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Rahvaküsitluse läbiviimine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, haldusreformi seaduse § 6
lõigete 1 ja 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõike 7 ja Vabariigi Valitsuse 28.
juuli 2016 määruse nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega
kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord” alusel ning arvesse võttes Valga
Linnavolikogu 11. detsembri 2015 a otsust nr 93 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise
algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks" annab Valga
Linnavalitsus korralduse
1. Viia läbi rahvaküsitlus perioodil 3. kuni 6. november 2016, selgitamaks välja elanike arvamus
Valga linna, Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla ja Õru valla kohaliku omavalitsuse
üksuste ühinemise kohta.
2. Määrata küsitluse läbiviimise komisjon järgmises koosseisus:
2.1. esimees …
2.2. liikmed …
2.3. asendusliikmed…
3. Kantseleil koostada rahvastikuregistri andmete põhjal küsitluses osalejate nimekiri 1.
septembri 2016 a seisuga.
4. Viia küsitlus läbi elektrooniliselt ja küsitluspunktides järgmistel aegadel:.
4.1. elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee ning algab esimesel
küsitluspäeval, so. 3. novembril 2016 kell 9:00 ja lõpeb 4. novembril 2016 kell 19:00.
4.2. Valga linnas on üks küsitluspunkt, mis asub Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses, Kesk tn 1,
Valga linn, ja kus toimub küsitlus 5. ja 6. novembril 2016 kell 9.00 kuni 20.00.
4.3. Pärast elektroonilise küsitluse lõppu koostada elektrooniliselt hääletanud isikute nimekiri
ning edastada see komisjonile hiljemalt 5. novembril 2016 kell 9.00.
5. Viia küsitlus läbi kahe hääletusena alljärgnevalt:
5.1 Esimene hääletus sisaldab küsimust ja vastusevariante järgmiselt:
5.1.1. Küsimus: “Kas toetate Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade ühinemist
ühiseks omavalitsusüksuseks?“;
5.1.2. Vastusevariandid: „Jah“ ja „Ei“;

5.2. Teine hääletus sisaldab kaht hääletusalternatiivi:
5.2.1. Küsimus: „Millist varianti toetate ühinenud omavalitsusüksuse uue nimena?“
5.2.2. Vastusevariandid: „Valga linn“ ja „Valga vald“.
5.3. Mõlema hääletuse käigus saab hääletaja anda ühe hääle.
5.4. Hääletussedeli näidis on korralduse lisa 1.
6. Komisjoni pitsatina kasutatakse Valga linnakantselei pitsatit.
7. Kantseleil avalikustada küsitluse läbiviimise aeg, küsitluspunktide asukohad ning lahtioleku
kellaajad linna veebilehel ja ajalehes “Valga Linna Leht”.
8. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
9. Korralduse peale võib esitada Valga Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.
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