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Algas kell 16.00, lSppes kell 17.40.
Mustvee Vallavolikogu 1. koosseisu esirnest istungit juhatas kuni vallavolikogu
esimehe valimistulemuste kindlaks tegemiseni Mustvee valla valimiskomisioni
esimees Marju Soop.
Istungi juhataja piirast volikogu esimehe valimist Aivar Saarela.
Protokollij a valla valimiskomisjoni aseesimees Ruth Jermoskina.
Mustvee Vallavolikogu esimehe valimised viis ltibi Mustvee valla valimiskomisjon koosseisus
Marju Soop, Imbi Kaarama, Mall Merilo, Daisy utsar ja Ruth Jermoskina.
Istungistr v6tsid osa volikogu liikrned:

Aivar

Saarela, Ants.Rummel, Anne Paas, Aleksei Miinniste, Elys Tomson, Ulle Rosin, Maris
Rohtla, AivarAnijago, Anatoli Bdstrov, llarmo Tomson, German Best5astndi, AivarAltmde, Max
Kaur, Marianne Kiviimurd-Tarell<ina, Ljudmilla Smimova, LatdiZalekesina, Sergei Uleksin,
Hannes Soosaar, Unnas Tross (tuli istungile kell 16.15), Heveli Ivask, Arlo Siiiilik (osavdtjate
registreerimisleht lisatud).

Istungil osalesid ktilalistena: Jaan-Ivo Lukas, Raivo Vadi, Krista Pint, Pavel Kostromin, Nona
Kolpakova, Zoja Koromnova, Reili Tooming, Janek RomanovitS, Aare Uleksin, Katrin Rajamiie,
Martin Tiik, Jiiri Morozov, Lembit KivirrLurd, Siret Laurikainen, Jiiri Vooder, Margus Kiitt
(osav6tjate leht lisatud).
Istungi juhataja Marju Soop avas istungi (kohal 20 volikogu liiget) ja
tutvustas pdevakorra proj ekti. P arandusettepanekuid ei esitatud.
0 po olthtiiile ga kinnitati p iievakord allj iirgnevalt
1. Vallavolikogu esimehe valimine
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Ettekandja Marju Soop
2. Vallavolikogu aseesimehe valimine
Ettekandja Mustvee Vallavolikogu esimees
3. Avinurme Vallavalitsuse, Kasepiiii Vallavalitsuse, Lohusuu Vallavalitsuse, Saare
Vallavalitsuse j a Murstvee Linnavalitsuse lahkumispalve flra kuulamine
Ettekandj a Mustvee Vallavoliko gu esimees

Vallavolikogu esimehe valimine
Ettekandja valla valimiskomisjoni esimees Marju Soop
Kdikidele volikogu liikmetele oli viilja saadetud Avinurme pdhimiiiiruse see osa, mille jiirgi
toimuvad tiina valimised.
Kas on tarvis teile vallavolikogu esimehe valimise korda tutvustada'/ Volikogu liikmed ei pidanud
seda vaj4likuks.
1.

Marju Soop tegi ettepaneku asuda kandidaatide iilesseadmisele esitades kirjalikud ettepanekud.
Esitati 2 kirjalikku ettepanekut vallavolikogu esimehe valimiseks.
Hannes Soosaar esitas Mustvee valla Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Keskerakonna ja
Reformierakonna volikogu liikmete esindajate poolt volikogu esimehe kandidaadiks Aivar
Saarela (ettepanek lisatud protokollile). Aivar Saarela kirlalik ndusolek kandideerimiseks lisatud
protokollile.
Ulle Rosin esitas volikogu esimehe kandidaadiks Ants Rummel (ettepanek lisatud protokollile).
Ants Rummeli kirj alik n6us o1 ek kandideerimi s eks li s atud protokollile.
Rohkem ettepanekuid ei olnud.
Marju Soop tegi ettepaneku sulgeda kandidaatide nimekiri. Hiiiiletati: 20 poolthiidlega, sulgeda
kandidaatide nimekiri.
Vallavolikogu esimehe kandidaadid Aivar Saarela ja Ants Rummel tutvustasid ennast ja oma
seisukohti.
Vaheaeg salaj ase hiiiiletamise ettevalmistamiseks algas kell 1 6. 08.
Valla valimiskomi sj on asus ette valmi stama s al aj ast hriiil etami s1..

Kell

tuli istungile Urmas Tross.
Valimiskomisjon kontrollis valimiskasti, pitseeris selle ja andis volikogu liikmetele
allkirja vastu valimissedelid. Viidi lebi salajane hii[letamine, mis algas kell 16.26.
16.15

Toimus avalik hiiiilte lugemine valimiskomisjoni poolt"
Valimiskomisjoni esimees Marju Soop tegi teatavaks valimise tulemused:
Ants Rummel kogus 8 poolth?itilt, Aivar Saarela kogus 13 poolthliiilt.
Koosoleku jftataja luges ette vallavolikogu esimehe valimise salajase hiiiiletuse protokolli.
Salajase hdiiletamise tulemuse alusel vallavolikogu koosseisu hiiiilteenamusega on Mustvee
vallavolikogu esimeheks valitud Aivar Saarela ja ee1n6u vormistatakse Mustvee valla
valimiskomisjoni 27.I0.2017 otsusena nr 15 ,,Vallavolikogu esimehe valimine" (lisatud

protokollile).
Valimiskomisjoni esimees Marju Soop andis volikogu istungi juhtimise iile volikogu esimehele

Aivar Saarelale.
2. Vallavolikogu aseesimehe valimine
Ettekandj a Aivar Saarela
Volikogu aseesimees valitakse samade pdhimdtete kohaselt nagu esimeeski, kas on tarvis korda
tutvustada? Volikogu liikmed ei pidanud korra tutvustamist vajalikuks.
Aivar Saarela tegi ettepaneku asuda kandidaatide iilesseadmisele.
Hannes Soosaar esitas Mustvee valla Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Keskerakonna ja
Reformierakonna volikogu liikmete esindajate poolt ettepaneku (kirjalik ettepanek lisatud) valida
vallavolikogu aseesimeheks Max Kaur (kirjalik ndusolek lisatud).
Ulle Rosin tegi ettepaneku (kirjalik ettepanek lisatud) valida vallavolikogu aseesimeheks

Marianne Kivimurd-Tarelkina (kirj alik ndusolek lisatud).
Aivar Saarela tegi ettepaneku ja palus hiiiiltelugemiskomisjonina kasutada valimiskomisjoni.
Voliko gu liikmed n6ustusid sellega.
Esitatud kandidaadid Max Kaur ja Marianne Kivimurd-Tarelkina tutr,ustasid ennast.
Vaheaeg, mille jooksul valimiskomisjon valmistas ette sedelid salajase hiiiiletamise liibiviimiseks.
Komisjon kontrollis valimiskasti, pitseeris selle ja andis volikogu liikmetele ailkirja vastu
valimissedelid volikogu aseesimehe valimiseks. Viidi l2ibi salajane hddletamine. Toimus avalik
hii2ilte lugemine komisjoni poolt.
Komisjoni esimees Marju Soop:
Max I(aur sai 12 poolthiiiilt, Marianne Kivimurd-Tarelkina sai 9 poolthiiZilt.
Aivar Saarela esitas otsuse eeln6u.

Otsuse vastuvdtmise poolt

2lvolikogu liiget, vastu -.
Otsustati:vdttavastuotsusnrl,,Vallavolikoguaseesimehevalimine"(lisatudprotokollile).
3. Avinurme Vallavalitsuse, Kasepiiii Vallavalitsuse, Lohusuu Vallavalitsuse, Saare
Vallavalitsus e j a Mustvee Linnavalitsuse lahkumispalve iira kuulamine

Ettekandj

a

Aivar S aarela

Volikogu esimees andis sdna voXikogu eelmiste koosseisude nimetatudAvinurme vallavanem
Aivar Saarelale, Kasepiiti vallavanem Jiiri Vooderile, Lohusuu vallavanem Tarmo Tomsonile,
Mustvee linnapea Max Kaurile, Saare vallavanem Hannes Soosaarele, kes esitasid valitsurite
lahkumispalved (lisatud protokollile).
Volikogu esimees tegi ettepaneku vdtta esitatud lahkumispalved vastu.
O t s u s t a t i: v6tta vastu valitsuste esitatud lahkumispalved.

Tutlumisring, mille kiiigus volikogu liikrned tutvustavad ennast.
Aivar Saarela selgitas volikogu edasisi tegevusi, tiinas komisjonide liikmeid ja koordinaator
Katrin Rajamiied tehtud too eest.
Jiirgmise volikogu istungi aja japdevakorra paneme paika jiirgmise
alguses.

juhataja

