ISTUNGI PROTOKOLL

Sillamäe

30. oktoober 2018 nr 14

SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU

Algus: 16.00
Lõpp: 17.35
Toimumiskoht: Sillamäe Linnavalitsus volikogu istungite saal
Istungit juhatas: Jelena Koršunova
Protokollis: Sirle Kupts
Võttis osa: 21 volikogu liiget (nimekiri lisatud)
Osalesid:

linnapea Tõnis Kalberg
aselinnapea Tatjana Ivanova
aselinnapea Aleksei Stepanov
linnasekretär Andrei Ionov
infotehnoloogia peaspetsialist Georgy Karpenko
arenguspetsialist Ksenia Januševskaja
MTÜ IVÜTK juhataja Monika Helmerand
ja peaspetsialist Valentina Lunina
IdaViru Ettevõtluskeskuse vanemkonsultant Lauri Jalonen
Liidia Tolmacheva – ajalehe Sillamäeski Vestnik peatoimetaja

Läbirääkimised päevakorra kohta. Jelena Koršunova küsimusele, kas on märkusi
päevakorra kohta, ei laekunud ühtegi ettepanekut.
Otsustati: kinnitada alljärgnev päevakord. Kinnitamise poolt oli 21 volikogu liiget.
Päevakord:
1. Informatsioon MTÜ IdaViru Ühistranspordikeskuse tegevusest
Ettekandjad IVÜTK juhataja Monika Helmerand ja peaspetsialist Valentina Lunina
2. IdaViru maakonna arengustrateegia eelnõu tutvustamine
Ettekandja IdaViru Ettevõtluskeskuse vanemkonsultant Lauri Jalonen
3. Riigihangete korraldamiseks loa andmine, Sõtke jõe tamm
Ettekandja Aleksei Stepanov
4. Riigihanke korraldamiseks loa andmine, kompleksturvateenus
Ettekandja Aleksei Stepanov
5. Sillamäe Linnavolikogu 27.09.2018 otsuse nr 46 „Riigihangete korraldamiseks
loa andmine“ muutmine
Ettekandja Aleksei Stepanov
6. Taotluse esitamine lammutustoetuse saamiseks ja riigihanke korraldamiseks
loa andmine
Vene
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Ettekandja Aleksei Stepanov
7. Läänemere Linnade Liidust väljaastumine
Ettekandja Aleksei Stepanov
8. Sillamäe Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
Lisa 1
Lisa 2
Sillamäe Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg
1. Informatsioon MTÜ IdaViru Ühistranspordikeskuse tegevusest
Kuulati IVÜTK juhataja Monika Helmeranna ja peaspetsialisti Valentina Lunina
informatsiooni. IVÜTK on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille eesmärgiks on
sõitjateveo korraldamine IdaViru maakonnas. Ühingu tegevus peab tagama maakonna
elanikele soodsama ja majanduslikult tõhusama ühistranspordi, mille aluseks on ühtne
liinivõrk, kooskõlastatud sõiduplaanid ning ühtne piletisüsteem.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
2. IdaViru maakonna arengustrateegia eelnõu tutvustamine
Kuulati IdaViru Ettevõtluskeskuse vanemkonsultant Lauri Jaloneni informatsiooni. Ida
Viru maakonna arengustrateegia 20192030+ koostatakse tulenevalt Eestis 2017. aastal
läbi viidud haldusterritoriaalsest reformist ning maavalitsuste kui institutsioonide
kadumisest. Maakonna arengustrateegia koostati 2018. aasta jooksul ning see kinnitati
kõigi maakonna 8 omavalitsuse volikogu poolt.
Maakonna arengustrateegia lähtub analüüsist tulenevatest väljakutsetest, kirjeldab selle
baasil maakonna arenguvisiooni ning valdkondlikke strateegilisi eesmärke. Eesmärkide
saavutamist hinnatakse vastavalt kokku lepitud mõõdikutele ning sihttasemetele.
Strateegilised tegevussuunad kirjeldavad olulisemaid tegevuskomplekse, mille
rakendamine võimaldab parimal kättesaadaval viisil eesmärke saavutada. Strateegiale on
lisatud tegevuskava. (Tutvustus lisatud protokollile).
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
3. Riigihangete korraldamiseks loa andmine, Sõtke jõe tamm
(Valeri Kuznetsov lahkus volikogu istungite saalist).
Kuulati Aleksei Stepanovi ettekannet. Linnavalitsus teeb ettepaneku lubada korraldada
riigihange linnas Kesk tänaval asuva Sõtke jõe tammi renoveerimiseks ja tammi
renoveerimistööde omanikujärelevalve teenuse tellimiseks.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 48 „Riigihanke korraldamiseks loa andmine”. Otsuse
poolt oli 20 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
4. Riigihanke korraldamiseks loa andmine, kompleksturvateenus
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(Valeri Kuznetsov tuli tagasi saali, Aleksandra Borotõnskaja lahkus volikogu istungite
saalist).
Kuulati Aleksei Stepanovi ettekannet. Linnavalitsus teeb ettepaneku lubada korraldada
riigihange
Sillamäe
Linnavalitsusele
kompleksturvateenuse
osutamiseks.
Kompleksturvateenus hõlmab Sillamäe Linnavalitsuse hoones ühe turvatöötajaga
mehitatud valveteenuse osutamine tööpäevadel ning tehniline valve – ööpäevane
operatiivne reageerimine valveobjektidele paigaldatud valve ja tulekahju
signalisatsioonisüsteemidelt
saadud häiretele,
samuti valve ja
tulekahju
signalisatsioonisüsteemide hooldus.
Oleg Kultajev küsis, kas poleks mõttekam korraldada riigihange koos lasteaedade ja
koolidega, sest nii võib tulemuseks olla odavam pakkumine.
Aleksei Stepanov selgitas, et suur osa hinna kujunemisel on personalikuludel.
Tatjana Ivanova selgitas, et linna lasteaiad ja koolid pöördusi linnavalitsuse poole palvega
lubada korraldada riigihange kolme aastaseks perioodiks senise ühe asemel.
Jelena Koršunova selgitas, et linna haridus ja kultuuriosakonnale on antud ülesanne
valmistada novembrikuu jooksul ette informatsioon eelneva kolme aasta kohta teenuste
lõikes.
Igor Malõšev selgitas, et turvafirmade teenused kallinevad.
Samal teemal võtsid veel sõna Aleksandr Kanev ja Valeri Abramovitš.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 49 „Riigihanke korraldamiseks loa andmine”. Otsuse
poolt oli 20 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
5. Sillamäe Linnavolikogu 27.09.2018 otsuse nr 46 „Riigihangete korraldamiseks
loa andmine“ muutmine
(Aleksandra Borotõnskaja tuli tagasi volikogu istungite saali)
Kuulati Aleksei Stepanovi ettekannet. Linnavalitsus kavatseb korraldada 2018. aasta
novembrikuus riigihanked, et välja selgitada edukas pakkuja ning sõlmida töövõtuleping
2018. aasta lõpus/2019. aasta alguses. Lähtuvalt sellest on ettepanek pikendada
töövõtulepingu täitmise tähtaega. Hankelepingu täitmise aeg oli otsuses 6 kuud
hankelepingu sõlmimise päevast. Linnavalitus teeb ettepaneku pikendada 10 kuule.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 50 „Sillamäe Linnavolikogu 27.09.2018 otsuse nr 46
„Riigihangete korraldamiseks loa andmine“ muutmine”. Otsuse poolt oli 21 volikogu
liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
6. Taotluse esitamine lammutustoetuse saamiseks ja riigihanke korraldamiseks
loa andmine
Kuulati Aleksei Stepanovi ettekannet. Lammutustoetuse eesmärgiks on lammutuskulude
osalise riikliku toetamise abil aidata kohalikke omavalitsusi lammutada kasutusest välja
langenud elamuid. Sillamäel V. Majakovski tn 5 ja V. Majakovski tn 9 asuvad kasutusest
välja langenud elamud, mis on muutunud ebaesteetiliseks, varisemisohtlikuks ja mille
renoveerimine on ebaotstarbekas. Hoonete asemele on kavandatud parkla ja selle kohta on
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koostatud teeehitusprojekt. Linnavalitsus teeb ettepaneku algatada riigihange V.
Majakovski tn 5 ja V. Majakovski tn 9 elamute lammutamise projekteerimiseks ja
lammutamiseks.’
Aselinnapea tegi paranduse otsuse eelnõu punkti 1.1 ja 2, kus tuleb välja jätta sõnad „(ilma
käibemaksuta)“.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 51 „Taotluse esitamine lammutustoetuse saamiseks ja
riigihanke korraldamiseks loa andmine”. Otsuse poolt oli 21 volikogu liiget, vastu ja
erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
7. Läänemere Linnade Liidust väljaastumine
Kuulati Aleksei Stepanovi ettekannet. Läänemere Linnade Liit on 1991. aastal asutatud
organisatsioon, mille eesmärk on edendada koostööd ja kogemuste vahetamist Läänemere
regioonis asuvate linnade vahel. Liitu kuulub ca 100 linna 10 riigist. Sillamäe linn on olnud
Läänemere Linnade Liidu liige 1998. aastast. Linn peab eritasemelist koostööd oluliseks, ja
osaleb mitmetes koostöökogudes. Samas tuleb kaaluda otstarbekust ning eelistusi.
Linnavalitsus teeb ettepaneku astuda välja Läänemere Linnade Liidu liikmest.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 52 „Läänemere Linnade Liidust väljaastumine”. Otsuse
poolt oli 21 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
8. Sillamäe Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
Lisa 1
Lisa 2
Kuulati Tõnis Kalbergi. Linna üldvalitsemissektori tegevuse korrastamiseks teeb linnapea
ettepaneku kehtestada Sillamäe Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade
koosseis vastavalt lisadele 1 ja 2. Lisa 2 Märkuste punktis 4 lisada linnamajandust kureerivale
aselinnapeale vahetult alluvate loetelusse keskkonnaspetsialist.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 53 „Sillamäe Linnavalitsuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu muutmine”. Otsuse poolt oli 21 volikogu liiget, vastu ja
erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
Sillamäe Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet. Ta tegi ettepaneku kinnitada Sillamäe Linnavalitsus 4
liikmelisena alljärgneva struktuuriga: linnapea, 2 aselinnapead ja 1 linnavalitsuse liige.
Linnapea tuletas meelde, et linnavalituse koosseisust lahkus aselinnapea Eevi Paasmäe.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 54 „Sillamäe Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri
kinnitamine”. Otsuse poolt oli 21 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus
lisatud protokollile.
Volikogu järgmine istung toimub 29. novembril 2018 kell 16.00 Sillamäe linnavalitsuses
volikogu istungite saalis.
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Jelena Koršunova
Volikogu esimees

Sirle Kupts
Protokollija
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