NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU
I koosseis 1. istung

PROTOKOLL
Narva-Jõesuu

27.10.2017 nr 1

Algus kell 16.00.
Lõpp kell 16.45.
Istungit juhatas kuni linnavolikogu esimehe valimiseni linna valimiskomisjoni esimees Marina
Sorgus. Protokollis linna valimiskomisjoni aseesimees Eret Laht.
Volikogu 17 liikmest viibisid istungil: Maksim Iljin, Artur Eistre, Jevgeni Hohlov, Olga Baranova,
Natalja Mjatšina, Inge Muškina, Svetlana Moissejeva, Rein Peiker, Veikko Luhalaid, Heiki Luts,
Jüri Kiik, Kädi Koppe, Iraida Tšubenko, Valentina Fadejeva, Tatjana Pagajeva, Liina Piirisalu.
Puudus: Aare Objartel.
Istungi avas Narva-Jõesuu linna valimiskomisjoni esimees Marina Sorgus, kes õnnitles volikogu
liikmeid ning andis lühi ülevaade toimunud Narva-Jõesuu Linnavolikogu valimiste tulemustest.
Istungi juhataja tutvustas päevakorra projekti.
Poolthäälte enamusega kinnitati päevakord:
1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimehe valimine
2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu aseesimeeste valimine
3. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ja Vaivara Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine
Päevakorrapunkt 1
Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimehe valimine
Istungi juhataja selgitas volikogu esimehe valimise protseduurireegleid. Valimisi korraldab linna
valimiskomisjon. Valimisprotseduuri juhib valimiskomisjoni esimees. Häältelugemiskomisjoni ei
valita. Hääletamissedelid väljastab allkirja vastu valimiskomisjoni aseesimees Eret Laht. Hääled
loeb üle ja valimistulemused kinnitab valimiskomisjon oma otsusega. Volikogu esimeheks saab see
kandidaat, kes saab koosseisu häälteenamuse ehk vähemalt 9 häält. Hääletamisest võivad osa võtta
ka kandidaadid.
Istungi juhataja tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.
Maksim Iljin esitas linnavolikogu esimehe kandidaadiks Veikko Luhalaid.

V. Luhalaid andis kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks (lisatud protokollile).
Rohkem kandidaate ei esitatud.
Istungi juhataja tegi ettepaneku kandidaatide nimekiri sulgeda.
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 16, vastu 0, erapooletuid 0) kandidaatide nimekiri
sulgeda.
Istungi juhataja kuulutas välja 10-minutilise vaheaja linnavolikogu esimehe kandidaatide nimede
kandmiseks hääletussedelitele.
Vaheaeg 16.10–16.20.
Valimiskomisjon väljastab volikogu liikmetele allkirja vastu hääletamissedelid (lisatud
protokollile). Valimiskomisjon, koosseisus Marina Sorgus, Eret Laht, Helgi Kärsten, Marta
Lambakahar viis läbi salajase hääletuse.
Istungi juhataja luges ette valimiskomisjoni hääletamistulemuste protokolli linnavolikogu esimehe
valimise läbiviimise kohta (lisatud protokollile).
Istungi juhataja allkirjastas ja tegi teatavaks Narva-Jõesuu linna valimiskomisjoni 27.10.2017 otsuse
nr 14 "Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimehe valimistulemuste kindlakstegemine", millega
tunnistatakse Veikko Luhalaid valituks Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimeheks.
Istungi juhataja andis üle linnavolikogu esimehele Narva-Jõesuu linna valimiskomisjoni 20.10.2017
koosolekul registreeritud linnavolikogu liikmete, asendusliikmete ja lisamandaatide otsused nr 10,
nr 11 ja nr 12. Lisaks andis üle ka valimistulemuste kinnitamise protokolli ärakirja.

/allkirjastatud digitaalselt/

Marina Sorgus
istungi juhataja
Istungit asus juhatama linnavolikogu esimees Veikko Luhalaid.
Päevakorrapunkt 2
Narva-Jõesuu Linnavolikogu aseesimeeste valimine
Istungi juhataja tegi ettepaneku salajase hääletamise läbiviimiseks häältelugemiskomisjoni mitte
moodustada ning palus hääletamist viia läbi linna valimiskomisjoni.
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 16, vastu 0, erapooletuid 0) hääletamist viib läbi linna
valimiskomisjon.
Linna valimiskomisjoni esimees tutvustas linnavolikogu liikmetele linnavolikogu aseesimeeste
valimise korda.
Istungi juhataja tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.

Veikko Luhalaid esitas linnavolikogu aseesimehe kandidaadiks Inge Muškina.
I. Muškina andis kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks (lisatud protokollile).
Maksim Iljin esitas linnavolikogu teise aseesimehe kandidaadiks Heiki Luts.
H. Luts andis kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks (lisatud protokollile).
Rohkem kandidaate ei esitatud.
Istungi juhataja tegi ettepaneku kandidaatide nimekiri sulgeda.
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 16, vastu 0, erapooletuid 0) kandidaatide nimekiri
sulgeda.
Istungi juhataja kuulutas välja 10-minutilise vaheaja linnavolikogu aseesimeeste kandidaatide
nimede kandmiseks hääletussedelitele.
Vaheaeg 16.30–16.40.
Valimiskomisjon väljastab linnavolikogu liikmetele allkirja vastu hääletamissedelid (lisatud
protokollile). Valimiskomisjon viis läbi salajase hääletuse.
Linna valimiskomisjoni esimees luges ette valimiskomisjoni hääletamistulemuste protokolli
linnavolikogu aseesimeeste valimise läbiviimise kohta (lisatud protokollile).
OTSUSTATI: volikogu koosseisu häälteenamusega (poolt 16, vastu 0, erapooletuid 0) kandidaadile
Heiki Luts antud hääled ja (poolt 14, vastu 2, erapooletuid 0) kandidaadile Inge Muškina antud
hääled võtta vastu linnavolikogu otsus nr 1 "Narva-Jõesuu Linnavolikogu aseesimeeste valimine",
millega valitakse Narva-Jõesuu Linnavolikogu aseesimeheks Inge Muškina ja Heiki Luts.
Päevakorrapunkt 3
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ja Vaivara Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine
Vaivara vallavanem Veikko Luhalaid luges ette allkirjastatud vallavalitsuse lahkumispalve (lisatud
protokollile).
Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin luges ette allkirjastatud linnavalitsuse lahkumispalve (lisatud
protokollile).
Istungi juhataja: Pärast lahkumispalve esitamist täidavad vallavalitsus ja linnavalitsus oma
ülesandeid ja nende volitused kehtivad kuni uue linnavalitsuse ametisse kinnitamiseni.
Istungi juhataja kuulutas istungi lõppenuks.

Veikko Luhalaid
linnavolikogu esimees

