SAAREMAA VALLA VALIMISKOMISJONI PROTOKOLL nr.1

Kuressaare

19. juuni 2017.a

Algus kell 14.00, lõpp kell 15.00
Koosoleku juhataja: Eero Lapp
Protokollija: Riina Allik
Osalesid: komisjoni liikmed Eero Lapp, Riina Allik, Maire Käärid, Andrus Lulla, Eve Kiil,
Ene Johanson ja ühinemise tegevjuht Alo Heinsalu. Puudus Elo Ilumäe.
1. Komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Alo Heinsalu tegi ettepaneku valida komisjoni esimeheks Kuressaare linnasekretär Eero Lapp
ja aseesimeheks Pihtla vallasekretär Riina Allik.
Komisjon on ühehäälselt ettepaneku poolt.
2. Valimiskomisjoni asukoht
Asukoha määrab Kuressaare Linnavalitsus oma korraldusega, teised omavalitsused haldusakti
ei tee. Asukohaks saab Kuressaare Linnavalitsuse saal (ruum nr 215), Tallinna tn 10.
3. Komisjoni tööaeg
Komisjon töötab tööpäevadel. Vastavalt hiljem koostatavale graafikule on augustis vähemalt
2 komisjoni liiget kohal, septembris vähemalt 3 komisjoni liiget.
16. augustist – 4.septembrini tööaeg kell 13.00 - 16.00.
5. septembril tööaeg kell 13.00 - 18.00.
6. septembril kell 16.00 toimub kandidaatide registreerimine ja erakondade, valimisliitude
ning üksikkandidaatide järjekorra andmise liisu heitmine. Osaleb komisjoni täiskoosseis.
7. septembrist – 9. septembrini tööaeg kell 13.00 – 16.00 (kandidaatide registreerimisest 3
päeva jooksul). Toimub kandideerimisest loobumise avalduste vastuvõtmine.
Vallasekretärid panevad ühinevate omavalitsuste kodulehtedele komisjoni asukoha ja tööajad.
Saaremaa valla kodulehele www.saaremaavald.ee sama informatsioon + valimiskomisjoni
meiliaadress ja telefoni numbrid.
4. Piirkondade jagamine komisjoni liikmete vahel
Maire Käärid – Pöide, Orissaare, Laimjala
Andrus Lulla – Lääne-Saare

Elo Ilumäe – Leisi, Mustjala
Eve Kiil – Salme, Torgu, Kihelkonna
Ene Johanson – Valjala
Riina Allik – Pihtla
Eero Lapp - Kuressaare
5. Jaoskonnakomisjonide suurused
Kokku on 24 jaoskonda. Väljaspool Kuressaare linna on valimisjaoskonna suurus 5 liiget + 2
asendusliiget. Kuressaares on jaoskonnas nr 1 suurema töömahu tõttu 8 liiget + 2
asendusliiget, jaoskondades nr 2 ja 3 6 liiget + 2 asendusliiget.
Kui erakondade ja valimisliitude esitatud jaoskonnakomisjoni liikmekandidaate on rohkem,
kui on erakondadel ja valimisliitudel kohti jaoskonnakomisjonis, nimetatakse kõik ülejäänud
kandidaadid asendusliikmeteks. Vajadusel selgitatakse kohad avaliku liisu heitmise teel,
millest eelnevalt teavitatakse valimistel osalevaid erakondi ja valimisliite.
6. Eelarve
Kaalutakse võimalust ühtlustada jaoskonnakomisjoni liikmete töötasu tunnimäärad.
Järgmiseks koosolekuks selgitab valimiskomisjon esimees ühinevate valdade valimiskulude
eelarved.
7. Valimisliidud
Valimiskomisjoni esimees selgitab välja eelmistel valimistel registreeritud valimisliitude
asutajate nimed ja koostab vastava nimekirja.
8. Pressiteade
Maakonnalehtedele ja valdadele vallalehtedes avaldamiseks koostatakse pressiteade
valimiskomisjoni asukoha ja tööaegade kohta.
9. Koolitus
8. augustil toimub Pärnus koolitus algusega 11.00. Iga valimiskomisjoni liige registreerib
ennast ise. Organiseeritakse ühistransport.
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