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Ettepaneku sisu

1. Kodanike eelistust Antsla-Urvaste ühisvalla valla
nime osas küsitakse Urvaste ja Antsla vallas
samaaegselt ühinemislepingu hääletamisega.
2. Mõlemas vallas märgivad kodanikud ära oma
eelistuse – kas Antsla või Urvaste.
3. Lisada lepingule lisa nr 9, "Valem –
Rahvahääletuse tulemuse arvestamine valla nime
küsimuses", milles on kindlaks määratud, kuidas
võiks tekkida ühendvalla nime osas õiglane tulem.
Hääletuse tulemusena teatavad nii Antsla vald kui ka
Urvaste vald kummagi variandi poolt hääletanute
protsendid, mis liidetakse mehaaniliselt (Antsla nime
poolt hääletanute protsent Antsla vallas ja Urvaste
vallas ning Urvaste nime poolt hääletanute protsent
Antsla vallas ja Urvaste vallas). Tulemuse
väljaselgitamisel ei arvestata 1) rikutud sedeleid; 2)
sedeleid, kus ei ole hääletatud kummagi variandi
poolt; 3) sedeleid, kus on hääl antud mõlema
nimevariandi poolt. Valituks osutub vallanimi, mis
pälvib kahe valla hääletustulemuste kokkuvõttes
suurema toetusprotsendi.

Otsus: Arvestamine/mittearvestamine

Arvestatud osaliselt. Ettepanek on kolme osaline.
Esimene punkt sellest ettepanekust on, et uue valla nimi
tuleb panna rahvahääletusele. Selle ettepanekuga on juba
arvestatud. Nii Antsla kui Urvaste volikogud on
otsustanud, et uue omavalitsuse nime küsimus läheb rahva
arvamuse väljaselgitamiseks hääletusele. See toimub
ajavahemikul 05.-11.detsember 2016.a.
Teise punkti kohaselt soovivad ettepaneku tegijad, et
mõlemas vallas märgivad kodanikud ära nime eelistuse kas Antsla või Urvaste. Ka sellega on juba nõustud ja
arvestatud. Ülalnimetatud rahvahääletusel küsitakse
elanikelt just selline küsimus.
Kolmandas punktis pakuvad ettepaneku tegijad, et
nimeküsitluse tulemus selgitataks välja nende poolt
väljapakutud valemi alusel. Juhtkomisjon arutas seda
küsimust ja leidis, et ka see valem ei pruugi tagada
objektiivset tulemust. Näide: Kui ühes vallas osaleb
küsitlusel 50 elanikku ja teises 500 elanikku ja kui kõik
50 hääletanut x vallas hääletavad x valla nime poolt, teeb
see selle valla tulemuseks 100 %. Kui y vallas 500
hääletanust hääletab 80 % y valla nime poolt ja 20 % x
valla nime poolt, saame tulemuseks, et x valla 50 elaniku
arvamus otsustab põhimõtteliselt uue valla nime ( x+y
valla hääled 120%!). Mööname, et näide on äärmuslik,
kuid näitab siiski valemi võimalikke nõrku kohti.
Seetõttu ei pea juhtkomisjon õigeks protsendi leidmist,

mis nime valimist „võrdsustaks“. On demokraatlikum,
selgem ja lihtsam, kui uue valla nimeks saab Antsla ja
Urvaste vallas läbiviidud rahvahääletusel kokku enim
poolthääli saanud nimi, mida arvestavad ka volikogud.
Kuigi hääletamisõigust omavate isikute arv kahes vallas
on erinev (ca 2923/1088), ei tähenda see veel seda, et kõik
potentsiaalsed valijad tulevad ka oma häält andma ja et
hääletanud ilmtingimata annavad oma hääle just oma
valla nime poolt. Leiame, et mõlema nime toetajatel on
küllaldaselt aega ja võimalusi tutvustada oma nime plusse
vallakodanikele ja motiveerida neid hääletama.

