JÕHVI VALLAVALITSUS
RAHVAKÜSITLUSE KOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL
Jõhvis
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14. juunil 2022 nr 16-2.1/1

13:00
14:30

Koosolekut juhatas komisjoni esimees vallasekretär Aksana Pungas, protokollis Aigi Kullerkupp.
Kohal olid valitsuse 24. mai 2022 korraldusega nr 491 moodustatud komisjoni liikmed: vallasekretär
Aksana Pungas, volikogu kantselei juhataja-jurist Piia Lipp, IT spetsialist Hannes Arus,
andmekaitsespetsialist Aigi Kullerkupp, GIS spetsialist Jekaterina Prudnikova, vallavara spetsialist
Richard Toome, Tammiku rahvamaja loomejuht Heli Vähk, registripidaja Külli Korsten,
maakorraldaja Serli Murik, arendusnõunik Rein Luuse.
Koosolekult puudusid: õigusnõunik Silver Peepmaa ja projektijuht Eimar Aidma (puhkusel).
Päevakorras:
1. Küsitluspunktides hääletamise korraldajate kinnitamine
2. Küsitlusest osavõtjate elukoha andmete kontroll
3. Hääletuse läbiviimise kord
4. Hääletustulemuste kindlakstegemine ja toimingud peale hääletamise lõppu
1. Küsitluspunktides hääletamise korraldajate kinnitamine
Arutelu tulemusena otsustas komisjon kinnitada küsitluspunktides küsitluse läbiviijad järgmiselt:
1.1 20. juunil 2022 Jõhvi vallavalitsuses aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, ajavahemikul 8:00 – 16:30,
lõuna 12:00 – 12:30:
1.1.1 Piia Lipp
1.1.2 Hannes Arus
1.1.3 Jekaterina Prudnikova
Komisjoni töö eest vastutab Piia Lipp.
1.2 21. juunil 2022 Jõhvi vallavalitsuses aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, ajavahemikul 8:00 – 16:30,
lõuna 12:00 – 12:30:
1.2.1 Piia Lipp
1.2.2 Silver Peepmaa
1.2.3 Aigi Kullerkupp
Komisjoni töö eest vastutab Piia Lipp.
1.3 21. juunil 2022 Tammiku rahvamajas aadressil Jõhvi vald, Tammiku alevik, Tamme 17,
ajavahemikul 10:00 – 13:00:
1.3.1 Hannes Arus
1.3.2 Jekaterina Prudnikova
1.3.3 Heli Vähk
Komisjoni töö eest vastutab Hannes Arus.

1.4 22. juunil 2022 Jõhvi vallavalitsuses aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, ajavahemikul 8:00 – 12:00:
1.4.1 Piia Lipp
1.4.2 Jekaterina Prudnikova
1.4.3 Aigi Kullerkupp
Komisjoni töö eest vastutab Piia Lipp.
1.5 27. juunil 2022 Jõhvi vallavalitsuses aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, ajavahemikul 8:00 – 16:30,
lõuna 12:00 – 12:30:
1.5.1 Piia Lipp
1.5.2 Richard Toome
1.5.3 Eimar Aidma
Komisjoni töö eest vastutab Piia Lipp.
1.6 28. juunil 2022 Jõhvi vallavalitsuses aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, ajavahemikul 8:00 – 16:30,
lõuna 12:00 – 12:30:
1.6.1 Piia Lipp
1.6.2 Jekaterina Prudnikova
1.6.3 Eimar Aidma
Komisjoni töö eest vastutab Piia Lipp.
1.7 28. juunil 2022 Tammiku rahvamajas aadressil Jõhvi vald, Tammiku alevik, Tamme 17,
ajavahemikul 15:00 – 19:00:
1.7.1 Hannes Arus
1.7.2 Rein Luuse
1.7.3 Heli Vähk
Komisjoni töö eest vastutab Hannes Arus.
1.8 29. juunil 2022 Jõhvi vallavalitsuses aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, ajavahemikul 8:00 – 16:30,
lõuna 12:00 – 12:30:
1.8.1 Piia Lipp
1.8.2 Serli Murik
1.8.3 Rein Luuse
Komisjoni töö eest vastutab Piia Lipp.
1.9 29. juunil 2022 Jõhvi muusikaväljakul aadressil Jõhvi linn, Pargi 40k, ajavahemikul 16:00 –
19:00:
1.9.1 Hannes Arus
1.9.2 Jekaterina Prudnikova
1.9.3 Richard Toome
Komisjoni töö eest vastutab Hannes Arus.
1.10 Seoses võimaliku vajadusega täpsustada hääletamises osaleda soovivate isikute elukoha andmeid
rahvastikuregistris otsustati, et rahvaküsitluses osalevad eelnevalt määratud ajal (sh ka väljaspool
tööaega) vajaliku info andmiseks:
• Külli Korsten – 28. juunil 2022 kuni kell 19:00;
• Merike Vahe – 29. juunil 2022 kuni kell 19:00.
2. Küsitlusest osavõtjate elukoha andmete kontroll
Komisjoni liikmed nõustusid komisjoni esimehe ettepanekuga kasutada siseministeeriumi rahvastiku
toimingute osakonna soovitusel hääletamispunktis kohapeal hääletajate hääleõiguslikkuse
kontrollimisel päringute tegemist ametnikuportaali või VOLIS keskkonna kaudu, st iga hääletaja
puhul kontrollib komisjoni liige kohapeal kohe, kas tegemist on hääleõigusliku isikuga.

Päringute tegemise õigus ametnikuportaali kaudu hääletajate hääleõiguslikkuse kontrollimisel
ajavahemikul 20. juuni kuni 29. juuni 2022 on järgmistel komisjoni liikmetel:
2.1 Hannes Arus
2.2 Piia Lipp
2.3 Jekaterina Prudnikova
2.4 Serli Murik
2.5 Richard Toome
2.6 Külli Korsten
2.7 Aigi Kullerkupp.
Komisjoni liikmed nõustusid komisjoni esimehe ettepanekuga.
3.Hääletuse läbiviimise kord
Komisjoni esimees tegi ettepaneku kinnitada hääletuse läbiviimise kord alljärgnevalt:
3.1 Tegevused küsitluskastidega (küsitluspunktis) enne hääletamist ja hääletamise ajal:
3.1.1 komisjoni esimees või aseesimees pitseerib küsitluskastid enne küsitluse algust;
3.1.2 küsitluskastide pitseerimise juures peab lisaks komisjoni esimehele või aseesimehele viibima
vähemalt üks komisjoni liige;
3.1.3 küsitluskastid pitseeritakse selleks spetsiaalselt toodetud plommide abil;
3.1.4 küsitluspäevadel pitseerib komisjon pärast küsitluse lõppemist ja küsitluspunkti sulgemist
küsitluskasti ava.
3.2 Hääletuse läbiviimine küsitluspunktis:
3.2.1 hääletuse alguseks tagab vastav komisjon küsitluseks vajalike vahendite olemasolu (hääletuskast,
küsitluslehed, kirjutusvahendid, küsitluslehe täitmiseks vajalik laud, rahvaküsitluses osalejate
registreerimisleht, sirmid hääletajale salajase hääletamise tagamiseks, luup jms);
3.2.2 küsitluslehe saamiseks esitab hääletuses osaleja kehtiva isikut tõendava dokumendi (pildiga)
ning kui hääletuses osaleja on Jõhvi valla elanik (kantud Jõhvi valla rahvastikuregistrisse), antakse
talle täitmiseks küsitlusleht, mille saamise kohta annab isik allkirja rahvaküsitluses osalejate
registreerimislehele oma isikukoodi järele;
3.2.3 küsitluses osaleja täidab küsitluslehe, tehes sellele märke vastusevariandi „jah” või „ei” juurde
(näiteks tehakse vastusevariandi kasti X või ˅ või 0 või muu märge, mis võimaldaks üheselt tuvastada
küsitluses osaleja tahte);
3.2.4 kui küsitluslehele ei ole kantud kummassegi kasti mingit märget ning küsitluslehelt ei selgu
muul moel hääletaja kindlat tahet, on küsitlusleht rikutud ning neid ei võeta arvesse rahvaküsitluse
tulemuste kindlakstegemisel;
3.2.5 küsitluses osaleja täidab küsitluslehe isiklikult. Kui isik füüsilise puude tõttu ei ole võimeline
küsitluslehte ise täitma, võib ta enda juuresolekul lasta oma küsitluslehe täita mõnel teisel isikul;
3.2.6 küsitluslehe rikkumise korral peab küsitluses osaleja tagastama küsitluslehe komisjonile ja
komisjon väljastab talle täitmiseks uue küsitluslehe. Küsitluses osaleja peab ka kasutamata
küsitluslehe komisjonile tagastama. Tagastatud kasutamata küsitluslehele tehakse küsitluses osaleja
juuresolekul märge „Tagastatud” ja küsitluslehte küsitluse tulemuste kindlakstegemisel ei arvestata.
Rikutud ja kasutamata küsitluslehed märgistab komisjon küsitluslehe nurga äralõikamisega;
3.2.7 pärast küsitluslehe täitmist murrab küsitluses osaleja küsitluslehe kokku ning annab selle
komisjoni liikmele, kes paneb kokkumurtud küsitluslehe välimisele küljele pitsati jäljendi;
3.2.8 küsitluses osaleja laseb küsitluslehe ise küsitluskasti. Kui isik füüsilise puude tõttu ei ole
võimeline küsitluslehte ise küsitluskasti laskma, võib seda tema palvel ja juuresolekul teha mõni teine
isik.
3.3 Elektrooniline hääletamine:
3.3.1 elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonnas VOLIS, mis on ligipääsetav valla veebilehelt
küsitluse elektrooniliseks toimumiseks määratud ajal;

3.3.2 elektroonilises küsitluses osalemiseks on vaja küsitluses osalejal tõendada oma isikut digitaalset
tuvastamist võimaldava sertifikaadiga, mis on välja antud isikut tõendavate dokumentide seaduse
alusel;
3.3.3 elektroonilise küsitluse korral on võimalik varasemat arvamust muuta elektroonilise
küsitlusperioodi jooksul, korrates sama protseduuri või tehes seda küsitluspunktis küsitluslehel
arvamuse andmisega – viimane toiming tühistab selle hääletaja poolt antud e-hääle;
3.3.4 pärast elektroonilise hääletamise lõppu koostab Novian Eesti OÜ vastutav töötaja
rahvaküsitlusel elektrooniliselt hääletanud hääletajate nimekirja ning edastab nimekirja väljavõtte
vallavalitsuse rahvaküsitluse komisjonile;
3.3.5 komisjon võrdleb saadud nimekirja hääletamissedeliga hääletanud isikute registreerimislehega;
3.3.6 kui hääletajad on hääletanud nii elektrooniliselt kui hääletamissedeliga, arvestatakse hääletajate
hääletamissedelit;
3.3.7 elektroonilise hääle tühistamiseks koostab rahvaküsitluse komisjon asjakohase teatise, mille
alusel Novian Eesti OÜ vastutav töötaja tühistab hääletajate elektrooniliselt antud hääled;
3.3.8 teatis koostatakse ja edastatakse ka juhul, kui tühistatavaid elektroonilisi hääli ei ole.
Komisjoni liikmed nõustusid komisjoni esimehe ettepanekuga.
4. Hääletustulemuste kindlakstegemine ja toimingud peale hääletamise lõppu
Komisjoni esimees tegi ettepaneku kinnitada hääletustulemuste kindlakstegemise kord ja toimingud
peale hääletamise lõppu alljärgnevalt.
4.1 Peale hääletamise lõppu, hiljemalt 1. juulil 2022, komisjon:
4.1.1 teeb küsitluses osalejate registreerimislehe alusel kindlaks küsitluses osalenute arvu küsitluslehe
saamise kohta antud allkirjade alusel osalejate registreerimislehtedel;
4.1.2 loeb üle küsitluses osalejate poolt kasutatud rikutud ja kasutamata küsitluslehed ning kustutab
kasutamata küsitluslehed nurga äralõikamisega;
4.1.3 kontrollib hääletamiskastide plommide seisukorda, avab küsitluspunkti(de)s hääletamisel
kasutuses olnud hääletamiskasti ning võrdleb hääletamise kastis olnud küsitluslehtede arvu
rahvaküsitluses osalejate registreerimislehele antud allkirjade arvuga;
4.1.4 sorteerib kõik küsitluslehed vastavalt antud vastuste kaupa ning eraldab rikutud sedelid;
4.1.5 teeb kindlaks rahvaküsitluses hääletussedeliga osalejate lõpliku arvu (s.o hääletamiskastides
olnud küsitlussedelite arvu, kehtetute küsitluslehtede arvu);
4.1.6 teeb kindlaks esitatud küsimusele antud seisukohtade arvu – eraldi „jah“ ja „ei“ hääled ning
sisestab küsitluslehtede tulemused VOLIS rahvaküsitluse keskkonda.
4.2 Komisjon vormistab rahvaküsitluse tulemused ja esitab need vallavalitsuse kaudu volikogule
kinnitamiseks.
Komisjoni liikmed nõustusid komisjoni esimehe ettepanekuga.

Aksana Pungas
Koosoleku juhataja

Aigi Kullerkupp
Protokollija

