NARVA

LINNA VALIMISKOMISJON
PROTOKOLL NR 8

Toimumise aeg: 23 .10.20 17.a.
Toimumise koht: Peetri plats 5, Narva linnavalitsuse konverentsisaal
Algus kell 10.30, lapp kell 11.00
Koosoleku juhataja valimiskomisjoni aseesimees Kairi Johannes.
Osalejad: Katrin Kolli , Julia Seremetova, Joel Kirber, Juri Teslenko.
Puudus: Maila Leete
Protokollis Joel Kirber.

Paevakord:
1. Valitud Narva Linnavolikogu liikmete registreerimine
2. Narva Linnavolikogu asendusliikmete registreerimine
3. Lisamandaatide registreerimine
4. Narva Linnavolikogu esimese istungi kokkukutsumine

Paevakorrapunkt 1. Valitud Narva Linnavolikogu liikmete registreerimine
Kandis ette Kairi Johannes.
Tuginedes Narva linna val imi stulemuste proto kollile (lisatud) ja kohaliku omavalitsuse
vo likogu vali m isc seaduse (KOVVS) § 68 lo ikc le 1 registreerib valla voi linna
valimiskomisjon valitud vol ikogu liikm ed oma ot susega parast valimispaeva, kui Vabariigi
Valimiskomisjonile ja Riigikohtule kaebuste esitam ise tahtaeg on moodunud v6i kui
nimetatud kae buste kohta o n tehtud loplikud otsused.
KO VVSi § 68 loikes 3 on kirj as, et valimistulemused loe takse va ljakuulutatuks ja volikogu
liikme volitused algavad valla voi linna valimiskomi sjoni ots use avalikustamisele jargneval
paeval.
KOVVSi § 68 loige 3 1 utleb, et valituks osutunud kand idaat, kes valimistulemuste
valjakuulutam ise ajal on vo likogu liik me ametiga uhitamatus am eti s, peab kolme toopaeva
jooksul valim istulemuste valjakuulutamise paevast arvates teavitama valla voi linna
valimiskornisjoni, kas ta soovib osaleda kohaliku omavalitsuse uksuse olikogu toes voi
jatkata oma senises ametis ja mandaadist loob uda,
Haaletamistulemusega: 5 poolt , 0 vastu, 0 erapooletuid.
Otsustati: Registreerida Narva Linnavolikogu liikmed (otsus

ill

10).

Paevakorrapunkt 2. N a rv a Linnavolikogu ase nd usliikmete registreerimine

Kandis ette Kairi Johannes.
Valimistulernuste ja KOVVSi § 69 alusel registreerib Narva linna valimisk misjon . arva
Linnavolikogu asendusliikrned.
Haaletamistulemusega: 5 pooh , 0 vast u, 0 erapooletuid.
Otsustati: Registreerida Narva Linnavolikogu asendusliikmed (otsus nr 11).
Paevakorrapunkt 3. Lisamandaatide registreerimine

Kandis ette Kairi Johannes.
Valimistulemuste ja KOVVSi § 70 alusel registreerib linna valimi. komisjon lisamandaadid.
Haaletamistulernusega: 5 pooh. 0 vastu, 0 rapooletuid.
Otsustati: Registreerida lisamandaadi d (otsus nr 12).
Paevakorrapunkt 4. Narva Linnavolikogu esimese istungi kokkukutsumine

Kandis ette Kairi Johannes.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 loike 5 alusel kutsub linna
valimiskomisjon valitud volikogu kokku hiljemalt seitsmendal paeval parast valimistulemuste
valjakuulutamise paeva.
Tuginedes kohaliku omavalitsuse korralduse scaduse § 43 loikele 1 kutsub volikogu esimese
istungi kokku linna valimiskom isjoni esimecs.
Haaletamistulemusega: 5 poolt . 0 vastu, 0 erapooletuid ,
Otsustati: arva Linnavolikogu esimene istung toi mu b 26. oktoobril 20 17. aastal kell 16.00.
Paevakord:
1. Narva Linnavolikogu esimehe valimine

2. Volikogu aseesimehe voi aseesimeeste valirnine
3. Linnavalitsuse lahkumispalve arakuularnine
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Joel Kirber
Protokollija

