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Vastu võetud 12. juuli 2014 volikogu koosolekul 

 

 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 

Riigikogu valimisnimekirja valimise kord 
 

 

1. Kandidaatide esitamine ringkonnanimekirjadesse 
 
1.1. Kandidaatide esitamise õigus on erakonna osakondadel, piirkondadel, Naiskogul 
Kadri, Vanematel Sotsiaaldemokraatidel, Noortel Sotsiaaldemokraatidel (kõigil 
eelnimetatutel juhatuse otsusega) ning erakonna juhatusel ja erakonna esimehel. 
 
1.2. Kandidaate saab esitada ringkonnanimekirjadesse. Iga esitaja poolt ringkonda üles 
seatud kandidaatide arv võib ületada antud Riigikogu valimiste valimisringkonna 
mandaatide arvu kahe kandidaadi võrra. Kokku saab iga esitaja üles seada kuni 125 
kandidaati. 
 
1.3. Kui punktis 1.1 nimetatud kandidaatide esitamise õigust omav isik on esitanud 
punktis 1.2 sätestatust enam kandidaate, tagastab SDE valimistoimkond esitajale 
ettepaneku muudatuste sisseviimiseks. 
 
1.4. Kandidaadid esitatakse erakonna kantselei kaudu SDE valimistoimkonnale. 
 
1.5. Kandidaatide esitamise perioodi kinnitab SDE volikogu, ent see ei tohi olla lühem 
kui 10 päeva. 
 
1.6. Esitaja lisab igale kandidaadile valimisringkonna numbri, kus kandidaat soovib 
kandideerida ning kandidaadi poolt täidetud VVK poolt kinnitatud vormis nõusoleku 
SDE nimekirjas Riigikokku kandideerimiseks. 
 
1.7.  Nõuetekohaselt esitatud kandidaatidest moodustab valimistoimkond 
valimisringkondade kaupa kandidaatide nimekirjad, mis järjestatakse tähestikulises 
järjekorras. 
 
 
2. Ringkondade valimisnimekirjade järjestamise kord 
 
2.1. Ringkonna valimiskogu korraldab: 
2.1.1. piirkond, kui valimisringkond kattub erakonna piirkonnaga; 
 
2.1.2. mitu vastava valimisringkonna piirkonda ühiselt, kui valimisringkond hõlmab 
enam kui ühe piirkonna; 
 
2.1.3. Tallinnas mitu vastava valimisringkonna osakonda ühiselt. 
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2.2. Ringkonna valimiskogu on koosolek, kus võivad osaleda kõik seda korraldava 
erakonna piirkonna või osakonna liikmed. 
 
2.3. Ringkonna valimiskogu korraldava piirkonna või osakonna juhatus(ed) ja vastavas 
valimisringkonnas kandidaatide nimekirja kantud isikud valmistavad pärast SDE 
volikogu poolt kehtestatud kandidaatide esitamise tähtaja lõppu ühiselt ringkonna 
valimiskogule ette SDE vastava ringkonnanimekirja kandidaatide järjestuse ning 
esitavad selle valimiskogule kinnitamiseks. Ringkonnanimekirja koostamisel on üldjuhul 
kahe esimese kandidaadi hulgas nii naine kui mees ja kogu nimekirjas mõlema 
sugupoole esindajaid vähemalt 40%. 
 
2.4. Valimisringkonnas, kus kandideerib erakonna esimees, on ta SDE vastava 
ringkonnanimekirja esinumber. 
 
2.5. Kui ringkonna valimiskogu korraldava piirkonna või osakonna juhatus(ed) ja 
vastavas valimisringkonnas kandidaatide nimekirja kantud isikud saavutavad nimekirja 
järjestuse osas konsensuse, teatatakse sellest ühe päeva jooksul kõigile erakonna 
liikmetele, kellel oleks õigus vastava ringkonna valimiskogul osaleda e-posti, telefoni või 
kirja teel. Kui viie päeva jooksul ei avalda ükski eelnimetatud erakonna liige erakonna 
valimistoimkonnale soovi kutsuda kokku valimiskogu, võib piirkonna valimiskogu jätta 
kokku kutsumata ning SDE vastava ringkonnanimekirja kandidaatide järjestus loetakse 
vastu võetuks konsensusliku otsusega. 
 
2.6. Erakonna valimistoimkond otsustab ringkonna valimiskogu kokkukutsumise kahe 
tööpäeva jooksul ja teavitab sellest ringkonna piirkonna (piirkondade) või osakonna 
(osakondade) juhatuste liikmeid, valimiskogu kokkukutsumist soovinud isikut ning 
vastava valimisringkonna kandidaate.  
 
2.7. Kui ringkonna valimiskogu ei kinnita volikogu poolt ette seatud tähtajaks 
kandidaatide nimekirja järjestust siis reastab ja kinnitab ringkonna valimisnimekirja 
erakonna juhatus.  
 
2.8. Ringkondade valimisnimekirjade järjestamise tähtaja määrab SDE volikogu, ent see 
ei tohi olla hilisem kui 10 päeva enne erakonna üldkogu. 
 
2.9. Ringkonna valimisnimekirjas järjestatud kandidaatide arv on antud Riigikogu 
valimiste valimisringkonna mandaatide arv pluss 2, millele lisandub kaks 
varukandidaati. 
 
2.10. Järjestatud ringkonnanimekirjad esitatakse koos kandidaadi poolt täidetud VVK 
poolt kinnitatud vormis nõusolekuga SDE nimekirjas Riigikokku kandideerimiseks 
viivitamatult erakonna kantselei kaudu SDE valimistoimkonnale. 
 
2.11. Kui valimistoimkonnale esitatavas nimekirjas olev kandidaatide arv ei vasta punkti 
2.9 nõuetele või pole sellele lisatud kandidaatide poolt täidetud VVK poolt kinnitatud 
vormis nõusolekut SDE nimekirjas Riigikokku kandideerimiseks, tagastab SDE 
valimistoimkond esitajale ettepaneku muudatuste sisseviimiseks. 
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2.12. Piirkonna (piirkondade) või osakonna (osakondade) juhatuse (juhatuste) ja 
vastavas valimisringkonnas kandidaatide nimekirja kantud isikutel on erandkorras 
õigus konsensuslikult teha muudatusi ringkonna valimisnimekirjas peale 
valimisnimekirja järjestamise tähtaega juhul, kui selleks saavutatakse ka erakonna 
juhatuse kooskõlastus. 

 
3. Erakonna üldkogu üleriigilise nimekirja kinnitamiseks 
 
3.1. Üleriigilise nimekirja kinnitamiseks kutsub erakonna volikogu kokku erakonna 
üldkogu.  
 
3.2. Õigus üldkogul osaleda ja hääletada on osakondade valitud delegaatidel. 
 
3.3 Delegaate valitakse volikogu poolt kehtestatud delegaatide valimise juhendi ja 
esindusnormi alusel. Esindusnorm peab olema vähemalt üks (1) delegaat kahekümne 
(20) liikme kohta või ühe osakonna kohta. 
 
3.4. Protokolli delegaatide nimekirjaga esitab piirkonna juhatus erakonna 
valimistoimkonnale hiljemalt 10 päeva enne erakonna üldkogu toimumist. 
 
 
4. Üleriigilise nimekirja valimissüsteem 
 
4.1. Erakonna juhatus ja ringkondade esinumbrid reastavad üleriigilise valimisnimekirja 
kandidaadid seades eesmärgiks, et nimekiri oleks konkurentsivõimeline ja 
tasakaalustatud. Seejuures peab kohtadel 2-11, 12-21, 22-31, 32-41 ja 41-51 olema 
vähemalt 40% kummastki soost kandidaate. Ringkondade esinumbreid ei seata 
üleriigilises valimisnimekirjas üldjuhul kohtadele 2-13.   
 
4.2. Esimees on üleriigilises nimekirjas esimesel kohal. 
 
4.3 Valimisnimekirja kinnitab üldkogu.  
 
 
5. Kandidaadi õigus end nimekirjast taandada või nihutada tahapoole. 
 
5.1. Kandidaadil on enne nimekirja esitamist Vabariigi valimiskomisjonile õigus ennast 
lõplikust nimekirjast taandada või paluda nihutada tahapoole. Omavahelised 
kohavahetused nimekirjas ei ole lubatud. 
 
5.2. Kui kandidaat loobub kandideerimast, nihkuvad ringkonnanimekirjas tema taga 
olevad kandidaadid koha võrra edasi nii, et viimase koha täidab esimene varukandidaat. 
 
5.3. Üleriigilises nimekirjas asetub varukandidaat nimekirja lõppu. 
 

 
 


