PALUPERA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Hellenurme

1. september 2016 nr

Esindaja valimine Vabariigi
Presidendi valimiskogusse
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 27, Vabariigi Presidendi valimise
seaduse § 22 lõike 4 ja hääletamistulemuste alusel Palupera Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Valida esindajaks Vabariigi Presidendi valimiskogusse volikogu liige ………….
2. Otsus jõustub teatavakstegemise hetkel.
3. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest, esitades
kaebuse Tartu Halduskohtusse (Kalevi t 1, 51010 Tartu) halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras või vaide Palupera Vallavolikogule (Hellenurme, Palupera vald, Valgamaa)
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees
Väljavõte Vabariigi Presidendi valimise seadusest
§ 22. Kohaliku omavalitsuse volikogu esindajate valimine
(1) Järgmisel päeval pärast kolmandat hääletusvooru Riigikogus saadab valimiskomisjon igale kohaliku
omavalitsuse volikogule teatise tema esindajate arvu kohta valimiskogus.
(2) Lähtudes Eesti hääleõiguslike kodanike riiklikku registrisse kantud kodanike arvust kohaliku
omavalitsusüksuse haldusterritooriumil Vabariigi Presidendi valimise aasta 1. jaanuaril, määratakse
kohaliku omavalitsuse volikogu esindajate arv järgmiselt:
1) kuni 10 000 hääleõiguslikku Eesti kodanikku – 1 esindaja;
2) 10 001–50 000 hääleõiguslikku Eesti kodanikku – 2 esindajat;
3) 50 001–100 000 hääleõiguslikku Eesti kodanikku – 4 esindajat;
4) üle 100 000 hääleõigusliku Eesti kodaniku – 10 esindajat.
(3) Kohaliku omavalitsuse volikogu esindaja peab olema Eesti kodanik ja teda valinud kohaliku
omavalitsuse volikogu liige. Kohaliku omavalitsuse volikogu esindajaks ei või olla Riigikogu liige.
(4) Kohaliku omavalitsuse volikogu valib oma esindaja hiljemalt seitsmendal päeval enne Vabariigi
Presidendi valimiskogus valimise päeva.
(41)
[RT I, 16.11.2010, 2 - jõust. 26.11.2010]
(5) Kohaliku omavalitsuse volikogu otsus kohaliku omavalitsuse volikogu esindaja või esindajate
valimise kohta edastatakse valimiskomisjonile viivitamata.

Vabariigi Presidendi valimine 2016
Vabariigi Presidendi valimine: Riigikogu voorud
16. juuni - Vabariigi Presidendi ettepanekul kutsus Riigikogu esimees kokku Riigikogu erakorralise istungjärgu Vabariigi
Presidendi valimiseks 29. augustiks algusega kell 13.00.
25. august kell 9.00 - algab kandidaatide registreerimiseks esitamine.

Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul (21 liiget) Riigikogu koosseisust. Kandidaatide
registreerimiseks esitamine algab neljandal päeval kell 9.00 ja lõpeb teisel päeval kell 18.00 enne esimese
hääletusvooru päeva (neljapäeval, 25. augustil ja reedel, 26. augustil kella 9.00 – 16.00 ja laupäeval, 27.
augustil kella 9.00 – 18.00). Riigikogu liige võib olla ainult ühe kandidaadi ülesseadjaks. Dokumendid
esitatakse Vabariigi Valimiskomisjonile aadressil Toompea tn 1, Tallinn.
Kandidaadi registreerimiseks esitavad ülesseadjad valimiskomisjonile esildise, mis sisaldab:
1) kandidaadi ees- ja perekonnanime;
2) kandidaadi sünniaasta, -kuu ja -päeva;
3) ülesseadjate nimed ja allkirjad;
4) esildise koostamise kuupäeva.
Ülesseadjad lisavad esildisele:
1) kandidaadi omakäelise, kuupäeva ja allkirjaga nõusoleku kandideerida Vabariigi Presidendiks ning
kinnituse, et ta vastab Vabariigi Presidendi kandidaadile esitatavatele seadusega sätestatud nõuetele;
2) dokumendid, mis tõendavad, et kandidaat on sünnilt Eesti kodanik.
Kandidaadi registreerimiseks nõutavad dokumendid esitab valimiskomisjonile üks kandidaadi
ülesseadjatest.
27. august kell 18.00 - lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine.
28. august kell 15.00 - toimub Vabariigi Valimiskomisjoni koosolek, kus registreeritakse esitatud
kandidaadid.
29. august kell 13.00 - toimub I hääletusvoor Riigikogus.
Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab Riigikogu koosseisu 2/3 enamus: vähemalt 68 häält.
Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust korraldatakse järgmisel päeval teine hääletusvoor.
Teiseks hääletusvooruks toimub kandidaatide uus ülesseadmine, registreerimiseks esitamine ja
registreerimine. Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab neli tundi ja lõpeb kaks tundi enne teise
hääletusvooru algust).
Siit edasi: kui I voorus Vabariigi Presidenti ei valitud.
30. august kell 8.00 - algab kandidaatide registreerimiseks esitamine.
Ülesseadmise põhimõtted on samad I vooru kandidaatide registreerimiseks esitamisega.
30. august kell 10.00 - lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine.
30. august kell 10.00-12.00 - toimub Vabariigi Valimiskomisjoni koosolek, kus registreeritakse esitatud
kandidaadid.
30. august kell 12.00 - toimub II hääletusvoor Riigikogus.
Valituks osutub kandidaat kelle poolt hääletab Riigikogu koosseisu 2/3 enamus: vähemalt 68 häält.
Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, korraldatakse samal päeval kahe teises voorus kõige
rohkem hääli saanud kandidaadi vahel kolmas hääletusvoor.
Siit edasi: kui II voorus Vabariigi Presidenti ei valitud.
30. august kell 16.00 - toimub III hääletusvoor Riigikogus.
Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab Riigikogu koosseisu 2/3 enamus: vähemalt 68 häält.
Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust kutsub Riigikogu esimees hiljemalt järgmisel päeval
pärast kolmandat hääletusvooru Riigikogus valimiseks kokku valimiskogu.
Vabariigi Presidendi valimine valimiskogus toimub ühe kuu jooksul, arvates Riigikogus kolmanda
hääletusvooru toimumise päevast. Esialgse ja mitteametliku info kohaselt on valimiskogu toimumise
päevaks laupäev, 24. september (st kohaliku omavalitsuse volikogu peab olema valimiskogu liikme(d)
valinud hiljemalt 17. septembril).

