
EELNÕU  

 

 

 

 

HALLISTE VALLAVOLIKOGU 

 

 

OTSUS 
 

Halliste                                                                                     15. september 2016 nr  

 

 

Esindaja valimine Vabariigi 

Presidendi valimiskogusse 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 27, § 45 lõike 3, Vabariigi 

Presidendi valimise seaduse § 22 lõike 4 ning salajase hääletamise tulemuste alusel 

 

Halliste Vallavolikogu o t s u s t a b: 

 

1. Halliste Vallavolikogu esindab Vabariigi Presidendi valimiskogus volikogu 

esimees/aseesimees/liige ........................................... . 

 

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

3. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest, 

esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse (Kalevi 1, 51010 Tartu) 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Halliste 

Vallavolikogule (Viljandi mnt 20, 69501 Halliste) haldusmenetluse seaduses 

sätestatud korras. 

 

 

 

 

 

Andres Rõigas 

volikogu esimees 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seletuskiri Halliste Vallavolikogu otsuse  

eelnõu „Esindaja valimine Vabariigi 

Presidendi valimiskogusse“ juurde 

  

Kui Vabariigi Presidenti ei valita Riigikogus ka kolmandas hääletusvoorus, kutsub 

Riigikogu esimees ühe kuu jooksul Vabariigi Presidendi valimiseks kokku valimiskogu. 

 

Valimiskogu koosneb Riigikogu liikmetest ja kohaliku omavalitsuse volikogude 

esindajatest. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 27 alusel 

kuulub vallavolikogu ainupädevusse Vabariigi Presidendi valimiskogusse volikogu 

esindaja valimine.  

 

Vastavalt Vabariigi Presidendi valimise seaduse (edaspidi VPVS) § 22 lõikele 1 saadab 

Vabariigi Valimiskomisjon järgmisel päeval pärast kolmandat hääletusvooru Riigikogus 

igale kohaliku omavalitsuse volikogule teatise tema esindajate arvu kohta valimiskogus. 

Vabariigi Valimiskomisjoni teatise kohaselt on Halliste Vallavolikogu esindajate arv 

Vabariigi Presidendi valmiskogus üks. Kohaliku omavalitsuse volikogu esindaja tuleb 

valida hiljemalt 17.09.2016. 

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valib oma esindaja hiljemalt seitsmendal päeval enne 

Vabariigi Presidendi valimiskogus valimise päeva (VPVS § 22 lg 4). Volikogu valib oma 

esindaja volikogu liikmete hulgast. Volikogu esindaja peab olema Eesti kodanik.  

 

Esindaja valimisele kohaldatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 lõikes 3 

sätestatud korda ehk isikuvalimised otsustatakse salajasel hääletamisel, mille tulemused 

vormistatakse volikogu otsusena. Isikuvalimiste tulemusi üle ei hääletata. Kohaliku 

omavalitsuse volikogu esindaja valimine toimub volikogu istungil ülesseatud 

kandidaatide seast ühes hääletusvoorus. Igal volikogu liikmel on üks hääl. Valituks 

osutub enim hääli saanud kandidaat. Kui kandidaatidele antud häälte arvu võrdsuse tõttu 

ei osutu kõik volikogu esindajad valituks, heidetakse võrdselt hääli kogunud kandidaatide 

vahel liisku (EVPS § 22 lg 4
1
).  

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu otsus kohaliku omavalitsuse volikogu esindaja valimise 

kohta edastatakse viivitamata Vabariigi Valimiskomisjonile. 

 

Valimiskogu istung Vabariigi Presidendi valimiseks toimub 24. septembril 2016 algusega 

kell 12.00 Estonia kontserdisaalis, Estonia pst 4, Tallinn. Valimiskogu liikmete 

registreerimine algab kell 10.00.  

 

 

Kaisa-Karoliina Kokk 

vallasekretär 


