Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised- 17.oktoobril 2021
Hääletamisõigus
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisel saab hääletada ehk valida Eesti kodanik ja Euroopa Liidu
liikmesriigi kodanik ning Eestis püsivalt elav välismaalane, kes elab Eestis pikaajalise elamisloa või
alalise elamisõiguse alusel. Hääletamiseks peab isik olema valimise päevaks (17. oktoobriks 2021)
saanud vähemalt 16-aastaseks ning ta peab olema kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et tal peab
olema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress. Vinni Vallavolikogu saab valida hääletamisõiguslik
isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on 17. septembri 2021 seisuga Vinni vallas.
Hääletada ei saa isik, kes on kohtumäärusega valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud, ning isik, kes
on süüdi mõistetud kuriteos ning kannab vanglakaristust.
Hääletamisõigust ei saa edasi volitada.
Hääletamise korraldamises on muudatused
Muutub hääletamise aeg
Hääletada saab kogu nädala ehk kõikidel nädalapäevadel enne valimispäeva. Valimisnädal koosneb
kuuest eelhääletamise päevast (11.-16. oktoober) ning lõpeb pühapäeval (17. oktoobril 2021) ehk
valimispäeval. Eelhääletamise perioodil (11.-16. oktoober) on võimalik hääletada ka elektrooniliselt.
Valijate nimekirjad on elektroonilised
Valimise korraldus muutub senisest enam paberivabaks ning valijate nimekiri on nüüd
elektrooniline. Valijate nimekirja koostab Siseministeerium 17. septembri 2021 seisuga. Valijate
nimekirja kandmiseks peab hääleõiguslikul isikul olema rahvastikuregistris elukoha
aadressiandmed. Kui hääletamisõigusega isik muudab oma elukohta ning asub elama teise valda või
linna, siis pärast 17. septembrit 2021 tehtud elukohamuudatust valijate nimekirjas arvesse ei võeta ning
valija saab hääletada selles omavalitsusüksuses, mille aadress oli märgitud rahvastikuregistrisse
17. septembri 2021 seisuga.
Kui isikul elukoha aadress registris puudub, saab ta esitada rahvastikuregistrile elukohateate.
Elukohateate saab esitada kirjalikult või elektrooniliselt. Info tel 3258665
Valija ei ole seotud valimisjaoskonnaga
Elektrooniline valijate nimekiri võimaldab kõikidel jaoskonnakomisjonidel kasutada ühte valijate
nimekirja, mistõttu ei ole valija valimisringkonnas enam seotud konkreetse valimisjaoskonnaga. Vinni
valla haldusterritoorium on üks valimisringkond, seega võib Vinni valla hääleõiguslik isik hääletada
ükskõik millises Vinni valla valimisjaoskonnas.
Valimisjaoskonnad
Vinni valla haldusterritooriumil on moodustatud 6 valimisjaoskonda. Tähelepanu! Hääletamisruumid
asuvad erinevatel päevadel erinevates asukohtades.
1) Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub 11.-16.oktoobril kella 12.00 – 20.00 ja 17.oktoobril
kella 9.00 – 20.00 Vinni spordihoones (Sõpruse tn 16, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Viru
maakond).
Selles jaoskonnas saavad hääletada ka isikud, kes ei ela Vinni vallas ehk toimub väljaspool elukohta
hääletamine. Jaoskond nr 1 korraldab ka asukohas, sh hooldekodudes hääletamist. Jaoskond nr 1 ei
korralda kodus hääletamist.
Hääletamisruum on ligipääsetav kõigile hääletajatele, sealhulgas ratastooli ja lapsevankriga.
2) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub:
•

15.oktoobril kella 12.00 - 20.00 Kadila seltsimajas (Pärna tn 4, Kadila külas)

•

16.oktoobril kella 12.00 - 20.00 ja 17.oktoobril kella 9.00 – 20.00 Pajusti klubis (Tartu
mnt 11, Pajusti alevik).

3) Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub:
• 15.-16.oktoobril kella 12.00 – 20.00 ja 17.oktoobril kella 9.00 – 20.00 endises ViruJaagupi koolimajas (Kooli tee 7, Viru-Jaagupi alevik.
4) Valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub:
•

15.oktoobril kella 12-00 – 20.00 Tudu koolimajas (Rakvere mnt 13, Tudu alevik);

•

16.oktoobril kella 12.00 – 20.00 ja 17.oktoobril kella 9.00 – 20.00 Roela klubis (Sinilille
tn 1, Roela alevik).

5) Valimisjaoskond nr 5 hääletamisruum asub:
•

15.oktoobril kella 12.00 – 20.00 Venevere seltsimajas ( Kooli, Venevere küla);

•

16.oktoobril kella 12.00 – 20.00 Muuga spordihoones (Alekvere tee 1, Muuga küla);

•

17.oktoobril kella 9.00 – 20.00 Laekvere rahvamajas (Kesk tn 12, Laekvere alevik).

6) Valimisjaoskond nr 6 hääletamisruum asub 15.-16.oktoobril kella 12.00 – 20.00 ja 17.oktoobril
kella 9.00 – 20.00 Ulvi klubis (Mõisa tee 5, Ulvi küla).
Elektrooniline hääletamine
• E-hääletamine toimub 11. – 16. oktoobrini 2021.
• E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või arvuti ja mobiil-ID abil.
• Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti
operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
• Valijarakenduse saad alla laadida valimiste veebi avalehelt e-hääletamise perioodil.
NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida
nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.
Asukohas hääletamine
Asukohas hääletamine tähendab seda, et valija ei saa teatud põhjustel (näiteks tervislikel)
valimisjaoskonda tulla ja tellib valimiskasti enda viibimiskohta. Asukohas hääletamine toimub juhul, kui
valija tellib valimiskasti aadressile väljaspool oma valimisringkonda. Näiteks kui valija on
rahvastikuregistri järgi Rakvere elanik, aga isoleerub maakodus Tudus ning tellib valimiskasti sinna,
nimetatakse seda asukohas hääletamiseks.
Asukohas hääletamine toimub valimisnädala esmaspäevast neljapäevani ehk 11. – 16. oktoobrini 2021.
Hääletamine toimub ajavahemikus kell 9.00 kuni kell 20.00. Viimane aeg omavalitsusele vabas vormis
asukohas hääletamise kirjaliku taotluse esitamiseks on 14. oktoober kell 14.00.
Kodus hääletamine
Kodus hääletamine toimub nüüd kolmel päeval, s.o reedel, laupäeval ja pühapäeval (15.-17.10) kell
9.00-20.00 valija eluruumis. Kodus hääletamist saab taotleda, kui valija mõjuva põhjuse tõttu ei saa
hääletada valimisjaoskonna hääletamisruumis.
Taotlus kodus hääletamiseks tuleb esitada elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele või
jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella 14.00-ni. Taotluse saab esitada kirjalikult või telefoni
teel. Siiski oleks palve, et annaksite oma soovist võimalikult varakult teada.
Valimiste teabeleht
Alates 2021. aastast ei saadeta valijale enam valijakaarti. Enne valimisi saadetakse valijale tema
rahvastikuregistrijärgsele elukoha aadressile valimiste teabeleht. Valimiste teabeleht on vaid

informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valimiste teabelehel on andmed
hääletamisõiguse tingimuste kohta ja hääletamisvõimaluste kohta asjaomases vallas või linnas.
Isikule, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud,
saadetakse elektrooniline valimiste teabeleht.
Valimiste teabeleht saadetakse riigiportaalis määratud elektronposti aadressile. Paberil valimiste
teabelehte elektroonilise valimiste teabelehe saanud valijale ei saadeta.
Koroonaviirus
Ohutusnõuded jaoskonnas hääletamisel
Selleks, et valimised toimuksid turvaliselt nii valijate kui ka jaoskonna töötajate jaoks, peaks olema
valmis:
• kandma hääletusruumis maski,
• soovitav on kasutada isiklikku kirjutamisvahendit,
• hoidma teistega vahet,
• desinfitseerima käsi,
• võimalusel lubama eakad järjekorras ette,
• võimalusel käima jaoskonnas enne valimispäeva.
Haigusnähtudega valimisjaoskonda kohale tulla ei tohi!
Isolatsioonis, lähikontaktne või nakatunud?
Kui oled tulnud reisilt riigist, mille puhul nõutakse 10-päevast eneseisolatsiooni või oled puutunud
kokku koroonahaige inimesega või oled ise COVID-19 diagnoosi saanud, siis ei tohi sa
valimisjaoskonda kohale hääletama tulla. Isolatsioonist lahkumine pole lubatud, aga valimisõigus peab
olema tagatud kõigile hääletamisõiguslikele inimestele.
Hääletamiseks on sellisel juhul kolm võimalust:
• Elektrooniline hääletamine
• Kodus hääletamine
• Asukohas hääletamine

Teavet valimiste kohta saab:
•
•
•
•
•

riigi valimisteenuste veebilehel www.valimised.ee.
valla veebilehel http://www.vinnivald.ee/kov-valimised-2021
riigi valimisteenistuse infotelefonilt tel 631 6633;
vallasekretärilt tel 5051428;
jaoskonnakomisjonidelt:

valimisjaoskond nr 1

54301245

valimisjaoskond nr 2

54301246

valimisjaoskond nr 3

54301247

valimisjaoskond nr 4

54301248

valimisjaoskond nr 5

54301249

valimisjaoskond nr 6

54301250

