NARVA

LINNA VALIM ISKOMISJON

PROTOKOLL NR 7
To im um ise aeg: 20.09.20 17.a.
Toim umise koht: Peet ri plats 5 - 3 15, Na rva
Algus kell II :00, lapp kell 11.30
Koosoleku juhataja: valimi skomisj oni aseesimees Kairi Johannes .
Osalejad : Katrin Kolli , Maila Lee te, Juli a Sere rnetova, Joel Kirb er ja Ju ri Teslenko .
Protoko llis Joel Kirber

Paevakord:
Na rva Linnavo likog u liikme hr Fjodo r Ovsj anni kovi vo likogu liikm e vo lituste ennetahtaegne
lopp emine ja asendusliikme rnaar am ine .
Paevakorrapunkt I: kandis ette Kairi Johannes - Narva linnasekretar edastas 19.09.20 ]7 Narva
linna valimisk omisjoni aseesimehele vo likogu liiget puudutava kohtuotsuse j ousturnise teate. Teade
es itati labi Narva linna dokumendiregistri:
!J.ll.P-s:lldol-.rel.!ister.narva .ee/index .php'.}pa!!e=lllailed ir&m3ilid= 137207&pnwde= I
Vastava lt kohal iku omava litsuse korralduse seaduse paragrah v 18 loige 1 pun ktile 8 lopevad vo likogu
liikme vo litused enneta htaegse lt tahtl iku kuriteo eest suudimoistva koht uotsuse joustumisega voi
seoses j oustunud kohtuotsu sega, miIlega tuh istati valla vo i Iinna valimiskomisjoni otsus tema
registreerimi se kohta volikogu iiikrneks tema kohal iku ornavalitsuse volikogu valimise seadusega
satestatud nouetele mittevas tamise tottu, kui Riigikohtule esitatud kassatsioonk aebust ei voetud
menetlusse
voi
Riigikohu s
on
kaebuse
labi
vaadanud j a
rahuld amat a jatnud .
Koha liku ornava litsuse korralduse seaduse paragra hv 18 loige 3 punkti 2 alusel saadab linnasekretar
linna va limiskom isj oniIe kolme toopaeva jooksul paragrahvi \ 8 I. loike punktis 8 satestatud ju htude l
vastava kohtu otsuse parast selle kattesaa rnist.
Kohal iku omavalitsuse korraldu se seaduse paragrah v 20
loigete
ja 2 alusel:
( 1) Kaesoleva seaduse §-des 18 ja 19 satestatud j uhtude l astub vo likogu Iiikme ase mele volikogu
asendusliige. Asendus Iiige maaratakse val imiskorn isjon i otsusega val i miskomisj oni kinnitatud
asendusliikmete nimek irj a alusel.
(2) Vo likogu liikme vo litused lopevad enne tahtaega kaesoleva seaduse § 18 loikes I satestatud
j uhtudel. Asen dusliik me vo litused voli kogu liikrnena a lgavad valla voi linna va limiskom isjo ni otsuse
joustumise hetkest.

Otsustati: Lopetada ennetahtaegse lt hr Fjo dor Ovsja nnikovi vo litused volikogu liikmena j a maarata

volik ogu liikmeks asendusli ige hr Eldar Efendijev (ots us nr 9), kelle vastavasisuli ne nousolek on
-d ~ ~ '
o lemas .
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Joel Kirber
Protokollija

