Abja valla valimiskomisjoni koosoleku
PROTOKOLL nr 4

Abja-Paluoja

12. september 2013

Koosolek algas kell 14.00
Lõppes kell 15.50
Koosolek toimus Abja Vallavalitsuse saalis
Koosolekust võtsid osa kõik komisjoni liikmed: Milja Janson, Lidia Tamm, Aino Laisaar,
Liis Ojamäe ja Irene Kordziejonek.
Liisuheitmise juures viibisid: IRL volitatud esindaja Taevo Viitas, Eesti Keskerakond
volitatud esindaja Peeter Rahnel, üksikkandidaat Meelis Mesipuu
Koosoleku viis läbi valimiskomisjoni esimees Milja Janson
Protokollis Liis Ojamäe
Päevakord:
1. Kandidaatide registreerimine.
2. Liisuheitmine.
3. Kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine.
Päevakorrapunkt 1
Kandidaatide registreerimine
Valla valimiskomisjoni esimees Milja Janson: vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu
seaduse paragrahv 37-le peab valla valimiskomisjon registreerima kõik seaduse nõuete
kohaselt registreerimiseks esitatud isikud nende registreerimiseks esitatud järjekorras
pärast kandidaatide registreerimiseks esitamise tähtaja lõppemist.
Seaduses ettenähtud tähtaeg lõppes 10. septembril kell 18.00.
Abja valla valimiskomisjonile on esitatud registreerimiseks 5 (viis) nimekirja 20.10.2013
toimuvatel valimistel osalemiseks – 1 valimisliit, 4 erakonda ja ühe üksikkandidaadi
registreerimisdokumendid. Kokku on esitatud registreerimiseks 84 kandidaadi
dokumendid järgmiselt:
1 (üks) üksikkandidaat;
03.09.2013 kell 11.45 üksikkandidaat Meelis Mesipuu:
10.09.2013 kell 13.50 Koduvald Abja valimisliit, nimekirjas 19 kandidaati;
10.09.2013 kell 17.10 Eesti Keskerakond, nimekirjas 17 kandidaati;
10.09. 2013 kell 17.30 Eesti Reformierakond, nimekirjas 1 kandidaati;
10.09.2013 kell 17.50 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit, nimekirjas 46 kandidaati.

Valimisliitude ja erakondade nimekirjad koos kandideerimisdokumentidega ning
üksikkandidaadi dokumendid on esitatud õigeaegselt.
Valla valimiskomisjon kontrollis kõikide registreerimiseks esitatud isikute
kandideerimisdokumente
ja
tegi
kindlaks,
et
kõikide
kandidaatide
registreerimisdokumendid on esitatud nõuetekohaselt vastavalt kohaliku omavalitsuse
volikogu valimise seadusele ja kuuluvad registreerimisele.
Kõik valla valimiskomisjoni liikmed, sh valimiskomisjoni esimees on selle poolt, et
registreerida kõik esitatud kandidaadid nende registreerimiseks esitatud järjekorras. Otsus
registreerimise kohta tehakse koos registreerimisnumbrite andmisega kandidaatidele
(päevakorrapunkt 3 juures).

Päevakorrapunkt 2
Erakondadele, valimisliitudele ja üksikkandidaadile numbrite andmine liisu heitmise teel.
Valla valimiskomisjoni esimees Milja Janson tutvustab kohalolijatele liisuheitmise
reegleid:
pärast registreerimist antakse kandidaatidele registreerimisnumbrid liisuheitmise
tulemuste alusel ja seda vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 37
lõikele 2, mis sätestab, et numbrite andmise järjekord erakondade ja valimisliitude vahel
ning üksikkandidaadi vahel selgitatakse liisu heitmisega.
Liisku heidetakse erakondade ja valimisliitude vahel ning seejärel eraldi
üksikkandidaatide vahel. Liisuheitmine toimub sedelitega, millele on kantud erakondade
ja valimisliitude nimed. Sedelid pannakse ühesugustesse, märgistamata ümbrikutesse ja
segatakse. Ümbrike ettevalmistamise ajal ei tohi liisutõmbaja ruumis viibida.
Liisutõmbajaks on valimiskomisjoni poolt määratud valimiskomisjoni liige, kes ei või
olla valimiskomisjoni esimees või aseesimees. Liisutõmbaja võtab ümbrike seast ühe
ümbriku, avab selle ja loeb sedelil oleva valimisliidu või erakonna nime. Sedelit
näidatakse ruumisviibijatele. Tulemus kantakse koosoleku protokolli. Kui erakonnad,
valimisliidud on liisuheitmise tulemusel numbrid saanud, on liisuheitmine
üksikkandidaatide vahel.
Valimiskomisjon määrab liisutõmbajaks Irene Kordziejonek’i, kes lahkub
koosolekuruumist.
Sedelid erakondade (Eesti Reformierakond, Eesti Keskerakond, Erakond Isamaa ja Res
Publica Liit) ning valimisliitude (Koduvald Abja valimisliit) nimedega pannakse
ruumisviibijate juuresolekul märgistamata ja ühetaolistesse ümbrikesse. Ümbrikud
asetatakse laua peale ja segatakse. Liisutõmbaja kutsutakse koosolekuruumi tagasi ja
liisuheitmise tulemused on:
Erakonna või valimisliidu nimi
Eesti Reformierakond
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Eesti Keskerakond
Koduvald Abja valimisliit

liisunumber
1
2
3
4

Arvestades, et registreeritud on üks üksikkandidaat, siis temale numbri andmisel
liisuheitmist ei toimu ning tulemus on:
üksikkandidaat
liisunumber
Meelis Mesipuu
1

Liisuheitmise kohta kohalolijad pretensioone ei esitanud.
Liisuheitmise tulemuste kinnitamise poolt on kõik valla valimiskomisjoni liikmed, sh
valimiskomisjoni esimees.
Otsustati: Kinnitada liisuheitmise tulemused:
Erakonna või valimisliidu nimi
Eesti Reformierakond
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Eesti Keskerakond
Koduvald Abja valimisliit
üksikkandidaat
Meelis Mesipuu

liisunumber
1
2
3
4
liisunumber
1

Päevakorrapunkt 3
Kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine
Valimiskomisjoni esimees Milja Janson selgitab registreerimisnumbrite andmise korda.
Registreerimisnumbrid antakse kandidaatidele liisuheitmise tulemusena selgunud
järjekorras, numbrid algavad 101-st ja need antakse kandidaatidele erakondade ja
valimisliitude nimekirja kaupa ning seejärel üksikkandidaadile. Üksikkandidaat saab
numbri, mis järgneb erakonna või valimisliidu kandidaatidele viimasena antud
registreerimisnumbrile.
Valimiskomisjon on seisukohal, et vastavalt liisuheitmise tulemusele tuleb anda
kandidaatidele
registreerimisnumbrid
ja
kandidaadid
registreerida
koos
registreerimisnumbriga.
Otsustati:
Vastavalt liisuheitmise tulemusele tuleb anda kandidaatidele registreerimisnumbrid ja
kandidaadid registreerida koos registreerimisnumbriga ning vastu võtta otsus nr 3
„Kandidaatide registreerimine Abja Vallavolikogu valimisteks “ (lisatud)

Milja Janson
Valimiskomisjoni esimees

Liis Ojamäe
Valimiskomisjoni sekretär

