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HAAPSALU LINNAVOLIKOGU
NELJANDA KOOSSEISU

ISTUNGI P R O T O K O L L

Haapsalu,								11. november 2002 nr 2


Istung algas kell 16.00, lõppes kell 18.16.
Juhatas volikogu esimees Andres Ammas.

Protokollis volikogu peaspetsialist Elvi Puda.
Võttis osa 21 volikogu liiget (registreerimisleht lisatud).
Osalesid	linnavalitsuse liikmed linnapea Urmas Sukles, aselinnapea Heino Tamm, aselinnapea Krista Esta, finantsnõunik Anne Valmet, sotsiaalnõunik Kaja Rootare, haridusnõunik Argo Roos, kultuurinõunik Martin Liivet, linnasekretär Kristel Jupits (registreerimisleht lisatud)

Ühehäälselt kinnitati järgmine päevakord:

1. Ajutise häältelugemiskomisjoni moodustamine ja komisjoni liikmete valimine.
2. Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete arvu kinnitamine ja komisjoni liikmete valimine.
3. Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine.
4. Haapsalu Linnavolikogu komisjonide esimeeste valimine.
5. Haapsalu Linnavolikogu komisjonide liikmete arvu ja koosseisude kinnitamine.
6. Haapsalu Linnavolikogu komisjonide aseesimeeste valimine.
7. Haapsalu linnapea valimine.


Päevakorrapunkt nr 1
Ajutise häältelugemiskomisjoni moodustamine ja komisjoni liikmete valimine

KUULATI volikogu esimeest Andres Ammast, kes selgitas, et salajase hääletamise läbiviimiseks on vajalik moodustada komisjon.
Ettepanek: valida neljaliikmeline komisjon, kuhu kuuluks igast nimekirjast üks esindaja.

Teisi ettepanekuid ei tehtud.
HÄÄLETATI: poolt 20 volikogu liiget.

Volikogu liige Alar Schönberg esitas Res Publica kandidaadi		Jelena Zolotova.
Volikogu liige Raimond Lunev esitas Isamaaliidu kandidaadi		Toivo Hein.
Volikogu liige Märt Maiste esitas Keskerakonna kandidaadi		Natalia Koropets.
Volikogu liige Urmas Sukles esitas Reformierakonna kandidaadi		Lauri Luik.

Teisi kandidaate ei esitatud.
Nimekiri suleti. Hääletamist nimekirja sulgemiseks ei nõutud. Proteste ei esitatud.

KUULATI volikogu esimeest Andres Ammast, kes selgitas hääletamise käiku. Volikogu reglemendi punkt 59.3 järgi toimuvad isikuvalimised nimekirja alusel lihthääletusel, kui volikogu ei otsusta teisiti.
Salajase hääletamise ettepanekuid ei esitatud.

KUULATI volikogu esimeest Andres Ammast, kes luges ette otsuse eelnõu ja tegi ettepaneku 
valida Haapsalu Linnavolikogu neljanda koosseisu volituste ajaks isikuvalimistel hääletamise läbiviimiseks ja hääletustulemuste kindlakstegemiseks neljaliikmeline häältelugemiskomisjon koosseisus:   
Jelena Zolotova, Toivo Hein, Natalia Koropets, Lauri Luik.

HÄÄLETATI:
poolt 19 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 1 “Ajutise häältelugemiskomisjoni moodustamine ja komisjoni liikmete valimine” (protokolli juures).

Saabus volikogu liige Andres Lipstok, istungil osaleb 21 volikogu liiget.



Päevakorrapunkt nr 2
Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete arvu kinnitamine ja komisjoni liikmete valimine

KUULATI volikogu esimeest Andres Ammast, kes teatas, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 kohustab moodustama vähemalt kolmeliikmelise revisjonikomisjoni. Seni töötas revisjonikomisjon kolmeliikmelisena ja õigustas end.
Ettepanek: moodustada kolmeliikmeline revisjonikomisjon.
Teisi ettepanekuid ei tehtud.

HÄÄLETATI: poolt 20 volikogu liiget.

Kandidaatide esitamine revisjonikomisjoni:
Alar Schönberg esitas kandidaadi		Jelena Zolotova.
Märt Maiste esitas kandidaadi		Natalia Koropets.
Urmas Sukles esitas kandidaadi		Lauri Luik.

Teisi kandidaate ei esitatud.
Nimekiri suleti. Hääletamist nimekirja sulgemiseks ei nõutud. Proteste ei esitatud.

KUULATI volikogu esimeest Andres Ammast, kes selgitas, et ka praegune hääletamise protseduur võib toimuda volikogu reglemendi punkt 59.3 alusel lihthääletusena, kui volinikest keegi ei nõua salajast hääletamist.
Salajase hääletamise ettepanekuid ei esitatud.

Volikogu esimees Andres Ammas luges ette otsuse eelnõu ja tegi ettepaneku moodustada kolmeliikmeline linnavolikogu revisjonikomisjon ja valida revisjonikomisjoni liikmeteks
Lauri Luik
Natalia Koropets
Jelena Zolotova.

HÄÄLETATI:
poolt 21 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 2 “Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete arvu kinnitamine ja komisjoni liikmete valimine” (protokolli juures).



Päevakorrapunkt nr 3
Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine

KUULATI volikogu esimeest Andres Ammast.
Revisjonikomisjoni esimehe valimine on isikuvalimine ja selgitatakse salajase hääletamise teel.

Kandidaatide esitamine:
Volikogu liige Andres Ammas esitas kandidaadi		Lauri Luik.

Volikogu liige Lauri Luik esitas kandideerimiseks kirjaliku nõusoleku (protokolli juures).

Teisi ettepanekuid ei esitatud.
Nimekiri suleti. Hääletamist nimekirja sulgemiseks ei nõutud. Proteste ei esitatud.

KUULATI volikogu esimeest Andres Ammast, kes luges ette 11.11.2002 häältelugemiskomisjoni protokolli nr 1, milles fikseeriti tööjaotus komisjoni liikmete vahel järgmiselt: esimees Natalia Koropets, sekretär Lauri Luik, liikmed Jelena Zolotova ja Toivo Hein.

Häältelugemiskomisjon jagas hääletamise sedelid allkirja vastu (nimekiri protokolli juures)
ja viis läbi salajase hääletamise.

Revisjonikomisjoni esimees Natalia Koropets luges ette 11.11.2002 häältelugemiskomisjoni protokolli nr 2 (protokolli juures).

21 poolthäälega osutus revisjonikomisjoni esimeheks valituks Lauri Luik.

Proteste salajase hääletamise läbiviimise kohta ei esitatud.

KUULATI volikogu esimeest Andres Ammast, kes tegi ettepaneku kinnitada ajutise häältelugemiskomisjoni 11. novembri k.a protokoll nr 2 hääletamistulemuste kohta ja lugeda Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimeheks valituks Lauri Luik.

HÄÄLETATI:
poolt 21 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 3 “Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine” (protokolli juures).


Päevakorrapunkt nr 4
Haapsalu Linnavolikogu komisjonide esimeeste valimine

KUULATI volikogu esimeest Andres Ammast, kes palus esitada kandidaadid komisjonide esimeeste osas.

1. Kommunaalkomisjoni esimehe kohale
Volikogu liige Raimond Lunev esitas kandidaadi		Toivo Hein.
Teisi kandidaate ei esitatud.
Nimekiri suleti. Hääletamist nimekirja sulgemiseks ei nõutud. Proteste ei esitatud.

2. Kultuurikomisjoni esimehe kohale
Volikogu liige Teet Kallasvee esitas kandidaadi		Alar Schönberg.
Teisi ettepanekuid ei esitatud.
Nimekiri suleti. Hääletamist nimekirja sulgemiseks ei nõutud. Proteste ei esitatud.

3. Rahanduskomisjoni esimehe kohale
Volikogu liige Alar Schönberg esitas kandidaadi	 	Jaak Kanepi.
Teisi ettepanekuid ei esitatud.
Nimekiri suleti. Hääletamist nimekirja sulgemiseks ei nõutud. Proteste ei esitatud.

4. Õiguskomisjoni esimehe kohale
Volikogu liige Arder Väli esitas kandidaadi	 		Märt Maiste.
Teisi ettepanekuid ei esitatud.
Nimekiri suleti. Hääletamist nimekirja sulgemiseks ei nõutud. Proteste ei esitatud.

Häältelugemiskomisjon jagas hääletamise sedelid allkirja vastu (nimekiri protokolli juures)
ja viis läbi salajase hääletamise (häältelugemiskomisjoni 11.11.2002 protokollid nr 3, 4, 5 ja 6 istungi protokolli juures).

Volikogu esimees Andres Ammas luges ette 11.11.2002 häältelugemiskomisjoni protokolli nr 3 
21 poolthäälega osutus kommunaalkomisjoni esimeheks valituks Toivo Hein.

Volikogu esimees Andres Ammas luges ette 11.11.2002 häältelugemiskomisjoni protokolli nr 4 
21 poolthäälega osutus kultuurikomisjoni esimeheks valituks Alar Schönberg.

Volikogu esimees Andres Ammas luges ette 11.11.2002 häältelugemiskomisjoni protokolli nr 5
21 poolthäälega osutus rahanduskomisjoni esimeheks valituks Jaak Kanepi.

Volikogu esimees Andres Ammas luges ette 11.11.2002 häältelugemiskomisjoni protokolli nr 6 
19 poolthäälega ja 2 vastuhäälega osutus õiguskomisjoni esimeheks valituks Märt Maiste.

Proteste salajase hääletamise läbiviimise kohta ei esitatud.

KUULATI volikogu esimeest Andres Ammast, kes luges ette otsuse eelnõu
kinnitada ajutise häältelugemiskomisjoni 11. novembri k.a protokoll nr 3 hääletamistulemuste kohta ja lugeda Haapsalu Linnavolikogu kommunaalkomisjoni esimeheks valituks Toivo Hein;

kinnitada ajutise häältelugemiskomisjoni 11. novembri k.a. protokoll nr 4 hääletamistulemuste kohta ja lugeda Haapsalu Linnavolikogu kultuurikomisjoni esimeheks valituks Alar Schönberg;

kinnitada ajutise häältelugemiskomisjoni 11. novembri k.a. protokoll nr 5 hääletamistulemuste kohta ja lugeda Haapsalu Linnavolikogu rahanduskomisjoni esimeheks valituks Jaak Kanepi.

kinnitada ajutise häältelugemiskomisjoni 11. novembri k.a. protokoll nr 6 hääletamistulemuste kohta ja lugeda Haapsalu Linnavolikogu õiguskomisjoni esimeheks valituks  Märt Maiste.

HÄÄLETATI:
poolt 20 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 4 “Haapsalu Linnavolikogu komisjonide esimeeste valimine” (protokolli juures).


Päevakorrapunkt nr 5
Haapsalu Linnavolikogu komisjonide liikmete arvu ja koosseisude kinnitamine

KUULATI volikogu esimees Andres Ammast.
Rahanduskomisjon on seni olnud viieliikmeline, kommunaal-, kultuuri-, õiguskomisjon neljaliikmelised.
Praktika on näidanud, et kommunaalkomisjonile on langenud kõige suurem koormus.
Ettepanek: kinnitada kommunaalkomisjon viieliikmeline, kultuuri-, rahandus- ja õiguskomisjon neljaliikmeline.

Teisi ettepanekuid ei esitatud.
HÄÄLETATI: poolt 21 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

Komisjoni esimeestelt on laekunud kirjalikud esildised komisjonide koosseisude kohta (protokolli juures).
Parandusi, muudatusi ei esitatud.

Volikogu esimees Andres Ammas soovis teada, kas keegi volinikest soovib otsuse eelnõud paberkandjal. Volikogu liikmed nõustusid otsuse eelnõu tervikteksti ettelugemisega.

Moodustada viieliikmeline Haapsalu Linnavolikogu kommunaalkomisjon, neljaliikmeline kultuurikomisjon, neljaliikmeline rahanduskomisjon ja neljaliikmeline õiguskomisjon.

Kinnitada Haapsalu Linnavolikogu kommunaalkomisjon koosseisus
Toivo H e i n; Kaido A n t s v e; Vello L u t s; Arder V ä l i; Kalju A i g r o.

Kinnitada Haapsalu Linnavolikogu kultuurikomisjon koosseisus
Alar S c h ö n b e r g; Mihkel M u t t; Sulev V a r e; 	Sulev S a a r e v ä l i.

Kinnitada Haapsalu Linnavolikogu rahanduskomisjon koosseisus
Jaak K a n e p i; Raimond L u n e v; Kai T e n n i s b e r g; Urmas S u k l e s.

Kinnitada Haapsalu Linnavolikogu õiguskomisjon koosseisus
Märt M a i s t  e;  Sven-Aage N õ m m i s t o; Teet K a l l a s v e e; Andres L i p s t o k.

HÄÄLETATI:
poolt 21 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 5 “Haapsalu Linnavolikogu komisjonide liikmete arvu ja koosseisude kinnitamine” (protokolli juures).


Lahkus volikogu liige Arder Väli, istungil osaleb 20 volikogu liiget.


Päevakorrapunkt nr 6
Haapsalu Linnavolikogu komisjonide aseesimeeste valimine

KUULATI volikogu esimeest Andres Ammast.
Tegemist on isikuvalimistega ja hääletamine on salajane.

Kandidaatide esitamine:
1. Kommunaalkomisjoni aseesimehe kohale
Volikogu liige Toivo Hein esitas kandidaadi			Kaido Antsve.
Teisi kandidaate ei esitatud.
Nimekiri suleti. Hääletamist nimekirja sulgemiseks ei nõutud. Proteste ei esitatud.

2. Kultuurikomisjoni aseesimehe kohale
Volikogu liige Alar Schönberg esitas kandidaadi		Mihkel Mutt.
Teisi ettepanekuid ei esitatud.
Nimekiri suleti. Hääletamist nimekirja sulgemiseks ei nõutud. Proteste ei esitatud.

3. Rahanduskomisjoni aseesimehe kohale
Volikogu liige Jaak Kanepi esitas kandidaadi		Raimond Lunev.
Teisi ettepanekuid ei esitatud.
Nimekiri suleti. Hääletamist nimekirja sulgemiseks ei nõutud. Proteste ei esitatud.

4. Revisjonikomisjoni aseesimehe kohale
Volikogu liige Lauri Luik esitas kandidaadi			Natalia Koropets.
Teisi ettepanekuid ei esitatud.
Nimekiri suleti. Hääletamist nimekirja sulgemiseks ei nõutud. Proteste ei esitatud.

5. Õiguskomisjoni aseesimehe kohale
Volikogu liige Märt Maiste esitas kandidaadi		Andres Lipstok.
Teisi ettepanekuid ei esitatud.
Nimekiri suleti. Hääletamist nimekirja sulgemiseks ei nõutud. Proteste ei esitatud.

Kõikide kandidaatide kirjalik nõusolek protokolli juures.

Teisi ettepanekuid ei esitatud.

Häältelugemiskomisjon jagas hääletamise sedelid allkirja vastu (nimekiri protokolli juures)
ja viis läbi salajase hääletamise (häältelugemiskomisjoni 11.11.2002 protokollid nr 7, 8, 9, 10 ja 11 istungi protokolli juures).

Volikogu esimees Andres Ammas luges ette 11.11.2002 häältelugemiskomisjoni protokolli nr 7 
21 poolthäälega osutus kommunaalkomisjoni aseesimeheks valituks Kaido Antsve.

Volikogu esimees Andres Ammas luges ette 11.11.2002 häältelugemiskomisjoni protokolli nr 8 
19 poolthäälega ja 2 vastuhäälega osutus kultuurikomisjoni aseesimeheks valituks Mihkel Mutt.

Volikogu esimees Andres Ammas luges ette 11.11.2002 häältelugemiskomisjoni protokolli nr 9
21 poolthäälega osutus rahanduskomisjoni aseesimeheks valituks Raimond Lunev

Volikogu esimees Andres Ammas luges ette 11.11.2002 häältelugemiskomisjoni protokolli nr 10
20 poolthäälega ja 1 vastuhäälega osutus rahanduskomisjoni aseesimeheks valituks Natalia Koropets.

Volikogu esimees Andres Ammas luges ette 11.11.2002 häältelugemiskomisjoni protokolli nr 11
21 poolthäälega osutus õiguskomisjoni aseesimeheks valituks Andres Lipstok.

Proteste salajase hääletamise läbiviimise kohta ei esitatud.

KUULATI volikogu esimeest Andres Ammast, kes luges ette otsuse eelnõu tervikteksti.
Kinnitada ajutise häältelugemiskomisjoni 11. novembri k.a protokoll nr 7 hääletamistulemuste kohta ja lugeda Haapsalu Linnavolikogu kommunaalkomisjoni aseesimeheks valituks Kaido Antsve. 

Kinnitada ajutise häältelugemiskomisjoni 11. novembri k.a protokoll nr 8 hääletamistulemuste kohta ja lugeda Haapsalu Linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimeheks valituks Mihkel Mutt.

Kinnitada ajutise häältelugemiskomisjoni 11. novembri k.a protokoll nr 9 hääletamistulemuste kohta ja lugeda Haapsalu Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimeheks valituks Raimond Lunev.

Kinnitada ajutise häältelugemiskomisjoni 11. novembri k.a protokoll nr 10 hääletamistulemuste kohta ja lugeda Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni aseesimeheks valituks Natalia Koropets.
	
Kinnitada ajutise häältelugemiskomisjoni 11. novembri k.a protokoll nr 11 hääletamistulemuste kohta ja lugeda Haapsalu Linnavolikogu õiguskomisjoni aseesimeheks valituks Andres Lipstok.

HÄÄLETATI:
poolt 20 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 6 “Haapsalu Linnavolikogu komisjonide aseesimeeste valimine” (protokolli juures).


Päevakorrapunkt nr 7
Haapsalu linnapea valimine

KUULATI volikogu esimeest Andres Ammast, kes tutvustas volikogu reglemendi punkte, mis määravad linnapea valimise protseduuri.

Kandidaatide ülesseadmine Haapsalu linnapea ametikohale.
Volikogu liige Alar Schönberg esitas linnapea kandidaadi		Teet Kallasvee.
Kirjalik nõusolek protokolli juures.

Teisi kandidaate ei esitatud.

Nimekirja sulgemiseks viidi läbi hääletamine.
HÄÄLETATI: poolt 20 volikogu liiget.

Kandidaatide nimekiri suleti.

KUULATI linnapea kandidaadi Teet Kallasvee ettekannet, kes tutvustas uut linnavalitsuse struktuuri.
Kavas on moodustada linnavalitsus viieliikmeline: neli aselinnapea ametikohta ja linnapea. Igal aselinnapeal on oma valdkonna osakond ja sekretäri kantselei. Sellega kaasneb koosseisu vähenemine, struktuuriselgus ja mugavam on töötada väiksema koosseisuga. Paratamatult peab kaasnema töö efektiivsuse kasv, sest inimestes on piisavalt varu. Nii saame maksta konkurentsivõimelist palka. Säästud tuleb saada kokkuhoitud kuludelt.

Küsimusi linnapea kandidaadile ei esitatud.

Häältelugemiskomisjon jagas hääletamise sedelid allkirja vastu (nimekiri protokolli juures)
ja viis läbi salajase hääletamise.

Volikogu esimees Andres Ammas luges ette 11.11.2002 häältelugemiskomisjoni protokolli nr 12 (protokolli juures) 20 poolthäälega, vastu ei hääletatud osutus Haapsalu linnapeaks valituks Teet Kallasvee.

Proteste salajase hääletamise läbiviimise kohta ei esitatud.

KUULATI volikogu esimehe Andres Ammase ettepanekut võtta vastu otsuse eelnõu otsusena ja luges ette eelnõu tervikteksti, millega võetakse vastu otsus kinnitada ajutise häältelugemiskomisjoni 11. novembri k.a protokoll nr 12 hääletamistulemuste kohta lugedes Haapsalu linnapeaks valituks Teet Kallasvee.

HÄÄLETATI:
poolt 20 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 7 “Haapsalu linnapea valimine” (protokolli juures).

Volikogu esimees Andres Ammas õnnitles Teet Kallasveed Haapsalu linnapeaks valimise puhul.

Linnapea Urmas Sukles õnnitles Teet Kallasveed ja andis üle Haapsalu linnapea ametiraha.

Linnapea Teet Kallasvee tänas linnapead teatepulga üleandmise eest ja kiitis Urmas Suklest tehtud hea töö eest.
Hr Kallasvee tänas volikogu usalduse eest ja avaldas lootust õigustada antud usaldust.




Andres Ammas
Volikogu esimees

