
Üheskoos  tugevaks!

 

VALGA VALLA VALIMISINFO 

 

 

 

 

Taas on kätte jõudmas oktoobrikuu kolmas pühapäev, mil iga nelja aasta järel valitakse uus 

kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu. Sel korral on valimised kogu Eesti jaoks veidi teistsugused, 

sest käes on haldusreform ning õige pea pärast valimisi moodustuvad uued omavalitsused ning 

jõustuvad ühinemislepingud. Lisaks saavad esmakordselt hääletada kõik vähemalt 16-aastased 

elanikud! Palju õnne esmavalijatele!  

 

VALGA VALLAVOLIKOGU KOOSSEISUS ON 27 LIIGET, KES VALITAKSE ÜHES 

VALIMISRINGKONNAS 

 

See tähendab, et Valga linna, Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade valijatel on võimalus hääletada 

Valga Vallavolikogu liikmeks kandideeriva 139 inimese seast sobivaima poolt! 

 

KES VÕIVAD HÄÄLETADA?  

Valga Vallavolikogu valimisel on hääletamisõigus Eesti rahvastikuregistri andmetel 15. septembri 

seisuga Valga linnas, Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdades elaval ning hiljemalt valimispäeval 16-

aastaseks saanud: 

• Eesti kodanikul; 

• Euroopa Liidu kodanikul; 

• välismaalasel. Välismaalane on kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse tähenduses 

isik, kes ei ole Eesti ega muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik. Nii näiteks on valimisseaduse 

mõttes välismaalane Vene Föderatsiooni või USA kodanik või muu kodakondsuseta isik, kes elab 

Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel. 

Hääletamisõigus puudub isikul, kes on: 

• valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud; 

• kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust. 

•  

KUS JA MILLAL SAAB HÄÄLETADA?  

05.10.2017–08.10.2017  

kell 12–20  

Toimub eelhääletamine igas maakonnakeskuses maakonna 

valimisjuhi poolt määratud maakonnakeskuse jaoskonnas.  

Valgas saab sellel perioodil hääletada Valga Kultuuri- ja 

Huvialakeskuses.  

05.10.2017–11.10.2017 Toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine  algab 5. 

oktoobril 2017 kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni 11. oktoobrini 

2017 kella 18ni.  

Kui juhtub, et hääletasid kogemata valesti, siis võta oma ID-kaart 

ja hääleta uuesti!  

Lisaks sellele võid minna ümber hääletama eelhääletamise ajal 

valimisjaoskonda – sellisel juhul Sinu elektrooniline hääl 

tühistatakse ning arvesse läheb see hääl, mille andsid pabersedelil.  

09.10.2017–11.10.2017 

kell 12–20 

Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12–20. 

Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset 

valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas, kinnipidamiskohas, 

haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses. 

15.10.2017 VALIMISTEPÄEV Hääletamine toimub valija elukohajärgses 

valimisjaoskonnas kell 9–20. Toimub ka kodus hääletamine. 

Kui valija oma terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu 

(näiteks kõrge iga, rasked teeolud, transpordivõimaluse puudumine 

või muud põhjused, mis takistavad valijat kodust lahkumast) ei saa 

hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus hääletamist. 

Kodus hääletamiseks peab valija esitama oma elukohajärgsele 

jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kella 14ni kirjaliku 

taotluse. Valija võib esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni 

teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9st 

kuni 14ni. Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama valija: nime; 

isikukoodi; aadressi; sidevahendi numbrit ja kodus hääletamise 

põhjust.  

 

NB! Kui Sa ei ole kindel, milline on Sinu elukohajärgne valimisjaoskond, siis mine veebilehele 

https://valimised.rahvastikuregister.ee/, trüki sisse oma aadress ning saad hõlpsasti informatsiooni 

kätte!  

 

VALIMISJAOSKONDADE NUMERATSIOON JA HÄÄLETAMISRUUMIDE ASUKOHAD 

NING TELEFONINUMBRID: 

Valimisjaoskond nr 1  

Kesk tn 1, Valga linn (Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus), tel 5887 0958; 

 

Valimisjaoskond nr 2  

Aia tn 12, Valga linn (Valga Keskraamatukogu), tel 5887 0964;  

 

Valimisjaoskond nr 3  

Jaama pst 12, Valga linn (Valga jaamahoone), tel 5887 0989¸ 

 

Valimisjaoskond nr 4  

Lembitu tn 2, Valga linn, tel 5887 1012;  

 

Valimisjaoskond nr 5  

Vallamaja, Laanemetsa küla, Taheva vald, tel 5887 1013, 766 9271; 

 

Valimisjaoskond nr 6  

eelhääletamise päevadel Kesk tn 6, Laatre alevik, Tõlliste vald (vallamaja)  

ja valimispäeval Nooruse tn 1, Tsirguliina alevik, Tõlliste vald (Tsirguliina Keskkool), tel 5887 1018; 

 

Valimisjaoskond nr 7  

Õru keskus 49, Õru alevik, Õru vald, tel nr 5887 1019; 

 

Valimisjaoskond nr 8  

Karula vallamaja, Lüllemäe küla, Karula vald, tel 5887 1029, 767 9054.  

 

Võta kindlasti kaasa ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT, milleks võib olla:  

• isikutunnistus (ID-kaart)  

• Eesti kodaniku pass 

• diplomaatiline pass 

• meremehe teenistusraamat 

• juhiluba 

• pensionitunnistus 

 

 

 

 

https://valimised.rahvastikuregister.ee/

