JÕHVI VALLAVALITSUS
RAHVAHÄÄLETUSE KOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Jõhvis

30. jaanuaril 2019 nr 16-2.1/2

Koosoleku algus 14:00
lõpp 14:42 (peale koosolekut on protokolli sisestatud andmed mis saadi VOLISe
teenusepakkujalt 31. jaanuaril 2019)

Koosolekut juhatas komisjoni esimees vallasekretär Piia Lipp, protokollis Külli Korsten.
Kohal olid valitsuse 11. detsembri 2018 korraldusega nr 845 moodustatud komisjoni liikmed:
Martin Repinski, Piia Lipp, Aigi Kullerkupp, Külli Korsten, Asta Õilsalu, Jekaterina Prudnikova,
Mark Fjodorov ja Merike Vahe.
Päevakorras rahvaküsitluse tulemuste kindlakstegemine.
Rahvaküsitluse tulemuste kindlakstegemiseks komisjon teostas järgmised tegevused ja tuvastas
alljärgneva.
1. Hääletuskastide, sh kodus hääletajate kasti plommid on rikkumata ning numbrid vastavad
aktidele, avati küsitluspunkti hääletuskasti ava.
2. Avati kodus hääletajate kast, löödi tempel kodus hääletatud hääletussedeli välisküljele ning sedel
lasti küsitluspunktides kasutusel olnud hääletuskasti.
3. Peale rahvaküsitluse lõppu nimekirja kantud küsitluses osalejaid 9749 inimest.
4. Rahvaküsitluses osalenute arv:
4.1 väljaantud küsitluslehtede (küsitluslehe saamise kohta küsitluses osalejate nimekirja antud
allkirjade ja märkuste („K“ – kodus hääletanud)) alusel 1176;
4.2 elektrooniliselt hääletanuid („E“ märkega nimekirjas) 414 (algselt 418 hääletajat).
5. Tühistamisele kuulunud elektroonilised hääled 4 häält (kolm neist hääletatud ka küsitluslehte
täites ja üks hääleõigust mitteomava isiku poolt antud hääl (VOLISe haldaja 31.01.2019 antud
selgitus - Tühistatud hääli on kolm, kuna üks hääl (neljas hääl) mis tuli tühistada oli antud valiku
poolt mis hiljem oli deaktiveeritud. Keegi isik oli jõudnud antud valiku poolt hääletada ennem seda
kui see deaktiveeriti. ).
6. Küsitluslehti:
6.1 kasutamata (välja andmata) 820;
6.2 rikutud (tagastatud hääletuspunktis) 4;
6.3 tagastamata (eeldatavasti hääletuskasti laskmata) peale allkirja andmist küsitluslehe saamise
kohta 18.

7. Tagastatud küsitluslehti, st küsitluslehtede arv küsitluspunktides ja kodus hääletamisel kasutuses
olnud hääletamiskastides 1158, sh kõik kehtivad.
8. Küsitlustulemus – küsimusele „Kas toetate Jõhvi valla haldusüksuse liigi muutmist Jõhvi
linnaks?“ antud:
8.1 küsitluslehtedega:
„jah“ hääli 947;
„ei“ hääli 211;
8.2 e- hääli (hääletustulemus edastatud vallavalitsusse 31.01.2019):
„jah“ hääli 162;
„ei“ hääli 252;
8.3 KOKKU ANTUD:
„jah“ hääli 1109;
„ei“ hääli 463.
Küsitlustulemused VOLIS keskkonda saadab teenusepakkujale komisjoni esimees.
Komisjoni esimehel vormistada rahvaküsitluse tulemused ja esitada volikogu eelnõu vormis koos
käesoleva protokolliga vallavalitsuse kaudu volikogule kinnitamiseks.
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