Narva linn a valimiskomisjoni koosoleku
PROTOKOLL nr 6

Toimumise aeg: 01.10.2015
Toimumise koht: Peetri plats 5, kabinet 317
Algus kell 16.00, lopp 16.45
Osalejad: Ants Liimets, Juri Teslenko, Katrin Kolli, Kairi Johannes, Joel Kirber
Puudus: Valentina Koval
Koosoleku juhataja: Ants Liimets
Protokollija: Kairi Johannes

Paevakord:

1. Volikogu liikme Jekaterina Golubtsova volituste peatamine ja asendusliikme maaramine
2. Volikogu liikme Katri Raigi volituste peatamine ja asendusliikme maaramine
Paevakorrapunkt 1
Volikogu liikme Jekaterina Golubtsova volituste peatamine ja asendusliikme maaramine
Ettekandja: Ants Liimets - Narva Iinna valimiskomisjoni 8.novembri 20] 3.a otsusega nr 7 "Narva
Linnavolikogu liikmete registreerirnine" registreeriti Jekaterina Golubtsova Narva Linnavolikogu
liikmeks.
Narva Linnavolikogu 24.09.2015.a otsusega nr 68 kinnitati Jekaterina Golubtsova palgaliseks
Iinnavalitsuse Iiikmeks ning nimetati abil innapeana ametisse alates 01.10.20] 5
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 loike ] punkti I kohaselt volikogu liikme volitused
peatuvad kui volikogu liige on samas vallas voi linnas valitud vallavanemaks voi linnapeaks,
kinnitatud valla- voi linnavalitsuse liikmeks voi nimetatud ametisse palgaliseks valitsuse liikmeks.
Narva linna valimiskomisjoni 08.11.2013.a otsusega nr 8 registreeriti Narva Linnavolikogu
asendusliikmed.
Nimekirjas jargmine olev asendusliige Nikolai Kulikov teatas
01 .10.2015 linnasekretar Ants
Liimetsale kirjalikult oma loobumisest linnavolikogu asendusliikme kohast.
Kohaliku omavalitsuse korralduse § 20 loike 5 kohaselt juhul, kui esimene asendusliige loobub, saab
volikogu liikrneks jargmine sama erakonna voi valimisliidu samas valimisringkonnas valimata jaanud
kandidaat.
Narva linna valimiskomisjoni 08.11.2013.a otsusega nr 8 registreeritud Narva Linnavolikogu
asendusliikmete nimekirjas on jargmine asendusliige Andrei Filippov.
Asendusl iige Andrei Filippov teatas 01.10.2015 linnasekretar Ants Liimetsale kirjalikult oma
loobumisest linnavolikogu asendusliikme kohast.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 20 loike 6 kohaselt kui asendusliige teatab kirjalikult
oma loobumisest v5i ei saa volikogu toos osaleda kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18
loikes I margitud pohjustel, kaotab asendusliige oma koha asendusliikmete nimekirjas.
Jargmine nimekirjas olev asendusliige on Vladimir Tarahtin .

Otsustati:
1. Peatada Jekaterina Golubtsova vo1itused volikogu liikmena.
2. Maarata Narva Linnavolikogu liikmeks asendusliige Vladimir Tarahtin.
3. Lopetada Narva Linnavolikogu asendusliikmete Nikolai Kulikovi ja Andrei Filippovi
volitused
(Otsus

ill

17 lisatud)

Paevakorrapunkt 2
Volikogu liikme Katri Raigi volituste peatamine ja asendusliikme maaramine
Ettekandja: Ants Liimets - 23.09.2015 esitas Katri Raik avalduse, milles ta palub enda
vabastamist kolmeks kuuks Narva Linnavolikogu liikme ulesannete tatrnisest.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 loike 2 punkti 3 kohase1t vo1ikogu liikme
volitused peatatakse tema avalduse alusel selles naidatud tahtajaks, mis ei voi olla luhem kui
kolm kuud .
Kohaliku omava1itsuse korra1duse § 20 loike 1 a1use1 astub volikogu liikme aseme1e volikogu
asendusliige. Asendus1iige maaratakse valimiskomisjoni otsusega valimiskomisjoni
kinnitatud asendusliikmete nimekirja a1usel. Jargmiseks asendusliikmeks on nimekirja a1usel
Artur Parnoja

Otsustati:
1. Peatada kolmeks kuuks Katri Raigi volitused volikogu liikmena.
2. Maarata selleks perioodiks Narva Linnavo1ikogu 1iikmeks asendusliige Artur Parnoja
(Otsus

ill

18 lisatud)
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