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Algus: 16.00
Lõpp: 16.50
Toimumiskoht: Sillamäe Linnavalitsus
Istungit juhatas: Jelena Koršunova
Protokollis: Sirle Kupts
Võttis osa: 21 volikogu liiget (nimekiri lisatud)
Osalesid:

Tatjana Ivanova – aselinnapea
Eevi Paasmäe – aselinnapea
Andrei Ionov – linnasekretär
Liidia Tolmatšova – ajalehe Sillamäeski Vestnik peatoimetaja
Georgy Karpenko – infotehnoloogia peaspetsialist
Meedia esindajad

Läbirääkimised päevakorra kohta. Jelena Koršunova küsimusele, kas on täiendusi
päevakorra kohta, ei laekunud ühtegi ettepanekut.
Jelena Koršunova pani päevakorra hääletusele.
Otsustati: kinnitada 3st punktist koosnev päevakord. Poolt 21 volikogu liiget, vastu ja
erapooletuid ei olnud.
Päevakord:
1. Sillamäe Linnavolikogu töökord
Ettekandja linnasekretär Andrei Ionov
2. Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
Ettekandja volikogu esimees Jelena Koršunova
3. Sillamäe linnapea valimine
Ettekandja volikogu esimees Jelena Koršunova
Kaasettekandja linnasekretär Andrei Ionov
1. Sillamäe Linnavolikogu töökord
Kuulati Andrei Ionovi informatsiooni linnavolikogu töökorra kohta. Ta selgitas volikogu
liikmetele, et volikogu töökord on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses
ja 2003.aastal kinnitatud linna põhimääruse kolmandas peatükis.
Andrei Ionov selgitas, et vajadusel korraldatakse volikogu liikmetele volikogu
töökorralduse alane koolitus.

Küsimused:
Igor Malõšev palus täpsustada, kuidas fikseeritakse volikogu liikme lahkumine volikogu
istungilt kasvõi ühe küsimuse arutelu ajaks ning seejärel naasmine või siis lõplik
lahkumine istungilt.
Andrei Ionov selgitas, et vastavalt korrale peab sellest teavitama kas volikogu esimeest
või volikogu nõunikku. Vastav märge tehakse volikogu protokolli. Samuti rõhutas ta, et
volikogu liige ei saa oma häält teisele liikmele delegeerida.
Oleg Kultajev viidates linna põhimääruse paragrahvile 11 lg 3 „Kahe aseesimehe korral
nende tööjaotuse otsustab volikogu“, ütles, et seni pole tööjaotust.
Andrei Ionov selgitas, et volikogu esimese istungi päevakord on sätestatud seadusega
ning mingeid täiendavaid päevakorrapunkte ei saa olla. Järgnevatel istungitel tullakse
selle küsimuse juurde tagasi.
Otsustati: võtta saadud informatsioon teadmiseks. Selle otsuse poolt olid kõik
linnavolikogu 21 liiget.
2. Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
Kuulati Jelena Koršunovat. Ta selgitas, et volikogu Keskerakonna fraktsioon valmistas ette
volikogu otsuse eelnõu, mis saadeti eelnevalt e-posti teel kõigile volikogu liikmete tutvumiseks
Eelnõu oli linna kodulehel. Selles eelnõus on toodud 8 alatist komisjoni. Fraktsioonilt Savisaare
valmisliit Sillamäel laekus ettepanek (sisse tulnud nr 1-8/2717, 30.10.2017) moodustada
linnavolikogus 9 alatist komisjoni (vene keeles, lisatud protokollile, õigusakti eelnõu ei ole
esitatud).
Oleg Kultajev esitas istungil linnavolikogule kirjaliku muudatusettepaneku volikogu õigusakti
eelnõu kohta (vene keeles, lisatud protokollile, õigusakti eelnõu ei ole esitatud).
Jelena Koršunova pani muudatusettepaneku hääletusele.
Fraktsioonilt Savisaare valmisliit Sillamäel ettepanek moodustada 9 komisjoni.
Selle ettepaneku poolt hääletas 6 volikogu liiget ja vastu oli 15.
Jelena Koršunova lausus: hääletamise tulemusena jääb volikogu komisjonide arvuks kaheksa
nagu on volikogu õigusakti eelnõus.
Jelena Koršunova argumenteeris, millest lähtuti komisjonide moodustamisel. Üks neist oli
eelnev töökogemus eelmises volikogu koosseisus, teiseks olid muudatused seadustes ja
kolmandaks mängis olulist rolli asjaolu, et alates järgmise aasta jaanuarist reorganiseeritakse
maavalitsused ning paljud kohustused langevad KOV-de õlgadele. Mis puudutab fraktsiooni
Savisaare valimisliit Sillamäel ettepanekuid, siis
- ettepanek moodustada korteriühistute komisjon –kolme komisjoni tegevusvaldkonnas on
kirjeldatud: arengu-, linnamajandus- ja õiguskomisjon;
- ettepanek moodustada keskkonnakaitsega tegelev komisjon - kahe komisjoni
tegevusvaldkonnas on kirjeldatud: arengu- ja linnamajanduskomisjon.
Jelena Koršunova nentis, et komisjonide tegevusvaldkonnad võivad laieneda seoses vabariigi
valitsuse poolt vastuvõetavate otsuse ja maavalitsuste reorganiseerimisega.
Jelena Koršunova pani hääletusele otsuse eelnõu, millega tehakse ettepanek moodustada
volikogus 8 alatist komisjoni.

Otsustati: võtta vastu otsus nr 2 „Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine“. Otsuse
poolt oli 15 volikogu liiget, vastu oli 6 ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
3. Sillamäe linnapea valimine
Kuulati Andrei Ionovit, kes selgitas linnapea valimist. Protseduur on salajane ning hääletamise
korraldamiseks tuleb valida häältelugemiskomisjon.
Jelena Koršunova tegi volikogu Keskerakonna fraktsiooni nimel ettepaneku esitada linnapea
kandidaadiks Tõnis Kalberg (lisatud protokollile).
Teisi ettepanekuid ei laekunud. Volikogu esimees pani nimekirja sulgemise hääletusele.
Nimekirja sulgemise poolt oli 21 volikogu liiget.
Tõnis Kalberg tutvustas end kohalviibijatele. Kandidaat oli nõus oma kandidatuuri esitamisega.
Volikogu valis häältelugemiskomisjoni koosseisus Araik Karapetjan, Alevtina Jermakova ja
Aleksandra Borotõnskaja. Häältelugemiskomisjoni koosseisu poolt oli 21 volikogu liiget.
Häältelugemiskomisjon viis läbi salajase hääletamise protseduuri.
Häältelugemiskomisjoni esimees Araik Karapetjan luges ette komisjoni protokolli nr 2:
vastavalt salajase hääletamise tulemusele sai linnapea kandidaat Tõnis Kalberg 15 volikogu
koosseisu poolthäält ja 6 hääletussedelit tunnistati kehtetuks.
Tõnis Kalberg teavitas volikogu liikmeid oma tegevusest väljaspool ametikohustusi (teade
lisatud protokollile).
Jelena Koršunova pani kinnitamisele häältelugemiskomisjoni protokolli nr 2. Selle
kinnitamise poolt oli 21 volikogu liiget.
Volikogu järgmine istung toimub 14.11.2017 kell 16.00 Sillamäe linnavalitsuses volikogu
istungite saalis.
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