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Elanike arvamuse väljaselgitamise põhimõtted 

• Ühinemisel ja piiride muutmisel selgitatakse asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse 
elanike arvamus välja elanike küsitluse teel.  

• Küsitlus korraldatakse kõigis asjaomastes KOVides küsitluspunktides.  

• KOV algatatud  HTK ja piiride muutmisel võib korraldada arvamuse väljaselgitamise ka 
elektroonilise küsitluse teel (va VV algatatud ühinemisel, mil see on kohustuslik)  

• Küsitlusest on õigus osa võtta igal elanike küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud 
elanikul, kes rahvastikuregistri andmetel elab püsivalt asjaomase KOVis. KOV võib 
selgitada välja ka KOVis asuva kinnisasja ja eluruumi omanike arvamuse, kes ei ole 
elanikud.  

• Kui piiride muutmine (külade üleandmine) ei toimu HTK muutmise käigus, võib KOV  
kehtestada erineva korra. 

• Külade üleandmisel korraldatakse elanike arvamuse väljaselgitamine territooriumiosal, 
mis kavandatakse arvata teise haldusüksuse koosseisu, asustusüksuste kaupa. 

• Kui elanikud on esitanud taotluse külade üleandmiseks, korraldatakse küsitlus 
asustusüksuste või asustusüksuste gruppide kaupa.  

 

 



Elanike arvamuse küsitluse sisu 

• Küsitluse läbiviimisel tuleb välja selgitada elanike arvamus valdade ja linnade 
haldusterritoriaalse korralduse ning haldusüksuse piiride muutmise kohta.  

• Lisaks võib küsitluse teel välja selgitada elanike arvamuse ka haldusüksuse 
nime valimiseks ning selgitada küsitluse teel välja elanike arvamus ka muude 
volikogu poolt vajalikuks peetavate küsimuste kohta.  

• Küsitluslehele kantakse küsimuse või küsimuste täpne sõnastus eesti keeles 
vastusevariantidega „jah“ ja „ei” 

• Nime ja muude küsimuste korral võib küsimus olla ka vastusevariantidega, mil 
märgitakse, kas toetatakse üht või teist valikut. 

• Valla- või linnavalitsus korraldab küsitluslehtede valmistamise ja komisjonidele 
kättetoimetamise.  



Elanike arvamuse väljaselgitamise aeg 
• Volikogu algatatud ühinemisel määrab küsitluse toimumise aja KOV. Küsitlus peab 

toimuma vähemalt kahel päeval, sh pühapäev. Küsitluse päeval on küsitluse 
korraldamiseks ettenähtud koht avatud vähemalt kaheksa tundi. Elektrooniline küsitlus 
võib olla ka ööpäevaringne, kuid viimasel elektroonilise küsitluse päeval lühem. 

• Vabariigi Valitsuse algatatud ühinemisel toimub küsitlus 23. ja 24. aprill 2017. a. 
Nimetatud ajal peab asjaomane valla- või linnavalitsus tagama tingimused küsitluse 
läbiviimiseks küsitluspunktis. Elektrooniline küsitlus toimub 23. aprill. 

•  Mõlemal juhul küsitluse läbiviimise aeg ja koht avalikustatakse vähemalt kaks nädalat 
enne küsitluse toimumist. Küsitluse info avaldatakse kohalikus või maakonnalehes ja 
KOV veebilehel.  

• Kui KOV ei ole VV algatatud ühinemise osas elanike küsitlust läbi viinud 15. maiks 2017. 
a, viib küsitluse läbi maavanem, küsitluspäev on 10. ja 11. juuni 2017. a, maavalitsus 
tagab tingimused küsitluse läbiviimiseks küsitluspunktis, 10. juunil elektrooniliselt. 

• Küsitluspunkti asukoha määrab maavanem. Küsitluse info avalikustatakse veebilehel 
ning kohalikus või maakonnalehes (vähemalt seitse kalendripäeva varem). 

 

 

 


