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Elanike arvamuse viiljaselgitamise kord
Mdtiruskehtestatakse
,,Eestiterritooriumi haldusjaotuseseaduse"$ 7 lg7 p 1 alusel.

g 1.Utosetteo
(1) Ktiesolev kord (edaspidi kord) siitestab Kdrgessaare valla (edaspidi valla) elanike
arvamusev2iljaselgitamise(edaspidi kilsitlus) korra Kiirdla linna ja Kdrgessaarevalla kohaliku
omavalitsuseiiksuste iihinemise kohta.
(2) Arvamusselgitatakse
ja elektrooniliselt.
viilja ki.istluse
korraldamisega
kiisitluspunktides
(3) Ktisitluse tulemused selgitatakseviilja kiisitlusest osav6tnudisikute tahteavaldusealusel.
(4) Ktisitlusest on 6igus osa v6tta igal viihemalt l8-aastasel isikul, kelle elukohaks on
rahvastikuregi stris miirgitud Kdrgessaarevald.
(5) Kiisitlus viiakse ltibi mdlemasomavalitsusiiksuses
i.ihtsetelalustel05. - 07. aprillil 2013.
$ 2. Komisjoni moodustamineja iilesanded
(1) Ktisitluse lSbiviimist korraldavadvallavalitsusepoolt moodustatudkomisjonid (edaspidi
komisjonid).
(2) Komisjoni esimehe, liikmed ja kaks asendusliiget nimetab vallavalitsus vallasekretiiri
ettepanekul.Esitamisekspeab olema kandidaadindusolek.
(3) Komisjoni aseesimehe
valib komisjon oma liikmete hulgast.
(4) Komisjoni rilesandekson:
1) lahendadaktisitluse l2ibiviimisegaseonduvadrildised organisatsioonilisedja tehnilised
ktisimused;
2) konaldada ki.isitluseliibiviimiseks vajalike dokumentideettevalmistamineja vormistamine;
3) konaldada kiisitluse vahetut liibiviimist kiisitluspunktides, s h tagadakiisitluse salajasus
ning ktisitluskastidepitseerimine;
4) teha kindlaks ktisitluse tulemusedki.isitluspunktidesja edastadaneed vallavalitsusele;
5) lahendadakiisitluse liibiviimise kohta esitatudkaebused;
6) tiiita muid kiiesolevastkorrast tulenevaid iilesandeid;
7) krisitlust viivad liibi vZihemaltkaks komisjoni liiget.
ja tehniliseteenindamisetagabvallavalitsus.
(5) Komisjoni asjaajamise
$ 3. Kiisitluse ettevalmistamine
(1) Vallavalitsus koostab rahvastikuregistri andmete p6hjal ki.isitluses osalejate nimekirja
01.04.2013seisuga.
(2) Nimekirja kantakseelaniku kohta jiirgmised andmed:
1) ees-ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) elukoha aadress.
(3) Nimekirjast ekslikult vtiljajririnud isikud kannab komisjon piirast andmete kontrollimist
nimekirj a krisitluse toimumise ajal.

(4) Nimekirja allkirjastabvallasekretiir.
(5) Ktisitluse liibiviimise de9, ,krisitluspunktideasukoht ning lahtioleku kellaajad
avalikustatakse
omavalitsuste
veebilehtedel,
ilhiseslehesja ajalehes,,Hiiu
Leht".
$ 4. Ktisitlussedel
(l) Kehtestada
sedelivoffn (lisa 1).
j iirgmisednduded:
(2) Sedelitelekehtestatakse
1) sedelon trtikitud,A.5formaadisvalgelepaberile;
2) kokkumurtudsedelilon neli lehekiilge;
3) sedeliesimenelehekiilgon ttihi;
4) sedeliteisellehekiiljelon tekst,,Kiirdlalinnaja Kdrgessaare
valla tihinemiserahvaktisitlus"
ja ktisitlusekuupiievad
,,05.04.2013 07.04.2013";
5) sedeli kolmandal lehekiiljel tekst ,,Kas Teie toetateKiirdla linna ja K6rgessaare
valla
ja,,EI";
tihinemistiiheksomavalitsusiiksuseks?"
vastusevariantidega,,JAH"
6) sedelineljaslehektilgon tiihi.
(3) Vallavalitsus korraldab ktisitlussedelite valmistamise ning komisjonidele
kattetoimetamise.
(4) Enne kiisitlussedelitek?itteandmistkomisjonidelepaneb vallavalitsus sedeli teisele
lehekiiljeleomapitsatij aljendi.
$ 5. Kiisitluseliibiviimine
ja
(1) Eelkiisitlustoimub 5. ja 6. aprillil 2013elektrooniliselt
aadressilwww.korgessaare.ee
kiisitluspunktides.
(2) Elektroonilinekiisitlusalgabesimeselkiisitlusptieval,
s o 05.aprillilkell 9.00ja l6peb
kiisitluseeelviimaselpiieval,s o 06. aprillil kell 18.00.Kiisitluspiieva
viimaselpdeval,07.
aprillil, elektroonilistkiistlustei toimu.
(3) Kiisitluspiievadeltoimub ktisitlus K6pu kiisitluspunktisja Kdrgessaarektisitluspunktis
jiirgmiselt:
1) 05.aprillil(reede)
kell 10.00- 18.00
2) 06.aprillil (laupiiev)kell 10.00- 18.00
3) 07.aprillil (piihapiieval)
kell 10.00- 18,00.
(4) Kodussaabvastataainult05.aprillil2013.
$ 6. Kiisitlusesosaleminekiisitluspunktis
(1) Kehtiva isikut tdendavadokumendiesitamiselantaksekrisitlusesosalejalektisitlusleht,
mille kohtata annaballkirja kiisitlusesosalejatenimekirjaomanimejiirele.
(2) Kiisitlusesosalejalev6imaldataksektisitlussedelisalajanetaitmine. Sobiv vastusevariant
juures olevassekasti
tiiidetakseselgeltarusaadava
miirkegasedelilvastavavastusevariandi
(nriiteksrist, tiirn).
(3) Piirast ktisitlussedeli tAitmist laseb osaleja ki.isitluspunktisktisitlussedeliisiklikult
kiisitluskasti.Ennekasti laskmistpanebkomisjoniliige sedelilevalla pitsatijaljendi.
(4) Kiisitlussedelirikkumise konal tagastabosalejarikutud ktisitlussedelikomisjonilening
saabuuekiisitlussedeli.Rikutudkiisitlussedelmiirgistatakse
nurgaiiral6ikamisega.
(5) Kiisitluseliibiviimise piievadelpitseeribkomisjonpiirastkiisitluselOppemistkiisitluskasti
ja liikmed kirjutavadoma
ava.Kastpitseeritakse
valgepaberiribaga,
millel komisjoniesimees
ja
allkirja
kuupiieva. Iga kiisitluspiieval6pus koostatakseprotokoll, milles miirgitakse
nimekirjadesse
kantudkiisitlusesosalejatearvja nimekirjadesse
kiisitlussedelisaamisekohta
antud allkirjade alusel sedeli saanudki.isitlusesosalejatearv. Protokollile kirjutavad alla
ja liikmed.
komisjoniesimees

$ 7. Kiistluse korraldamine kodus
(1) Kui kiisitlusesosalejaei saaterviseseisunditdttu osaledakiisitluses,v6ib ta pdhjendatud
taotlusealusel taotleda vastuseandmist kodus v6i haiglas.
(2) Ktiesoleva paragrahvi ldikes 1 toodud juhul saadabtaotleja vastava e-kirja vallavalitsuse
e-posti aadressilevalitsus@korgessaare.hiiumaa.ee
vdi teavitab vastavastsoovist telefonil462
2488.
(3) Kiisitluse korraldamine kodus toimub 5.aprillil kiistluspunkti lahtioleku ajal. Taotlusedv6i
teavitusedtuleb vallavalitsuseleesitadasamapiievakella 12.00-ks.
(3) Kui komisjon leiab, et taotlusei ole p6hjendatud,teavitabta sellesttaotluseesitajat.
(4) Kodus osalenudkiisitleja kohta teeb komisjon miirke ki.isitluselosalejatenimekirja.
$ 8. Elektrooniline ktisitlus
(1) Vallaelanik, kellel on kehtiv ID kaart, v6ib eelkiisitluse piievadel kiisitlusele vastata
elektrooniliselt aadressilwww.korgessaare.ee. vallaelanik vastabise.
(2) Vallaelanik tdendab oma isikut digitaalset tuvastamist v6imaldava sertifikaadiga,mis on
viilja antud isikut tdendavatedokumentide seadusealusel.
(3) Piirast sisselogimist on vdimalik anda elektrooniline arvamus. Kiisimus esitataksekahe
eraldi kiisimusenakoos lisatud vastusega:
1) Kas Teie toetate Klirdla linna ja Kdrgessaarevalla iihinemist iiheks omavalitsusiiksuseks?
JAH
2) Kas Teie toetate Kiirdla linna ja Kdrgessaarevalla tihinemist iiheks omavalitsustiksuseks?
EI
(4) Ktisitlusgs osalejaallkirjastab digitaalselt sobiva vastusevariandigakrisimuse.
(5) Allkirja andmise hetkel kontrollitakse isiku digust kiisitluses osaleda rahvastikuregistri
alusel.
(6) Kui kiisitluses osaleja ei ole rahvastikuregistri piiringu alusel hiiiilediguslik Kdrgessaare
valla elanik, siis ta allkirja anda ei saa.
(7) Veebilehel kuvatakse teade hiiiile arvessev6tmisekohta. Elektroonilise haale saab anda
ainult iiks kord. Elektroonilise hiidletamisekorral on v6imalik varasemathiiiiletusotsustmuuta
ainult eelktisitluseajal ktisitluspunktis.
(8) Kui ktisitluses osaleja on ktisitlusele vastanudnii elektrooniliselt kui ka krisitluspunktis,
arvestataksektisitluspunktis antud vastustja elektrooniliselt antud vastusttihistatakse.
(9) Komisjon teeb elektroonilise ktistluse tulemused kindlaks piirast elektroonilise kiisitluse
perioodildppemistiihe 6<ip?ieva
jooksul.
(10) Elektroonilise h?itiletamisetulemusi ei avaldataennekiisitluse ldppemist.
$ 9. Kiisitluse tulemuste kindlakstegemine
(1) Enne ki.isitluskasti avamist peab komisjon rile lugema ja kustutama k6ik ki.isitlusest
osalejatele viilja andmata jtiiinud, samuti kiisitluses osalenute poolt tagastatud rikutud
kiisitlussedelid.Ktisitlussedelid kustutataksenurga iiraldikamisega.
(2) Komisjon teeb kindlaks kastis olevate kiisitlussedelite alusel kiisitluses osalenuteisikute
arvu, kehtetute kiisitlussedelite arvu ja esitatud krisimusele jaatavalt vastanud isikute ja
eitavalt vastanud isikute arvu. Saadud andmete pdhjal koostab komisjon protokolli, miie
allkirjastavadkomisjoni esimeesja liikmed.
(3) Kiisitlussedel tunnistataksekehtetukskui :

1)puudubpitsatijaljend;
2) ei ole tehtudmiirgetvastusejuurde v6i meirkmeidon tehtudrohkemkui iiks v6i mtirge pole

iiheselt mdistetav.
(4) Krisitlussedelon kehtiv, kui seeei ole tiiidetud nduetekohaselt,kuid sellele on arusaadavalt
miirgitud, kumba vastusevarianti isik toetas. Kahtluse korral tunnistatakse krisitlussedel
kehtetuks.

(5) Ldplik kiisitlustulemusselgub, kui liidetakse elektroonilisekiisitlusegalaekunud ja
kiisitluspunktides
antudvastused.
(6) Komisjoni koostatud protokolli pdhjal valmistab vallavalitsus ette vastavasisulise
volikoguotsuseeeln6u.
(7) Komisjonedastabkiisitlussedelid,
kiisitlusesosalejatenimekirjad,komisjoniprotokollidja
otsused,komisjonile esitatud avaldusedja kaebusedvallavalitsuselehiljemalt kiisitluse
ldppemisepiievastkolme tdripiievajooksul.
$ 10.Ldppsiitted
(1) Ktisitlusetulemusedkinnitabvolikoguotsusega.
j6ustubpiirastRiigi Teatajasavalikustamist.
(2) Meidrus
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