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Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine
Lähtudes Jõhvi Vallavolikogu 20. septembri 2018 määruse nr 28 „Rahvaküsitluse korraldamise
kord Jõhvi vallas“ § 7 lõikest 1 ning vallavalitsuse esitatud rahvaküsitluse tulemustest, vallavolikogu
otsustab:
1. Kinnitada rahvaküsitluse elanike arvamuse väljaselgitamiseks Jõhvi valla haldusüksuse liigi
muutmise suhtes Jõhvi linnaks tulemused järgmiselt:
1.1 küsitluses osales küsitluslehe täites või e-hääletades 1572 inimest ehk 13,68% Jõhvi valla
elanikest (seisuga 1. jaanuar 2019 – 11491 inimest);
1.2 küsimusele „Kas toetate Jõhvi valla haldusüksuse liigi muutmist Jõhvi linnaks?” vastas jaatavalt 1109 (70,55%) ja eitavalt 463 (29,45%) küsitluses osalenut.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva otsuse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast otsusest teada saama.
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Rahvaküsitlus elanike arvamuse väljaselgitamiseks Jõhvi valla haldusüksuse liigi muutmise suhtes
Jõhvi linnaks toimus ajavahemikul 6. – 26. jaanuar 2019 mitmetes hääletuspunktides ja
elektroonselt.
Peale rahvaküsitluse lõppu oli nimekirja kantud 9749 hääleõiguslikku inimest (algselt 9742,
küsitluse perioodil lisandus 7 inimest, kes registreerisid end küsitlusperioodi jooksul Jõhvi valla
elanikuks).
Peale elektroonsete e-häälte tühistamist (hääletati nii elektroonselt kui ka küsitluslehte täites)
osales rahvaküsitluses kokku 1590 inimest, nendest küsitluslehtete täites (küsitluslehe saamise
kohta küsitluses osalejate nimekirja antud allkirjade ja märkuste („K“ – kodus hääletanud) alusel)
1176 inimest ja elektrooniliselt hääletades 414 (algselt 418 hääletajat).

Küsitluslehega vastanuid oli 1158 inimest (73,66% vastanutest) ja elektroonselt hääletas 414
inimest (26,34% vastanutest).
Sedeleid antud häälega tagastati 1158, neist eeltoodud küsimusele „jah“ vastas 947 ning „ei“ 211
inimest.
E-hääletajad tegid „jah“ valiku 162-l ja „ei“ valiku 252-l korral.
Kokku anti Jõhvi valla haldusüksuse nime muutmiseks Jõhvi linnaks poolt 1109 ja vastu 463 häält.
Küsitluses osales 16,12% hääleõiguslikku isikut nimekirja kantutest ning 13,68% küsitlusala
elanikest (1. jaanuari 2019 seisuga elas rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vallas 11491 inimest,
millest 20% moodustab 2298 inimest).
Rahvaküsitluse korraldamise kord Jõhvi vallas § 7 lõike 1 kohaselt kinnitatakse rahvaküsitluse
tulemused volikogu otsusega.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.

