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Tartu Linna Noortevolikogu valimiste läbiviimise põhimõtted 
 

1. Valimiskomisjon 

Noortevolikogu valimised viib läbi valimiskomisjon. Valimiskomisjoni kuuluvad: 

1.1 Airi Park (Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistus) 

1.2 Andrus Punt (Tartu Linnavolikogu hariduskomisjon) 

1.3 Katre Kruse (Tartu Linna Noortevolikogu) 

1.4 Piret Talur (Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistus) 

2. Valimiskomisjoni ülesanded 

2.1 registreerida esitatud kandideerimisavaldused; 

2.2 anda kandidaatidele vastavalt avalduste laekumise järjekorrale numbrid; 

2.3 korraldada noortevolikogu valimised; 

2.4 teha kindlaks valimistulemused; 

2.5 lahendada laekunud kaebused; 

2.6 eemaldada valimispäevadel kampaaniat teinud isik kandidaatide seast ja talle antud 

hääled tühistada; 

2.7 korraldada noortevolikogu liikme määramiseks avaliku liisuheitmise juhul, kui mitu 

kandidaati saavad sama arvu hääli ning see mõjutab seda, kellest saab noortevolikogu 

liige. 

3. Kandideerimisavalduste registreerimine 

3.1 Avaldus esitatakse Tartu Linnavalitsuse taotluste esitamise ja menetlemise 

infosüsteemi Spoku1 (edaspidi Spoku) kaudu. Avalduse esitamiseks tuleb ennast 

identifitseerida ID-kaardi, mobiili-ID, Smart-ID või panga kaudu. 

3.2 Avaldus sisaldab järgmisi andmeid: 

a. kandidaadi nimi - on Spokusse sisse logides avalduses eeltäidetud sõltuvalt 

rahvastikuregistri andmetest, avalikustatakse2 

b. kandidaadi isikukood - on Spokusse sisse logides avalduses eeltäidetud 

sõltuvalt rahvastikuregistri andmetest, avalikustatakse isikukoodist tuletatud 

vanus 

c. õppeasutus, kus kandidaat õpib, või töökoht - kohustuslikult esitatav info, 

avalikustatakse 

                                                 
1 www.tartu.ee/kotoetused 

2 avalikustamise kohad: /1/ hääletussüsteem Volis www.volis.ee, /2/ Tartu linna kodulehekülje noortevolikogu 

alamleht www.tartu.ee/noortevolikogu, /3/ Tartu noorsooteenistuse Facebooki lehekülje 

www.facebook.com/tartunoorsooteenistus temaatiline kaust 
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d. e-posti aadress - kohustuslik info, ei avalikustata 

e. telefoninumber - vabatahtlik info, ei avalikustata 

f. foto - vabatahtlik info, avalikustatakse vastavalt kandideerimisavalduses antud 

nõusolekule 

g. enesetutvustus vabas vormis tekstina kuni 500 tähemärki - vabatahtlik info, 

avalikustatakse vastavalt kandideerimisavalduses antud nõusolekule 

h. valimislubadused vabas vormis tekstina kuni 500 tähemärki - vabatahtlik info, 

avalikustatakse vastavalt kandideerimisavalduses antud nõusolekule 

3.3 Kandidaatide registreerimine algas 1.12.2019. kl 00.01. 

3.4 Kandidaadid registreeritakse 8.01.2020 kl 23.59 seisuga. Pärast seda aega esitatud 

avaldusi ei võeta arvesse. 

3.5 Kandidaadil on õigus esitada avaldust mitu korda. Sel juhul kehtib viimasena esitatud 

avaldus.  

3.6 Kandidaadil on õigus avaldusest loobuda hiljemalt 8.01.2020 kl 23.59 - pärast seda 

arvatakse kandidaat nimekirja ja antakse talle kandideerimise number. Avaldusest 

loobumiseks tuleb esitada vastav soov Spoku kaudu. Avaldusest loobumiseks tuleb 

kandidaadil ennast identifitseerida ID-kaardi, mobiili-ID, Smart-ID või panga kaudu. 

3.7 Kandideerimise käigus esitatud andmete avaldamiseks peab olema alaealisel 

lapsevanema nõusolek. Nõusoleku küsimine toimub Spoku kaudu automaatselt. 

Nõusoleku annab lapsevanem Spokus. Nõusoleku andmiseks tuleb lapsevanemal 

ennast identifitseerida ID-kaardi, mobiili-ID, Smart-ID või panga kaudu. 

4. Kandidaatidele vastavalt avalduste laekumise järjekorrale numbrite andmine 

4.1 Avalduse laekumiste järjekorraks loetakse avalduse Spokus esitamise kuupäev ja 

kellaaeg. 

4.2 Valimiskomisjon saab kandidaatide avalduste kontrollimiseks ja 

kandideerimisavalduste kinnitamiseks kokku 09.01.2020 kell 15.00. 

4.3 Valimiskomisjonil on õigus eemaldada enne avalikustamist kandidaatide avaldustest 

seadus(t)ega vastuolus olev(ad) punkt(id) ning valimislubadus(ed), teavitades sellest 

kandidaati e-kirja teel kandideerimisel kinnitatud e-posti aadressil. 

5. Noortevolikogu valimiste korraldamine 

5.1 Noortevolikogu valimised toimuvad 15.-17.01.2020 elektroonilises infosüsteemis 

Volis.ee. 

5.2 Hääletada on võimalik ka Tartu raekoja infokeskuses. Infokeskus on avatud kell 9-17, 

võimalusel pikendatakse valimispäevadel lahtiolekuaegu. 

6. Valimistulemuste kindlaks tegemine 

6.1 Valimistulemuste kinnitamiseks koguneb komisjon 21.01.2020 kl 16.30. 

6.2 Valmistulemuste protokolli aluseks on hääletussüsteemist Volis saadud andmed.  

6.3 Kui kaebusi ei ole laekunud, kinnitab valimiskomisjon valimistulemused oma 

protokolliga. Protokollis avalikustatakse valituks osutunute nimekiri. Igale 
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kandidaadile teatab noorsooteenistuse peaspetsialist tema isikliku hääletustulemuse. 

Kui on laekunud kaebusi, tegutseb komisjon vastavalt käesoleva korra p 7.  

7. Kaebuste lahendamine 

7.1 Kaebusi saab esitada Spokus või paberkandjal. Kaebus peab sisaldama kaebuse 

põhjuseks oleva situatsiooni lühikirjeldust koos tõenditega. Üldreeglina sobib tõendiks 

foto või video, kuid  olenevalt situatsioonist võib esitada ka muu tõendusmaterjali. 

Anonüümseid kaebusi vastu ei võeta. 

7.2 Kaebus esitatakse viivitamatult, kuid mitte rohkem kui 3 päeva pärast kaebuse aluseks 

oleva fakti selgumist. 

7.3 Laekunud kaebuste puhul hindab komisjon nende põhjendatust (määruse rikkumist) ja 

tõendatust. 

7.4 Kui kaebus on põhjendatud ja tõendatud, teeb valimiskomisjon otsuse kaebealuse 

kohta.  Vt käesoleva korra p 8. 

8. Valimispäevadel kampaaniat teinud isiku eemaldamine kandidaatide seast ja 

talle antud häälte tühistamine 

8.1 Valimispäevadel ei ole lubatud teha aktiivset agitatsiooni. Aktiivne agitatsioon on 

seaduse mõistes aktiivne tegevus, mis on suunatud rohkem kui ühele inimesele. Selle 

all mõeldakse aktiivset valijate veenmist ja seisukohtade ning programmide 

selgitamist. Aktiivse agitatsiooni keeld on üldine ning ei sõltu hääletamise 

kellaaegadest. Ei ole lubatud jagada valimisreklaame, kutsuda üles valima mõne 

kandidaadi poolt ega kanda valimisreklaamiga riietust. Mistahes agiteerimine on 

keelatud Tartu raekoja infokeskuses. 

8.2 Kui p 7 kohaselt on esitatud kaebus aktiivset agitatsiooni teinud isiku kohta, kontrollib 

valimiskomisjon kaebuse tõendatust ning protokollib tehtud otsuse. 

9. Noortevolikogu liikme määramiseks avaliku liisuheitmise korraldamine juhul, kui 

mitu kandidaati saavad sama arvu hääli 

9.1 Kui p 6 kohaselt valimistulemusi kindlaks tehes selgub, et mitu kandidaati saavad 

sama arvu hääli ning see mõjutab seda, kellest saab noortevolikogu liige, siis viiakse 

22.01.2020 Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna ruumides läbi avalik liisuheitmine. 

Liisuheitmise ajast teatatakse Tartu linna kodulehel. 

9.2 Valimiskomisjon määrab komisjoni liikmete seast liisutõmbaja, kes lahkub sedelitega 

ümbrike ettevalmistamise ja segamise ajaks saalist.  

9.3 Liisutõmbajaks ei või olla komisjoni esimees.  

9.4 Liisuheitmiseks kantakse kandidaatide nimed sedelitele. Sedelid asetatakse eraldi 

ümbrikutesse, millel ei tohi olla märkeid ning mida ei ole võimalik väliselt eristada.  

9.5 Liisutõmbaja võtab ühe ümbriku ning seal kirjasolev inimene saab liisuheitmise 

tulemusena noortevolikogu liikmeks. 

9.6 Valimiskomisjon kannab liisuheitmise tulemuse hääletamistulemuste protokolli. 


