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Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania kajastamise põhimõtted 2021.
aastal Tallinna linnameedias

Lähtudes:
 Riigikontrolli 23. novembri 2018. aasta auditis „Omavalitsuste teavitustegevus valdade
ja linnade infolehtedes“ toodud põhimõtetest;
 asjaolust, et Tallinna linnameedia lähtub igapäevatöös avalik-õigusliku meedia
põhimõtetest, ajakirjanduse eneseregulatsiooni põhimõtetest ja Eesti ajakirjanduseetika
koodeksist;
 eesmärgist säilitada Tallinna linnameedias kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
kajastamisel erapooletu hoiak, tagada kõigile kandideerivatele erakondadele ning
vajaduse ja võimaluse korral ka üksikkandidaatidele võimalikult võrdsed tingimused ja
võrdne esindatus
Otsustati:
1. kinnitada kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania kajastamise põhimõtted
(edaspidi põhimõtted) 2021. aastal Tallinna linnameedias:
1.1. põhimõtted kehtivad Tallinna linnameedia toodangule, sh saadetele, ajalehtedele, nende
portaalidele ja elektroonilistele versioonidele, sh linna hallatavatele sotsiaalmeediakanalitele
ning linna täielikul või osalisel rahastamisel valmivale ringhäälingutoodangule (edaspidi koos
linnameedia);
1.2. linnameedias järgitakse põhimõtteid aktiivse valimisperioodi ajal, s.o alates kandidaatide
registreerimise viimasest päevast kuni valimispäevani (kaasa arvatud). Valimiseelsel ja -järgsel
ajal lähtutakse linnameedias heast tavast;
1.3. linnameedias kajastatakse valimistoiminguid ning tutvustatakse erakondi ja kandidaate, et
tagada valijate igakülgne teadlikkus valimistel kandideerijatest ja valimistoimingutest;
1.4. linnameedias edastatakse tasuta Vabariigi Valimiskomisjoni, riigi valimisteenistuse,
Tallinna linna valimiskomisjoni ja teiste valimiste korraldajate ametlikke teateid;
1.5. aktiivsel valimisperioodil ei avaldata linnameedias 2021. aasta kohaliku omavalitsuse
volikogu valimistel kandideerijate artikleid, juhtkirju, arvamuslugusid ning fotosid ja muid
isikustatavaid kujunduselemente;
1.6. linnameedia koosseisulised töötajad, kes valimistel kandideerivad, ei kajasta valimistega
seotud temaatikat;
1.7. aktiivsel valimisperioodil ei tegutse kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste kandidaadid
linnameedias saatejuhtide, kommentaatorite, reporterite ega saadete püsikülalistena;
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1.8. aktiivsel valimisperioodil võib linnameedias kandidaate esinejate ja intervjueeritavatena
esitleda juhul, kui see on teema käsitlemisel vajalik ning seotud kandidaadi igapäevatööga,
seejuures tuleb hoiduda valimisagitatsioonist;
1.9. linnameedias tutvustatakse aktiivsel valimisperioodil erakondade valimisprogramme,
andmata neile hinnanguid ja tegemata eelistusi;
1.10. lähtudes erapooletuse ja tasakaalustatuse põhimõttest antakse linnameedias aktiivsel
valimisperioodil sõna erakondade esindajatele, luues neile võimaluse omavahel debateerida
või tutvustada oma seisukohti;
1.11. linnaosade ajalehtedes avaldatakse tasulist valimisreklaami hinnakirja alusel;
2. põhimõtete järgimise eest vastutavad linnameedia ja ajalehe Pealinn peatoimetaja, ajalehe
Stolitsa tegevtoimetaja ja linnaosade vanemad ning sotsiaalmeediakontode sisu eest
vastutavad ametiasutuste ja linna teenistuste juhid;
3. Tallinna Linnakantseleil teha linnavalitsuse istungi protokoll teatavaks linnameedia ja ajalehe
Pealinn peatoimetajale, ajalehe Stolitsa tegevtoimetajale, linnaosade vanematele ning
ametiasutuste ja linna teenistuste juhtidele.

