal ja Liivia Juhandi;

1.4. valimisjaoskonnas nr 4 (Mõisa tee 9, Lustivere küla) 5-liikmeline jaoskonnakomisjon koosseisus
esimees Grete Tõnne, liikmed Mai Tõnson, Ülle Epro, Marge Targama ja Karmen Mugu ning
asendusliikmed Lemmi Sarv ja Riina Paluoja;
1.5. valimisjaoskonnas nr 5 (Tallinna mnt 1, Puurmani alevik) 5-liikmeline jaoskonnakomisjon
koosseisus esimees Jana Kuusk, liikmed Villu Sinimets, Elle Kuuse, Tähte Kallasmaa ja Karmen
Allev ning asendusliikmed Imbi Sinimets ja Liia Kekorainen.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
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“ Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine”
Euroopa Parlamendi valimise seaduses reguleerib jaoskonnakomisjonide moodustamise korda
§ 14.
……………
§ 14. Jaoskonnakomisjoni moodustamine
(1) Hääletamise korraldamiseks valimisjaoskonna territooriumil moodustab kohaliku omavalitsuse
volikogu (edaspidi volikogu) vähemalt viieliikmelise jaoskonnakomisjoni.
(2) Volikogu nimetab otsusega valla- või linnasekretäri ettepanekul ning poliitilise tasakaalustatuse
põhimõtet arvestades jaoskonnakomisjoni esimehe ja jaoskonnakomisjoni liikmed hiljemalt
20. päeval enne valimispäeva.
(3) Poole 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 on
erakondadel kohti jaoskonnakomisjonis, nimetab volikogu ülejäänud liikmed valla- või linnasekretäri
ettepanekul.
(7) Kui erakondade esitatud jaoskonnakomisjoni liikmekandidaate on rohkem, kui on erakondadel
kohti jaoskonnakomisjonis, nimetatakse kõik ülejäänud kandidaadid jaoskonnakomisjoni
asendusliikmeteks.
(8) Volikogu nimetab valla- või linnasekretäri ettepanekul ning käesoleva paragrahvi lõikes 7
ettenähtut järgides vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni asendusliiget.
(9) Jaoskonnakomisjoni
………………

aseesimehe

valib

jaoskonnakomisjon

oma

liikmete

hulgast.

Põltsamaa Vallavalitsuse 9. jaanuari 2019 määrusega nr 1 on moodustatud Põltsamaa vallas 5
valimisjaoskonda. Vastavalt Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõikele 3 on
valimisjaoskonnad alalised. Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Euroopa Parlamendi
valimistel ning rahvahääletusel korraldatakse hääletamine samades valimisjaoskondades, kui vallavõi linnavalitsus ei määra teisiti, muutes määrust, millega valimisjaoskonnad moodustati. Vastavalt
sama paragrahvi lõikele 4 võivad valimisjaoskonna hääletamisruum või hääletamisruumid igal
eelhääletamise päeval asuda erinevas asukohas.
Valimistel osalevatest erakondadest on
liikmekandidaatideks
Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE)
Isamaa Erakond (IE)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE)
Eesti Reformierakond (RE)
Eesti Keskerakond (KE)

esitanud

oma

esindajaid

jaoskonnad 1, 2, 3, 4
jaoskonnad 1, 2
jaoskonnad 1, 2
jaoskonnad 1, 2, 4
jaoskonnad 1, 2, 3, 4, 5.
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