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Valimisliidu Südamega Tartu kandidaatide
registreerimata jätmine

Tartu linna valimiskomisjoni 6. septembri 2021. a otsusega registreeriti 17. oktoobril 2021. a
toimuvateks Tartu Linnavolikogu valimisteks Valimisliit Südamega Tartu. Valimisliidu
moodustajateks on Meelis Kaldalu ja Reio Laurits. Mõlemad on seltsingulepingus määratud ka
valimisliidu volitatud esindajateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel.
Pärast valimisliidu registreerimist oli valimisliidul kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
seaduse (KOVVS) § 35 lõigete 1 ja 2 kohaselt võimalik esitada Tartu Linnavolikogu valimisteks
registreerimiseks oma kandidaate. KOVVS § 35 lõike 3 kohaselt tuli valimisliidul selleks esitada
Tartu linna valimiskomisjonile järgmised dokumendid:
1) kandidaatide registreerimise avaldus;
2) kandidaatide ringkonnanimekiri;
3) iga kandidaadi kandideerimisavaldus.
Seadusest tulenev tähtaeg nimetatud dokumentide esitamiseks oli 7. september 2021. a kell 18.00
(KOVVS § 35 lõige 2).
7. septembril 2021. a esitasid Valimisliit Südamega Tartu volitatud esindajad valimiskomisjonile
kandideerimisdokumendid, mis olid osaliselt puudustega ja osaliselt esitatud tähtaega ületades.
8. septembril 2021. a teavitas Tartu linna valimiskomisjoni esimees valimisliidu volitatud
esindajaid e-kirja teel kandideerimisdokumentide puudustest ja selgitas, et tulenevalt KOVVS §
36 lõikest 6 tuleb puudused kandideerimisdokumentides kõrvaldada hiljemalt 9. septembril 2021.
a enne kella 18.00.
KOVVS § 37 lõige 3 sätestab, et kui KOVVS § 36 lõikes 6 nimetatud tähtaja jooksul ei esitanud
dokumentide esitaja puuduvaid dokumente või andmeid või ei parandanud
kandideerimisdokumentides vigu, jätab valimiskomisjon registreerimata:
1) kõik valimisliidu poolt registreerimiseks esitatud kandidaadid, kui puudub KOVVS § 35 lõike
3 punktis 1, 2 või 21 nimetatud dokument või selles on olulisi puudusi;
2) kandidaadi, kelle dokumente või andmeid on puudu või kelle dokumentides on olulisi puudusi.
KOVVS § 37 lõike 4 kohaselt võtab valla või linna valimiskomisjon kandidaadi registreerimata
jätmise kohta vastu põhistatud otsuse.
Tartu linna valimiskomisjon on seisukohal, et Valimisliidu Südamega Tartu kõik kandidaadid
tuleb KOVVS § 37 lõike 3 punkti 1 ja punkti 2 alusel jätta 17. oktoobril 2021. a toimuvateks
Tartu Linnavolikogu valimisteks registreerimata ja põhjendab seda järgmiselt:

1. Kandidaatide ringkonnanimekiri on oluliste puudustega ja see toob KOVVS § 37 lõike 3
punkti 1 alusel kaasa kandidaatide registreerimata jätmise
Valimisliit Südamega Tartu on esitanud kokku kolm erinevat kandidaatide ringkonnanimekirja:
1) 7. septembril 2021. a kell 17.57 Meelis Kaldalu poolt poolt e-kirja teel edastatud kandidaatide
ringkonnanimekiri, kus on ära nimetatud kolm kandidaati - Meelis Kaldalu, Tõnu Aru, Erkki
Hüva (nimekiri nr 1). Nimekiri nr 1 on Meelis Kaldalu poolt digitaalselt allkirjastatud (koos
mitmete teiste dokumentidega ühes digikonteineris).
2) 7. septembril 2021. a kell 18.04 Reio Lauritsa poolt paberkandjal üle antud kandidaatide
ringkonnanimekiri, kus on ära nimetatud kaks kandidaati – Meelis Kaldalu ja Erkki Hüva.
Ringkonnanimekirjas oli veel ka kolmas nimi (Tõnu Aru) aga see oli maha tõmmatud.
Kandidaatide ringkonnanimekiri on allkirjastatud valimisliidu mõlema volitatud esindaja – Meelis
Kaldalu ja Reio Lauritsa – poolt (nimekiri nr 2).
3) 9. septembril kell 21.06 Reio Lauritsa poolt e-kirja teel esitatud kandidaatide
ringkonnanimekiri, kus on ära nimetatud kolm kandidaati - Meelis Kaldalu, Mart Niklus, Erkki
Hüva (nimekiri nr 3). Nimekiri nr 3 on Reio Lauritsa ja Meelis Kaldalu poolt digitaalselt
allkirjastatud.
Tartu linna valimiskomisjon leiab, et ühegi ülalmainitud kandidaatide ringkonnanimekirja alusel
ei ole võimalik Valimisliidu Südamega Tartu kandidaate registreerida.
Nimekiri nr 1 esitati küll tähtaegselt, kuid selles esineb oluline puudus - ringkonnanimekiri on
allkirjastatud vaid valimisliidu ühe volitatud esindaja - Meelis Kaldalu - poolt. KOVVS § 34 lõige
7 näeb ette, et kandidaatide ringkonnanimekirjale kirjutavad alla valimisliidu kõik volitatud
esindajad. Kuna nimekirjal nr 1 ei ole Reio Lauritsa allkirja, ei vasta nimekiri nr 1 KOVVS § 34
lõike 7 nõuetele ja sellist puudust tuleb pidada oluliseks.
Nimekiri nr 2 ei ole esitatud tähtaegselt (KOVVS § 35 lõige 2) ja tuleb seetõttu jätta tähelepanuta.
Tartu linna valimiskomisjon leiab, et nimekirja nr 1 ja nimekirja nr 2 ei saa ka koosmõjus
tõlgendada nõuetele vastavaks, sest nende sisu kandidaatide osas ei kattu. Selliselt ei ole võimalik
kindlaks teha, milline on valimisliidu volitatud esindajate tegelik tahe kandidaatide esitamisel.
Nimekiri nr 3 ei ole samuti esitatud tähtaegselt (KOVVS § 35 lõige 2) ja tuleb seetõttu jätta
tähelepanuta. Isegi juhul, kui käsitleda nimekirja nr 3 esitamist valimisliidu volitatud esindajate
püüdena kõrvaldada nimekirjas 1 esinevad puudused (Reio Lauritsa allkirja puudumine), ei ole
see esitatud tähtaegselt (KOVVS § 36 lõige 6). Lisaks on nimetatud nimekirjas esitatud uus
kandidaat (Mart Niklus). Tartu linna valimiskomisjon osundab, et kandidaatide
ringkonnanimekirjas pärast KOVVS § 35 lõikes 2 sätestatud tähtaega sisuliste muudatuste
tegemine (kandidaatide järjekorra muutmine, kandidaatide asendamine, uue kandidaadi esitamine
jms) ei ole enam võimalik. KOVVS § 36 lõige 6 annab võimaluse vaid puuduvate dokumentide
või andmete esitamiseks või dokumentides vigade parandamiseks.
2. Kandidaatide kandideerimisavaldustes on olulised puudused, mis toovad KOVVS § 37
lõike 3 punkti 2 alusel kaasa kandidaatide registreerimata jätmise
KOVVS § 33 lõige 1 näeb ette, et kandideerimisavalduses isik:
1) väljendab oma soovi kandideerida erakonna või valimisliidu nimekirjas või üksikkandidaadina;
2) kinnitab, et ta vastab käesolevas seaduses volikogu liikmekandidaadile esitatud nõuetele;
3) esitab käesoleva paragrahvi lõigetes 2–3 sätestatud andmed.
KOVVS § 33 lõige 2 sätestab, et kandidaat esitab kandideerimisavalduses järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;

1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) erakondlik kuuluvus;
4) elukoha aadress;
5) sidevahendite numbrid;
6) kontaktandmed;
7) andmed hariduse kohta;
8) töökoht ja amet.
KOVVS § 33 lõikes 2 nimetatud andmeid tuleb käsitleda kandidaadi poolt kohustuslikult
esitatavate andmetena.
KOVVS § 33 lõige 6 kohustab kandidaati oma kandideerimisavaldust allkirjastama.
2.1. Meelis Kaldalu kandideerimisavaldus
Meelis Kaldalu poolt 7. septembril kell 17.57 e-kirja teel edastatud kandideerimisavalduses
esinesid järgmised puudused:
1) kandideerimisavalduses on märkimata erakondliku kuuluvuse andmed (KOVVS § 33 lõige 2
punkt 3)
2) kandideerimisavalduses puuduvad andmed elukoha aadressi kohta (KOVVS § 33 lõige 2 punkt
4);
3) kandideerimisavalduses esitatud facebooki profiili aadress on ebatäielik (vabatahtlikult
esitatavad andmed);
4) kandideerimisavalduses esitatud twitteri profiili aadress on ebatäielik (vabatahtlikult esitatavad
andmed).
Lisaks on vähemalt küsitava korrektsusega ka töökoha ja ameti kohta (KOVVS § 33 lõige 2 punkt
8) kandideerimisavalduses esitatud andmed (eestlane, setu), kuid nimetatule Tartu linna
valimiskomisjon tähelepanu ei juhtinud.
Reio Laurits esitas korrigeeritud ja tema ning Meelis Kaldalu poolt digitaalselt allkirjastatud
Meelis Kaldalu kandideerimisavalduse e-kirja teel 9. septembril kell 21.06, s.o pärast KOVVS §
36 lõikes 6 sätestatud tähtaega ja nimetatud korrigeeritud kandideerimisavaldusega ei ole
võimalik arvestada. Tartu linna valimiskomisjon osundab aga, et ka selles kandideerimisavalduses
olid puudused - esitamata on korrektsed andmed töökoha ja ameti kohta ning erakondliku
kuuluvuse kohta.
Tartu linna valimiskomisjon leiab, et kuna Meelis Kaldalu kandideerimisavalduses puudusid
KOVVS § 33 lõike 2 punktis 3 ja punktis 4 sätestatud kohustuslikud andmed, tuleb neid lugeda
kandideerimisavalduse olulisteks puudusteks, mille tõttu tuleks Meelis Kaldalu jätta kandidaadina
registreerimata ka KOVVS § 37 lõike 3 punkti 2 alusel. Aga kuivõrd esineb ka alus kõigi
Valimisliidu Südamega Tartu poolt registreerimiseks esitatud kandidaatide registreerimata
jätmiseks, siis isegi juhul, kui pidada Meelis Kaldalu kandideerimisavalduses esinevaid puudusi
ebaolulisteks, ei saa teda kandidaadina registreerida KOVVS § 37 lõike 3 punkti 1 alusel.
2.2. Tõnu Aru kandideerimisavaldus
Meelis Kaldalu poolt 7. septembril kell 17.57 e-kirja teel edastatud Tõnu Aru
kandideerimisavalduses on järgmised puudused:
1) kandideerimisavalduses puudub Tõnu Aru isikukood (KOVVS § 33 lõige 2 punkt 2);
2) kandideerimisavalduses puuduvad andmed Tõnu Aru erakondliku kuuluvuse kohta (KOVVS §
33 lõige 2 punkt 3);
3) kandideerimisavalduses puuduvad andmed Tõnu Aru elukoha aadressi kohta (KOVVS § 33
lõige 2 punkt 4);
4) kandideerimisavalduses puuduvad andmed Tõnu Aru töökoha ja ameti kohta (KOVVS § 33

4) kandideerimisavalduses puuduvad andmed Tõnu Aru töökoha ja ameti kohta (KOVVS § 33
lõige 2 punkt 8);
5) kandideerimisavaldus on Tõnu Aru poolt allkirjastamata (KOVVS § 33 lõige 6).
Ülaltoodud puuduseid KOVVS § 36 lõikes 6 sätestatud tähtajaks ei kõrvaldatud.
Tegemist on oluliste puudustega, mistõttu tuleb Tõnu Aru ka KOVVS § 37 lõike 3 punkti 2 alusel
jätta kandidaadina registreerimata.
2.3. Mart-Olav Nikluse kandideerimisavaldus
Mart-Olav Nikluse kandideerimisavalduse (paberkandjal) esitas Tartu linna valimiskomisjonile 9.
septembril 2021. a Reio Laurits.
Uue kandidaadi registreerimiseks tema kandideerimisavalduse esitamine ei ole pärast KOVVS §
35 lõikes 2 nimetatud tähtaega võimalik. Seetõttu tagastas Tartu linna valimiskomisjon Mart-Olav
Nikluse kandideerimisavalduse Valimisliidu Südamega Tartu volitatud esindajatele ja
valimiskomisjonil puudub KOVVS §-st 37 tulenevalt alus võtta oma otsusega seisukoht Mart
Olav Nikluse kandidaadina registreerimise või registreerimata jätmise kohta.
2.4. Erkki Hüva kandideerimisavaldus
Erkki Hüva kandideerimisavalduse (paberkandjal) esitas Tartu linna valimiskomisjonile 7.
septembril 2021. a kell 18.04 Reio Laurits. Kuigi kandideerimisavalduses on kõik nõutud andmed
ja see on kandidaadi poolt allkirjastatud, on see siiski esitatud pärast KOVVS § 35 lõikes 2
sätestatud tähtaega ja sellega ei ole võimalik seetõttu arvestada.
Aga kuivõrd Erkki Hüva esitas 10. septembril 2021. a kirjaliku avalduse kandideerimisest
loobumise kohta, kustutas Tartu linna valimiskomisjon Erkki Hüva registreerimiseks esitatud
kandidaatide nimekirjast ja tagastab kõnealuse kandideerimisavalduse kandidaadile. Seega
puudub valimiskomisjonil vajadus võtta seisukoht Erkki Hüva kandidaadina registreerimise osas.
Arvestades eeltoodut ja võttes aluseks KOVVS § 37 lõike 3 punkti 1 ja punkti 2, Tartu linna
valimiskomisjon
otsustab:
1. Jätta Valimisliidu Südamega Tartu kõik kandidaadid 17. oktoobril 2021. a toimuvateks Tartu
Linnavolikogu valimisteks registreerimata.
2. Otsus jõustub allakirjutamisega.
3. Otsuse peale võib esitada kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile kohaliku omavalitsuse
volikogu valimise seaduse §-s 63, §-s 64, §-s 65 ja § 66 lõikes 1 sätestatud korras kolme päeva
jooksul arvates käesoleva otsuse tegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Mölder
esimees

