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Istungit juhatasid: Andrei Ionov, Jelena Koršunova
Protokollis: Sirle Kupts
Võttis osa: 21 volikogu liiget (nimekiri lisatud)
Kuulati Andrei Ionovit – Sillamäe Linna Valimiskomisjon 25. oktoobri 2017.a otsusega nr
11 Sillamäe Linnavolikogu liikmete registreerimine registreeriti Sillamäe Linnavolikogu
uue koosseisu liikmed ja valimiskomisjoni nimetatud otsus avalikustati vastavalt Sillamäe
Linna Valimiskomisjoni 25. oktoobri 2017.a otsusele nr 14 Sillamäe Linnavolikogu
kokkukutsumine Sillamäe linna veebilehel ja otsus nr 12 asendusliikmete registreerimise
kohta (otsused lisatud).
“Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse” § 13 lõike 2 ja § 68 lõike 1 alusel
algavad volikogu uue koosseisu liikmete volitused ning eelmise koosseisu ja tema liikme
volitused lõpevad volikogu liikmete registreerimise otsuse avalikustamisele järgneval
päeval.
“Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse” § 13 lõike 2 ja § 68 lõike 5 ning “Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse” § 43 lõike 1 ning § 44 lõike 3 alusel kutsus Sillamäe Linna
Valimiskomisjon kokku Sillamäe Linnavolikogu uue koosseisu esimese istungi 31.oktoobril
2017. aastal kell 16.00 Sillamäe linnas Kesk tn 27 saalis. Istungi päevakord oli järgmine:
1. Sillamäe Linnavolikogu esimehe valimine.
2. Sillamäe Linnavolikogu aseesimehe või aseesimeeste valimine.
3. Sillamäe Linnavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.
Traditsiooniks on Sillamäe Linnavolikogus kujunenud volikogu liikme vande andmine.
Vande luges ette volikogu nõunik Sirle Kupts. Vandele kirjutasid alla kõik volikogu
liikmed.
Esimese istungi päevakord on sätestatud seadusega, seega pole vajadust selle poolt
hääletada.
Sillamäe Linnavolikogu esimehe valimised korraldab vastavalt seadusele linna
valimiskomisjon.
Volikogu aseesimehe valimise korraldab volikogu, valides selleks häältelugemiskomisjoni.
Linna valimiskomisjoni töös osalesid komisjoni liikmed. Kuni volikogu esimehe
valimiseni juhatas volikogu istungit linna valimiskomisjoni esimees.

Järgnevalt selgitas valimiskomisjoni esimees Andrei Ionov protseduurilist korda volikogu
esimehe valimistel ja hääletussedeli täitmist.
Oma kirjaliku ettepaneku volikogu esimehe kandidatuuri kohta esitas volikogu
keskerakonna fraktsiooni nimel Tõnis Kalberg, esitades kandidaadiks Jelena Koršunova
(lisatud protokollile).
Oma kirjaliku ettepaneku volikogu esimehe kandidatuuri kohta esitas volikogu fraktsiooni
Savisaare valmisliit Sillamäel Gulnara Sidorenko, esitades kandidaadiks Oleg Kultajevi.
Oma kandidatuuri ei taandanud ei Jelena Koršunova ega Oleg Kultajev. Andrei Ionov
andis tutvustamiseks sõna Jelena Koršunovale ja Oleg Kultajevile.
Andrei Ionov pani hääletamisele nimekirja sulgemise. 21 volikogu liiget oli nimekirja
sulgemise poolt. Peale hääletamise läbiviimist lahkus linna valimiskomisjon kokkuvõtvate
toimingute tegemiseks volikogu istungite saalist.
Salajase hääletamise tulemusel osutus valituks Sillamäe Linnavolikogu esimeheks pr
Jelena Koršunova, kes sai 15 poolthäält. Oleg Kultajev sai 6 poolthäält. Sillamäe Linna
valimiskomisjoni protokoll ja otsus lisatud.
Sellega oli linna valimiskomisjoni ülesanne täidetud ja päevakorra teise punkti juurde asus
volikogu juba volikogu esimehe juhtimisel.
2. Sillamäe Linnavolikogu aseesimehe valimine
Kuulati Jelena Koršunovat. Ta selgitas tulenevalt Linna põhimääruse § 13 aseesimeeste
valimise protseduuri. Valimise läbiviimiseks tuleb valida häältelugemiskomisjon. Jelena
Koršunova tegi ettepaneku nimetada häältelugemiskomisjoni järgmised volikogu liikmed:
Araik Karapetjan, Alevtina Jermakova. Gulnara Sidorenko tegi ettepaneku nimetada
komisjoni koosseisus Aleksandra Borotõnskaja. Jelena Koršunova tegi volikogu
Keskerakonna fraktsiooni nimel ettepaneku üles seada aseesimehe kandidaatidena
Aleksandr Kanev ja Igor Malõšev. Oma kirjaliku ettepaneku volikogu aseesimehe
kandidatuuri kohta esitas volikogu fraktsiooni Savisaare valmisliit Sillamäel Gulnara
Sidorenko, esitades kandidaadiks Oleg Kultajevi. Rohkem ettepanekuid ei laekunud ja 21
volikogu liiget oli nimekirja sulgemise poolt. Esitatud kandidaadid tutvustasid end
kohalolijatele.
Volikogu otsustas vastavalt linna põhimääruse paragrahvile 11 lõikele 2 valida kaks
aseesimeest. Selle otsuse poolt oli 21 volikogu liiget.
Häältelugemiskomisjon asus oma ülesannete täitmise juurde.
Araik Karapetjan luges ette komisjoni protokolli häältelugemiskomisjoni esimehe valimise
kohta. Esimeheks valiti ühehäälselt Araik Karapetjan, seejärel selgitas esimees
hääletussedeli täitmise korda, mille järel viidi läbi hääletamine.
Araik Karapetjan luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 2, mille kohaselt osutus
valituks Sillamäe Linnavolikogu aseesimeesteks Aleksandr Kanev (15 poolthäält) ja Igor
Malõšev (21 poolthäält). Oleg Kultajevi poolt 6 häält.
Häältelugemiskomisjoni 31.10.2017.a protokollid nr 1, 2 lisatud volikogu istungi
protokollile.
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Otsustati: valimistulemuste kinnitamise häältelugemiskomisjoni protokolli poolt oli 21
volikogu liiget. Aseesimeesteks valiti Aleksandr Kanev ja Igor Malõšev. (protokoll lisatud)

3. Sillamäe Linnavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine
Tõnis Kalberg – esitas volikogule linnavalitsuse lahkumispalve (lisatud).
Volikogu võttis lahkumispalve teadmiseks.
Sellega oli volikogu päevakord ammendatud.
Jelena Koršunova teatas, et anti üle avaldused Keskerakonna fraktsiooni ja fraktsiooni
Savisaare valimisliit Sillamäel moodustamisest linnavolikogus.
Volikogu järgmine istung toimub 07.11.2017 kell 16.00 Sillamäe linnavalitsuses volikogu
istungite saalis.
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