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ISTUNGI PROTOKOLL


Tabasalu
24. oktoober 2017 nr 1-1/11

Istung algas kell 16:00 ja lõppes kell 17:00


Istungit juhatasid Harku valla valimiskomisjoni esimees Ive Eevel ja vallavolikogu esimees Kalle Palling.
Protokollis vallavolikogu kantselei juhataja Merili Sikk.

Vallavolikogu istungist võtsid osa vallavolikogu liikmed: Aadu Kana, Anne-Ly Gross-Mitt, Aule Kikas, Ene Alttoa, Erik Lepikson, Erik Sandla, Galina Kostõleva, Jaanus Härms, Kaido Kruusoja, Kalev Konsa, Kalle Palling, Kaupo Rätsepp, Maris Viisileht, Ott Kasuri, Priit Kotkas, Rainer Ottis, Riho Saksus, Tõnu Oja ja Vello Viiburg.
Puudusid vallavolikogu liikmed: Meelis Härms ja Val Rajasaar.
Osalesid ka Harku valla valimiskomisjoni liikmed: Moonika Annama, Laine Vain, Helje Rätsepp ja Alari Laht.

Istungi alguseks oli kohal 19 vallavolikogu liiget.

Harku valla valimiskomisjoni esimees, Ive Eevel, avas istungi ja tutvustas päevakorra projekti.
Ettepanekuid/proteste päevakorra osas ei esitatud.
Harku valla valimiskomisjoni esimees, Ive Eevel, pani 3-punktilise päevakorra projekti hääletusele.
Ühehäälselt (19 vallavolikogu liiget oli kohal) võeti vastu istungi päevakord alljärgnevalt:
1. Harku Vallavolikogu esimehe valimine;
2. Harku Vallavolikogu aseesimehe valimine;
3. Harku Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.

Enne päevakorra arutelu juurde minemist andis vallavolikogu liige Ott Kasuri istungi juhatajale, Ive Eevelile, üle HARKU VALLAVOLIKOGU EESTI REFORMIERAKONNA FRAKTSIOONI AVALDUSe (lisa 1). Istungi juhataja luges talle üle antud avalduse ette, millega loetakse fraktsioon moodustatuks.

Algas päevakorra arutelu


1. Harku Vallavolikogu esimehe valimine
Ettekandega esines Ive Eevel, kes tutvustas vallavolikogu esimehe valimise korda ja tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.

Vallavolikogu liige, Erik Sandla, andis üle kirjaliku ettepaneku, millega seadis vallavolikogu esimehe kandidaadiks Kalle Pallingu (Palling) (lisa 2).
Vallavolikogu liige, Aule Kikas andis, üle kirjaliku ettepaneku, millega seadis vallavolikogu esimehe kandidaadiks Priit Kotkase (Kotkas) (lisa 3).
Mõlemad kandidaadid nõustusid kandideerima volikogu esimehe kohale.
Rohkem kandidaate üles ei seatud ja Ive Eevel tegi ettepaneku kandidaatide nimekiri sulgeda.

Ühehäälselt (19 poolthäälega) suleti kandidaatide nimekiri.

Ive Eevel kuulutas välja 5 minutilise vaheaja valimiste ettevalmistamiseks.

Peale vaheaega tutvustasid ülesseatud kandidaadid end volikogule, et volikogu liikmed saaksid soovi korral küsimusi esitada. Küsimusi esitasid vallavolikogu liikmed Tõnu Oja ja Aadu Kana.

Seejärel tutvustas Ive Eevel hääletamiskorda ja viidi läbi salajane hääletamine.

Valimiskomisjoni liige, Moonika Annama, luges ette hääletamistulemuste protokolli (lisa 4) ja Ive Eevel luges ette Harku valla valimiskomisjoni otsuse nr 15 „Harku Vallavolikogu esimehe valimine“ (lisa 5), mille kohaselt osutus Harku Vallavolikogu esimeheks valituks Kalle Palling.

Istungit asus juhatama vallavolikogu esimees Kalle Palling.

2. Harku Vallavolikogu aseesimehe valimine
Istungi juhataja tegi ettepaneku moodustada 3-liikmeline häältelugemiskomisjon isikuvalimiste läbiviimiseks. Istungil osalenud volikogu liikmed olid nimetatud ettepanekuga nõus.
Seejärel tegi istungi juhataja ettepaneku esitada liikmeid häältelugemiskomisjoni. Vallavolikogu liige Ott Kasuri esitas liikmeteks: Galina Kostõleva, Tõnu Oja ja  Riho Saksus, kes andsid oma nõusoleku häältelugemiskomisjoni töös osalemiseks.
Ühehäälselt (19 poolthäälega) moodustati häältelugemiskomisjon koosseisus: Galina Kostõleva, Tõnu Oja ja Riho Saksus.

Häältelugemiskomisjoni liikmed nimetasid endi hulgast komisjoni esimeheks Galina Kostõleva.

Istungi juhataja palus esitada kandidaate vallavolikogu aseesimehe kohale.

Vallavolikogu liige, Ott Kasuri, esitas kirjaliku ettepaneku (lisa 6), milles seadis kandidaadiks Kaupo Rätseppa (Rätsepp), kes nõustus kandideerima volikogu aseesimehe kohale. 

Rohkem kandidaate üles ei seatud ja vastuväiteid esitamata suleti kandidaatide nimekiri.

Ülesseatud kandidaadile esitas küsimuse vallavolikogu liige Priit Kotkas.

Istungi juhataja kuulutas välja vaheaja salajaseks hääletamiseks 5 minutit.

Hääletuskast pitseeriti. Viidi läbi salajane hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni liikmed avasid hääletuskasti, näidates eelnevalt kõigile, et pitsat on terve. Kastis oli 19 sedelit, millest kehtetuid oli 1. Loeti hääled. Koostati vallavolikogu aseesimehe valimise protokoll. Häältelugemiskomisjoni esimees luges protokolli (lisa 7) ette, mille kohaselt sai kandidaat Kaupo Rätsepp 15 poolthäält (3 vastuhäält). Harku Vallavolikogu aseesimeheks osutuks valituks Kaupo Rätsepp. 

Kinnitati volikogu otsus nr 77 „Harku Vallavolikogu aseesimehe valimine“.

3. Harku Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine
Vallavalitsuse lahkumispalve esitas vallavanem Kaupo Rätsepp (lisa 8).


Istungi juhataja teatas, et järgmine vallavolikogu istung toimub 30.10.2017. a algusega kell 16.00 Harku vallamaja koosolekute saalis ja kuulutas istungi lõppenuks. 




( allkirjastatud digitaalselt )                                                ( allkirjastatud digitaalselt )


Ive Eevel							Kalle Palling
istungi juhataja                                                                      istungi juhataja
Harku valla valimiskomisjoni esimees                                 Harku Vallavolikogu esimees




Lisa:
Lisa 1 - HARKU VALLAVOLIKOGU EESTI REFORMIERAKONNA FRAKTSIOONI AVALDUS;
Lisa 2 - Kirjalik ettepanek vallavolikogu esimehe kandidaadi esitamiseks;
Lisa 3 - Kirjalik ettepanek vallavolikogu esimehe kandidaadi esitamiseks;
Lisa 4 - Harku Vallavolikogu esimehe valimise hääletamistulemuste protokoll;
Lisa 5 - Harku valla Valimiskomisjoni otsus nr 15 „Harku Vallavolikogu esimehe valimine“;
Lisa 6 - Kirjalik ettepanek vallavolikogu aseesimehe kandidaadi esitamiseks;
Lisa 7 - Harku Vallavolikogu aseesimehe valimise häältelugemiskomisjoni protokoll;
Lisa 8 - Vallavalitsuse lahkumispalve.



