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Austatud valla- või linnavolikogu esimees, linnapea, vallavanem, riigi valimisteenistuse juht 

 

 

Tänan kõiki kohalikke omavalitsusi, kes leidsid võimaluse arvestada Riigikogu valimiste 

korraldamisel puuetega ja piiratud liikumisvõimega inimeste vajadusi. 

 

Paraku polnud mitmetesse valimisjaoskondadesse siiski võimalik ei ratastooli ega lapsevankriga 

siseneda. Mõnes jaoskonnas raskendas liikumisraskustega valija ligipääsu trepp. Palun Teil 

hoolitseda selle eest, et 26. mail 2019 toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel oleksid Teie 

omavalitsuses paiknevad valimisjaoskonnad ligipääsetavad kõigile ning et iga valija saaks 

teostada oma põhiseaduslikku õigust osaleda valimistel.    

 

Valimisjaoskonnad asuvad valdavalt igapäevaselt avalikus kasutuses olevates ruumides, näiteks 

koolimajas, rahvamajas või vallamajas. Sellised hooned peavad olema kõigile juurdepääsetavad 

ka valimistevälisel ajal. Seega palun Teil leida võimalused muuta kõik need hooned 

juurdepääsetavaks. Kui inimene vallamaja sisse ei saa, võib see takistada sotsiaalteenuse 

taotlemist. Koolimaja, kuhu ei pääse, võib saada takistuseks hariduse omandamisel. 

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil on alates 1. jaanuarist 2019 õigus kontrollida ehitiste 

vastavust puudega inimeste erivajadustest tulenevatele nõuetele. Kontrollitakse eeskätt neid 

ruume, kus osutatakse avalikku teenust. 

 

Tänan riigi valimisteenistust, kes lõi valimiste veebilehel www.vvk.ee eraldi alajaotuse 

erivajadustega valijate teavitamiseks. Paljudele valijatele, aga eriti liikumiserivajadusega 

valijatele oli suureks abiks valimisjaoskondade kaardirakendus, mis võimaldas hõlpsalt leida oma 

valimisjaoskonna ja saada teavet selle juurdepääsetavuse kohta. Kaardirakenduses oli ära toodud, 

kas jaoskonda oli võimalik siseneda lapsevankri ja ratastooliga. 

 

Õige informatsiooni kättesaamine on liikumiserivajadusega inimesele oluline. Sellele teabele 

toetudes otsustab ta, kas minna valimisjaoskonda üksi, võtta kaasa abiline või jätta jaoskonda 

minemata ning tellida valimiskast oma elukohta. Seega on väga tähtis, et jagatud info oleks tõene, 

et see ei eksitaks ega tekitaks põhjendamatult lootusi, kui tegelikult juurdepääsu pole või on see 

problemaatiline. Niisiis palun Teil järgmiste valimiste ajal valimisjaoskondade juurdepääsetavuse 

kohta infot täiendada ja nimetada ära kohad, kus puudega inimene vajab ruumi sisenemiseks siiski 
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abi. Näiteks tuleks eraldi märkida, kui majja sissepääsuks on vaja helistada. Siis teab hääletaja, et 

ta peab kaasa võtma laetud akuga mobiiltelefoni või kutsuma abilise, kes saab tema eest helistada. 

 

Rõhutan, et kuigi valimiste puhul võib liikumiserivajadusega inimene otsustada e-hääletamise 

kasuks või hääletuskasti koju tellida, ei tohi neid võimalusi talle peale suruda. Igaühel on õigus 

hääletada valimisjaoskonnas. Puuetega inimestel on õigus osaleda ühiskondlikus elus teistega 

võrdsetel alustel.   

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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