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Narva Linnavolikogu liikmete registreerimine
Kohaliku omavalitsu se volikog u va lim ise seaduse § 68 loike 1 kohaselt registreerib va lla vo i
linna valimiskomisj on valitud vo !iko gu liikmed oma otsusega parast va lirnispaeva, kui
Vabarii gi Valimiskom isjonile ja Rii gikohtule kaebuste esitamise tahtaeg on mocdunud voi
ku i nimetatud kaebuste ko hta on te htud loplikud otsused. N arva linna va lim isko m isjo n te gi
valimistu lemused kindlaks 17. oktoobril 20 17. aastal, kaebust Vabari igi Valimiskomisjonile
N arva !inn a va lim iskom isjoni ot suse voi toimingu ko hta Nar va Linn avolikc gu va !imistel oli
voima lik esitada kol m e pa va j ook sul ot suse voi toimingu te gemisest, see tahend ab hiljemalt
20.1 0 .20 17 . Ka ebus t Narva linna valim isk omisjoni otsuse voi toi mingu kohta Vabariigi
Valim isko m isjonile esitatud ei ole.
Koh aliku omavalits use vo likog u valim ise seaduse § 68 loike 3 alu sel , valim istulemused
loetak se valjaku ulutatuks j a vo likog u liikme vol itused algavad valla voi linna
valim isko m isj oni otsuse av alikustam isele jar gneval paeval,
Kohaliku omavalits use volikogu valimise seaduse § 68 loi ge 3 1 utl eb , et valituks osutunud
kandidaat, kes valim istulem uste valjakuulutamise ajal on volikogu liikme ametiga uhitamatus
ametis, pe ab kolme toopaeva joo ksul va lim istulem uste aljakuulutamise paevast arvates
tea vitama vall a vo i linna va lim iskomisj oni, kas ta soovib osaleda kohaliku omava litsuse
uk su se vo likog u to os voi jatkata oma senises ame tis ja mand aad ist loobuda.
Vottes aluseks eeltoodu ja tuginedes Narva Linnavolikogu 15. oktoobri 20 17. aasta
valimi stulemustele ,

Narva linna valimiskomisjon otsustab:
1. Registreerida Narva Linnavolikogu liikmeteks j argmi sed isikud:
Valimisliit Meie Narva
1. Katri Raik
2. Anton Pratkunas
3. 1uri Raud
4. Ants Kutti
5. Viktor Semarin
6. Sergei Gorlats
7. Veera G rigorj eva
8. lana Kondrasova

Eesti Keskerakond
9. Mihhail Stalnuhhin
10. Olev Silland
11. Aleksei Voronov
12. Aleksandr Jefimov
13. Jelena Pahhomova
14. Jan Saan
15. Tarmo Tammiste
16. Larissa Olenina
17. Galina Vologdina
18. Viktoria Lutus
19. Aleksei Magi
20. Tatjana Stolfat
21. Jelizaveta Tsertova
22. Vladimir Mizui
23. Anna Kovalenko
24 . Sergei Lvov
25. Fjodor Ovsjannikov
26. Vladimir Tarahtin
27. Tamara Komlova
28. Jelena Kavrus
29. Irina Janovits
30 . llja Fjodorov
31. Tatjana Patsanovskaja
2. Avalikustada kaesolev otsus Narva linna veebilehel www.narva.ee .
3. Punktis 1 nimetatud isikute volitused Narva Linnavolikogu liikmena algavad kaesoleva
otsuse avalikustamisele jargneval paeval.
4. Isik, kes valimi stulemuste valjakuulutam ise ajal on volikog u liikme ametiga uh itarnatus
ametis, peab hiljemalt 26.10.201 7, valimistu lemu ste aljaku ulutamise paevast arvates
teavitama Narva linna valimiskomisj oni, kas ta soovib os aleda Nar va Linnavolikogu Was voi
jatkata oma senises am tis ja mandaadist loobuda.
5. Otsus joustub allakirjutamisel.
6. Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 64 ja § 66 voib huvitatud isik
esitada otsuse peale kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile kolme paeva jooksul.
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