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Päevakorras:
1. Linna õppeasutuste valmisolek algavaks õppeaastaks
2. Sillamäe linna arengukava ja meetmete kasutamise võimalikkusest koolivõrgu
kaasajastamisel
3. CO2 meetmest vahendite taotlemine lasteaedade kaasajastamisel
4. Hoone aadressil Geoloogia 18 Sillamäe kasutamine
1. Linna õppeasutuste valmisolek algavaks õppeaastaks
Kuulati Juri Nikitinit ja Eevi Paasmäed. Nad informeerisid komisjoni liikmeid õppeasutuste
valmisolekust algavaks õppeaastaks. Kokkuvõtteks võib öelda, et õppetöö võib alata, suuri
probleeme ei ole, laste arv on stabiilne. Lasteaed Helepunased Purjed lõpetab tegevuse
31.08.2016. Praegu töötab seal 5 inimest, kes tegelevad asutuse majandustegevuse lõpetamise,
dokumentide arhiveerimisega. Lasteaia väikevormid on jagatud kasutamiseks teistele
lasteaedadele.
Seoses lasteaia Helepunased Purjed tegevuse lõpetamisega tuleb tunnistada kehtetuks lasteaia
põhimäärus ja muud tegevusega seotud õigusaktid. Osa õigusakte tunnistatakse kehtetuks
volikogul ja osa linnavalitsuse korraldusega.
Otsustati:
1.1 Võtta informatsioon teadmiseks ja nõustuda lasteaia Helepunased Purjed tegevust käsitlevate
õigusaktide kehtetuks tunnistamisega seoses asutuse tegevuse lõppemisega.
2. Sillamäe linna arengukava ja meetmete kasutamise võimalikkusest koolivõrgu
kaasajastamisel
Komisjoni liikmed arutasid linna arengukava ja meetmete kasutamise võimalikkust koolivõrgu
kaasajastamisel.
Pöörati tähelepanu Sõtke jõe jalakäijate silla värvile. Ja nimelt, sild tuleb värvida roheliseks,
kuna rahvas kutsub seda just nii „roheline sild“. Kasutatud on teisi värve, aga esteetiliselt on
kenam ikkagi rahvapärasele nimetusele vastav.
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Kuulati Eevi Paasmäed, kes rääkis meetmete kasutamise võimalikkusest koolivõrgu
kaasajastamisel.
Otsustati:
2.1 Teha ettepanek täiendada linna arengukava hariduse peatüki punkti 6.5 alapunktiga 7
järgmises sõnastuses: „Toetuste taotlemisel ja jaotamisel lähtuda võrdse kohtlemise printsiibist,
et kõikidel linna koolides õppivatel õpilastel ja lastaialastel oleks kaasaegne õpikeskkond.“
2.2 Arengukava eelarvestrateegiasse kirjutada sisse palgatõus kultuuritöötajatele.
3. CO2 meetmest vahendite taotlemine lasteaedade kaasajastamisel
Kuulati Aleksei Stepanovi ettekannet. Ta rääkis, et CO2 meetmest vahendite taotlemise
tingimustele vastab linnas ainukesena lasteaed Pääsupesa. Eelseisval infopäeval KIK-s antakse
täpsemat teavet meetme kohta. Selleks, et esitada KIK-le taotlus, peab eelnevalt läbi viima
energiaauditi. Taotlusi saab esitada kuni 2017.a jaanuari keskpaigani.
Otsustati:
3.1 Võtta informatsioon teadmiseks ning kuulata arenguosakonna juhtaja informatsiooni KIK-st
vahendite taotlemise kohta järgmisel komisjoni koosolekul.
4. Hoone aadressil Geoloogia 18 Sillamäe kasutamine
Kuulati Eevi Paasmäed. Ta rääkis, et 1.septembrist 2016 kolib sinna hoonesse HKA Sügis.
Hoones jätkavad tööd mitmed rentnikud. Kolimist endise lasteaia majja on pakutud MTÜ-le
Miloserdie. Asutuse juht ei soovi kolida ning ei ole siiani esitanud vettpidavaid argumente, miks
ta seda teha ei taha. Jätkuvalt on jõus linnavalitsuse ettepanek MTÜ-le Miloserdie kolida teise
kaasajastatud majja.
Otsustati:
4.1 Võtta informatsioon teadmiseks.
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