HALJALA VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Haljala

25. jaanuar 2018 nr 41

Rahvaküsitluse korraldamine
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2 lg 2 punktist 2 ja Haljala Vallavolikogu
keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni 10.01.2018 ettepanekust
Haljala Vallavalitsus otsustab:
1. Korraldada Käsmu sadama detailplaneeringu kehtestamise osas Käsmu elanike arvamuse
väljaselgitamiseks rahvaküsitlus küsitluspunktis ja elektrooniliselt:
küsitluspunktis toimub hääletamine 10. veebruaril 2018 kell 10:00 – 15:00 Käsmu
külas Käsmu kaupluse hoones aadressil Merekooli 4, Käsmu küla, Haljala vald, LääneVirumaa;
1.2. elektrooniliselt toimub hääletamine VOLIS (kohalike omavalitsuste istungite infosüsteem)
keskkonnas Haljala valla veebilehel www.haljala.ee ajavahemikul 8. veebruar 2018
alates kella 00:00st kuni 9. veebruar 2018 kella 24:00ni.
1.1.

2. Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul,
kes rahvastikuregistri andmetel elab Käsmu külas. Küsitlusest ei saa osa võtta isik, kes on
valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud või kohtu poolt süüdi mõistetud ja
kannab karistust kinnipidamiskohas.
3. Kinnitada Käsmu elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitluslehe vorm vastavalt
korralduse lisale. Küsitluslehele on kantud küsimus: Kas olete nõus Käsmu sadama
detailplaneeringu kehtestamisega? Otsustamiseks esitatud detailplaneering on kättesaadav
Haljala valla kodulehel http://www.haljala.ee/kasmu-sadama-dp.
4. Avaldada teade rahvaküsitluse läbiviimisest Haljala valla veebilehel www.haljala.ee ja
Käsmu küla teadetetahvlitel ning Haljala valla facebooki lehel.
5. Moodustada elanike arvamuse väljaselgitamiseks kolme liikmeline komisjon järgmises
koosseisus: komisjoni esimees – Riina Must ja liikmed – Marju Kirsipu ja Enna Tiidemann.
6. Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Haljala vallavalitsuse kantselei.
7. Komisjoni koosolekud ja tegevus protokollitakse.
8. Komisjoni volitused kehtivad kuni käesoleva korralduse alusel läbiviidud hääletus tulemuste
kindlakstegemise kohta koostatud protokolli ja hääletamisest osavõtjate nimekirja ning
hääletusedelite üleandmist.
9. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
10. Korralduse peale võib esitada vaide Haljala vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras ja kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras 30 päeva jooksul korraldusest teada saamisest arvates.
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