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SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU

Algus: 16.00
Lõpp: 16.55
Toimumiskoht: Sillamäe Linnavalitsus volikogu istungite saal
Istungit juhatas: Jelena Koršunova
Protokollis: Sirle Kupts
Võttis osa: 18 volikogu liiget (nimekiri lisatud)
Puudusid: Inna Dmitrijeva, Vassili Kortšagin, Gulnara Sidorenko
Osalesid:

Tõnis Kalberg – linnapea
Tatjana Ivanova  aselinnapea
Aleksei Stepanov – aselinnapea
Andrei Ionov – linnasekretär
Georgy Karpenko – infotehnoloogia peaspetsialist
Irirna Hristoforova – eelarve peaspetsialist
Liidia Tolmacheva – ajalehe Sillamäeski Vestnik peatoimetaja
ENS TV

Läbirääkimised päevakorra kohta. Jelena Koršunova küsimusele, kas on märkusi
päevakorra kohta, tegi Oleg Kultajev ettepaneku jätta päevakorrast välja punkt nr 2, seoses
sellega, et küsimus ei ole läbi töötatud.
Valeri Abramovitš, Aleksandr Kanev ja Jelena Koršunova selgitasid, et linnavalitsus on
lähtuvalt jäätmeseadusest ja pakendiseadusest töötanud välja linna jäätmekava eelnõu.
Keskkonnaamet on esitanud eelnõu kohta arvamuse, et eelnõu tuleb täiendada. Ka
laekuvad ettepanekud jäätmekava eelnõu täiendamiseks. Linnavalitsus korraldab avaliku
väljapaneku ning avaliku istungi, et kuulata ära eri osapoolte arvamused, ettepanekud.
Oleg Kultajev võttis oma ettepaneku tagasi.
Otsustati: kinnitada alljärgnev päevakord. Kinnitamise poolt oli 18 volikogu liiget.
Päevakord:
1. Sillamäe linna 2018. aasta III lisaeelarve
Määrus: Eelarve lisad: Seletuskiri:
Ettekandja: Tatjana Ivanova
Kaasettekandja: Valeri Abramovitš
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2. Sillamäe linna jäätmekava 20182022 eelnõu avalik väljapanek ja avalik
arutelu
Otsus: Jäätmekava eelnõu
Ettekandja: Aleksei Stepanov
3. Pakendiseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine
Määrus: Seletuskiri:
Ettekandja: Aleksei Stepanov
4. Riigihanke korraldamiseks loa andmine (elektrienergia ostmine)
Otsus: Teatis
Ettekandja: Aleksei Stepanov
5. Riigihanke korraldamiseks loa andmine (linna tänavavalgustuse hooldamine)
Otsus: Teatis
Ettekandja: Aleksei Stepanov
6. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Eesti Lairiba Arenduse SA  sideehitiste rajamine)
Otsus:
lisa nr 1, lisa nr 2, lisa nr 3, lisa nr 4, lisa nr 5, lisa nr 6, lisa nr 7, lisa nr 8,
lisa nr 9, lisa nr 10 ja lisa nr 11
Ettekandja: Aleksei Stepanov
7. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Telia Eesti AS  sideehitiste rajamine)
Otsus:
lisa nr 1, lisa nr 2, lisa nr 3 ja lisa nr 4
Ettekandja: Aleksei Stepanov
1. Sillamäe linna 2018. aasta III lisaeelarve
Määrus: Eelarve lisad: Seletuskiri:
Ettekandja: Tatjana Ivanova
Kaasettekandja: Valeri Abramovitš
Kuulati Tatjana Ivanova ettekannet. Tulude plaan suureneb 21 200 euro võrra füüsilise
isiku tulumaksu laekumise arvel. Kokku suurenevad põhitegevuse tulud 43 875 euro
võrra. Põhitegevuse kulud suurenevad kokku 50 349 euro võrra. Põhitegevuse tulen
väheneb 6 474 euro võrra. Sama summa võrra vähene investeerimiskava tulemus. Linna
3.lisaeelarve on tasakaalustatud.
Kuulati esimehe Valeri Abramovitši kaasettekannet. Rahanduskomisjon arutas 17.08.2018
linna 2018.a 3. lisaeelarvet. Toetab Sillamäe linna 2018. aasta 3.lisaeelarvet ning soovitab
linnavolikogul lisaeelarve vastu võtta.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 20 „Sillamäe linna 2018. aasta III lisaeelarve”. Määruse
poolt oli 14 volikogu liiget, vastu ei olnud ja erapooletuid oli 4. Määrus lisatud
protokollile.
2. Sillamäe linna jäätmekava 20182022 eelnõu avalik väljapanek ja avalik
arutelu
Otsus: Jäätmekava eelnõu
Ettekandja: Aleksei Stepanov
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Kuulati Aleksei Stepanovi ettekannet. Linnavalitsus teeb ettepaneku korraldada Sillamäe
linna jäätmekava 2018 – 2022 eelnõu avalik väljapanek 24. septembrist 2018. a kuni 8.
oktoobrini 2018. a. Sillamäe linna jäätmekava 2018 – 2022 eelnõu avaliku väljapaneku aeg
ja koht tehakse teatavaks vähemalt kaks nädalat enne avaliku väljapaneku algust ajalehes
„Sillamäeski Vestnik“. Linnavalitsusel korraldab Sillamäe linna jäätmekava 2018 – 2022
eelnõu arutamiseks vähemalt ühe avaliku istungi, mille aeg ja koht tehake teatavaks
vähemalt kaks nädalat enne avaliku väljapaneku algust ajalehes „Sillamäeski Vestnik“.
Oleg Kultajev tegi ettepaneku korraldada avalik arutelu puhkepäeval, et kaasata
võimalikult rohkem asjast huvitatud isikuid, kuna tööpäeval ja töö ajal ei saa inimesed
arutelul osaleda.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 39 „Sillamäe linna jäätmekava 20182022 eelnõu avalik
väljapanek ja avalik arutelu ”. Otsuse poolt oli 18 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid
ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
3. Pakendiseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine
Määrus: Seletuskiri:
Ettekandja: Aleksei Stepanov
Kuulati Aleksei Stepanovi ettekannet. „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22
lõike 2 järgi seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku
omavalitsusorgani pädevusse antud küsimusi otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu, kes
võib delegeerida nende küsimuste lahendamise Sillamäe Linnavalitsusele.
Määruse eelnõuga delegeeritakse Sillamäe Linnavalitsusele „Pakendiseaduses“ sätestatud
kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmine järgmises paragrahvis:
„Pakendiseaduse § 17¹ lõikes 4, mille kohaselt kohaliku omavalitsuse organiga
kokkuleppel võib pakendijäätmete kogumist korraldada ka nende tekkekohal kogumisena
ning sellisel juhul võib kohaliku omavalitsuse organi nõusolekul vähendada
pakendijäätmete kogumiskohtade tihedust ning kogumiseks ettenähtud konteinerite arvu ja
mahtu.“
Lõpliku otsuse vastuvõtmine kuulub loa andjale, arvamuse esitamine ei piira kohaliku
omavalitsuse üksuse õigust esitada edasise menetluse käigus täiendavaid seisukohti ja
arvestades sätestatud menetluse spetsiifikat ja menetlustähtaegasid on eeltoodud ülesannete
delegeerimine linnavalitsusele põhjendatud.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 21 „Pakendiseaduses kohalikule omavalitsusele pandud
ülesannete delegeerimine”. Määruse poolt oli 18 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei
olnud. Määrus lisatud protokollile.
4. Riigihanke korraldamiseks loa andmine (elektrienergia ostmine)
Otsus: Teatis
Ettekandja: Aleksei Stepanov
Kuulati Aleksei Stepanovi ettekannet. Linnavalitsus teeb ettepaneku lubada algatada ja
korraldada riigihankemenetlus elektrienergia ostmiseks perioodil 1. jaanuar 2019. a kuni
31. detsember 2020. a ning sõlmida edukaks tunnistatud pakkuja(te)ga raamleping(ud).
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Riigihanke eeldatavaks maksumuseks on ilma käibemaksuta165 000 eurot.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 40 „Riigihanke korraldamiseks loa andmine”. Otsuse
poolt oli 18 volikogu liiget, vast ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
5. Riigihanke korraldamiseks loa andmine (linna tänavavalgustuse hooldamine)
Otsus: Teatis
Ettekandja: Aleksei Stepanov
Kuulati Aleksei Stepanovi ettekannet. Linnavalitsus teeb ettepaneku lubada algatada ja
korraldada riigihankemenetlus Sillamäe linna tänavavalgustuse hooldamiseks perioodil
1.jaanuar 2019.a kuni 31.detsember 2021.a ning sõlmida edukaks tunnistatud pakkujaga
hankeleping. Riigihanke eeldatavaks maksumuseks ilma käibemaksuta on 119 000 eurot.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 40 „Riigihanke korraldamiseks loa andmine”. Otsuse
poolt oli 18 volikogu liiget, vast ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
6. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Eesti Lairiba Arenduse SA  sideehitiste rajamine)
Otsus:
lisa nr 1, lisa nr 2, lisa nr 3, lisa nr 4, lisa nr 5, lisa nr 6, lisa nr 7, lisa nr 8,
lisa nr 9, lisa nr 10 ja lisa nr 11
Ettekandja: Aleksei Stepanov
Kuulati Aleksei Stepanovi ettekannet. Linnavalitsus teeb ettepaneku seada isiklik
kasutusõigus Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks sideehitise rajamiseks ja
omamiseks otsuse eelnõus nimetatud Sillamäe linna munitsipaalomandisse antud maa ja
katastriüksustele. Eelnõus on toodud välja ka isikliku kasutusõiguse seadmise tingimused.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 42 „Isikliku kasutusõiguse seadmine”. Otsuse poolt oli 18
volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
7. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Telia Eesti AS  sideehitiste rajamine)
Otsus:
lisa nr 1, lisa nr 2, lisa nr 3 ja lisa nr 4
Ettekandja: Aleksei Stepanov
Kuulati Aleksei Stepanovi ettekannet. Linnavalitsus teeb ettepaneku seada isiklik
kasutusõigus Telia Eesti ASi kasuks sideehitise rajamiseks ja omamiseks otsuse eelnõus
nimetatud Sillamäe linna munitsipaalomandisse antud maa ja katastriüksustele. Eelnõus
on toodud välja ka isikliku kasutusõiguse seadmise tingimused.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 43 „Isikliku kasutusõiguse seadmine”. Otsuse poolt oli 18
volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
Volikogu järgmine istung toimub 27. septembril 2018 kell 16.00 Sillamäe linnavalitsuses
volikogu istungite saalis.
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Jelena Koršunova
Volikogu esimees

Sirle Kupts
Protokollija
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