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Valimisjaoskondade moodustamine
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 10 lõigete 2
ja 3, Riigikogu valimise seaduse § 8 lõigete 2 ja 3, Euroopa Parlamendi valimise
seaduse § 7 lõigete 2 ja 3 ning rahvahääletuse seaduse § 11 lõigete 2 ja 3 alusel.
§ 1. Valimisjaoskondade moodustamine
Moodustada hääletamise korraldamiseks Audru valla haldusterritooriumil 6 alalist
valimisjaoskonda.
§ 2. Valimisjaoskondade piirid ja hääletusruumide asukohad
(1) Valimisjaoskond nr 1, hääletamisruumide asukohaga Audru vallamaja, Pärna
allee 7, Audru alevik.
Valimisjaoskonna piirid: Audru alevikust Aia tänav, Jõe tänav, Kalda tänav, Kase
tänav, Kastani tänav, Käreda tee, Lihula maantee 1 kuni 23 c paaritud numbrid, Lille
tänav, Luige tee, Männi tänav, Nooruse põik, Nooruse tee, Pargi tänav, Põllu tänav,
Pärna allee, Ringi tänav, Sauna tänav, Tamme tänav, Toominga tänav, Tõstamaa
maantee, Õuna tänav, Ääremetsa tee ja Ülase tänav; Lemmetsa küla, Saari küla ja
Valgeranna küla.
(2) Valimisjaoskond nr 2, hääletamisruumide asukohaga Audru Kool, Lihula mnt 10,
Audru alevik.
Valimisjaoskonna piirid: Audru alevikust Aroonia tänav, Kuuse tänav, Lihula
maantee 2 kuni 16 paarisnumbrid ja 25 kuni 27 paaritud numbrid, Metsa tänav, Muti
põik, Muti ringtee, Nelgi tänav, Oja tänav, Paju tänav, Pihlaka tänav, Raku tee,
Rebase tänav, Sireli tänav, Tiigi tänav, Tulbi tänav, Uuenigula ja Vigri väljak; Ahaste
küla, Aruvälja küla, Eassalu küla, Kihlepa küla, Kärbu küla, Liiva küla, Malda küla,
Põhara küla, Põldeotsa küla, Soeva küla, Soomra küla ja Tuuraste küla.
(3) Valimisjaoskond nr 3, hääletamisruumide asukohaga Jõõpre Rahvamaja, Jõõpre
küla.
Valimisjaoskonna piirid: Jõõpre küla, Oara küla ja Ridalepa küla.
(4) Valimisjaoskond nr 4, hääletamisruumide asukohaga
Lindi küla.

Lindi Lasteaed-Algkool,

Valimisjaoskonna piirid: Kabriste küla, Kõima küla, Liu küla, Lindi küla, Marksa
küla ja Saulepa küla.
(5) Valimisjaoskond nr 5, hääletamisruumide asukohaga Audru Lasteaia Vikerkaare
maja, Kahva tee 2, Papsaare küla.
Valimisjaoskonna piirid: Papsaare küla.
(6) Valimisjaoskond nr 6, hääletamisruumide asukohaga Lavassaare Rahvamaja,
Mehaanika 6, Lavassaare alev.
Valimisjaoskonna piirid: Lavassaare alev.
§ 2. Valimisjaoskond, kus valijad saavad hääletada eelhääletuspäevadel
väljaspool elukohta
Määrata valimisjaoskonnaks, kus valijad saavad hääletada väljaspool oma
elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletuse päevadel, valimisjaoskond nr 1.
§ 3. Valimisjaoskond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on
Rahvastikuregistrisse kantud Audru valla täpsusega.
Määrata valimisjaoskonnaks, kus saavad hääletada valijad, kelle elukohaandmed
Audru vallas on Rahvastikuregistrisse kantud Audru valla täpsusega, valimisjaoskond
nr 1.
§ 4. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
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Seletuskiri määruse eelnõule
„Valimisjaoskondade moodustamine“
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 10 lõigete 2
ja 3, Riigikogu valimise seaduse § 8 lõigete 2 ja 3, Euroopa Parlamendi valimise
seaduse § 7 lõigete 2 ja 3 ning rahvahääletuse seaduse § 11 lõigete 2 ja 3 alusel.
Lavassaare Vallavolikogu 09.04.2013 otsusega nr 14 „Ühinemislepingu kinnitamine
ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ ja Audru Vallavolikogu
11.04.2013 otsusega nr 36 „Ühinemislepingu kinnitamine ning taotlus
haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ taotlesid Audru vald ja Lavassaare vald
haldusterritoriaalse korralduse muutmist.
27.06.2013 määrusega nr 106 „ Audru valla ja Lavassaare valla haldusterritoriaalse
korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995.a. määruse nr 159 „Eesti
territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ otsustas Vabariigi
Valitsus haldusterritoriaalset korraldust muuta ning moodustada Audru valla ja
Lavassaare valla ühinemise teel uue omavalitsusüksuse Audru valla. Määrus jõustus
haldusterritoriaalse korralduse muutmist käsitlevas osas 26.10.2013.
25. mail 2014 toimuvad Euroopa Parlamendi valimised.
Hääletamise korraldamiseks moodustatakse kohaliku omavalitsuse üksuse
territooriumil valimisjaoskonnad.
Valimisjaoskonnad moodustab valla- või linnavalitsus oma määrusega, milles
määratakse kindlaks:
1) valimisjaoskondade numeratsioon;
2) valimisjaoskondade piirid;
3) hääletamisruumide asukohad;
4) vähemalt üks valimisjaoskond, kus valijad saavad hääletada väljaspool oma
elukohajärgset jaoskonda;
5) valimisjaoskond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed selles vallas
või linnas on rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega.
Valimisjaoskonnad on alalised. Euroopa Parlamendi valimistel, Riigikogu valimistel,
kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ning rahvahääletusel korraldatakse
hääletamine nendessamades valimisjaoskondades, kui vallavalitsus ei määra teisiti.
Nimetatud määrust võib vallavalitsus muuta hiljemalt 50. päeval enne valimispäeva,
erakorralistel juhtudel pärast nimetatud tähtpäeva. Muudatustest teavitab valla- või
linnavalitsus viivitamata Vabariigi Valimiskomisjoni ja rahvastikuregistri vastutavat
töötlejat.
Ettepanek on moodustada valla territooriumil 6 valimisjaoskonda, varasemates
piirides.
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