Kandideerimine 2013.aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisel
Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul,
kelle püsiv elukoht, st elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse,
asub hiljemalt 1. augustil selles vallas või linnas.
Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 21. augustil.
Kandidaadile esitatavad nõuded valimiste mõistes üldiselt
Kandideerimiseks peab isik vastama seaduses sätestatud kandideerimisõiguse nõuetele.
Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel peab kandidaat olema hääletamisõiguslik ja
vähemalt 21-aastane, kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 18-aastane.
Kandideerida ei saa tegevväelane, valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud isik,
lisaks kuriteos süüdi mõistetud ja vanglakaristust kandev isik. Kui vanglakaristust ei ole
pööratud täitmisele (tingimisi vanglakaristus), võib isik kandideerida.
Iga isik võib kandideerida vaid ühes kohas, st ta ei või kandideerida samaaegselt mitmes
valimisringkonnas või mitme erakonna nimekirjas ega ka samaaegselt erakonna või
valimisliidu nimekirjas ja üksikkandidaadina.
Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimise seadused nõuavad, et ühe erakonna nimekirjas
võib kandideerida ainult selle erakonna liige või erakondliku kuuluvuseta kandidaat ja
teise erakonna liikme kandideerimine ei ole lubatud. Kohaliku omavalitsuse valimise
seaduses sellist piirangut ei ole.
Üksikkandidaadina võib valimistel end kandidaadiks üles seada iga
kandideerimisõiguslik isik või lasta seda teha mõnel hääletamisõiguslikul isikul.
Kandidaatide nimekirja ülesseadmise õigus on Eestis registreeritud erakondadel, kohaliku
omavalitsuse volikogu valimistel ka valimisliitudel.
Isik ise ei saa nõuda enda erakonna või valimisliidu kandidaatide nimekirja kandmist.
Otsuse tegemine, kes kandideerib ja milline on kandidaatide järjekord nimekirjas,
on erakonna või valimisliidu pädevuses.
Valimisliit on hääleõiguslike Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanike moodustatud
seltsing, mis on moodustatud kirjaliku lepingu alusel ja mille eesmärgiks on oma
liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine kohaliku omavalitsuse tasandil.
Valimisliidu võib moodustada vähemalt kaks hääleõiguslikku Eesti või Euroopa Liidu
kodanikku.

Selleks tuleb esitada seltsinguleping ning valimisliidu registreerimisavaldus valla
valimiskomisjonile, kes registreerib nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud
valimisliidu hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.
Kandidaadi või kandidaatide ülesseadmiseks tuleb esitada valla valimiskomisjonile
kandidaatide nimekiri koos nõutavate kandideerimisdokumentidega.
Iga kandidaat peab esitama kandideerimisavalduse ning ankeedi.

