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Läbirääkimised päevakorra kohta. Jelena Koršunova küsimusele, kas on märkusi
päevakorra kohta ei laekunud ühtegi täiendust, parandust ega ettepanekut.
Otsustati: kinnitada alljärgnev päevakord. Kinnitamise poolt oli 19 volikogu liiget.
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Seletuskiri
Ettekandja linnasekretär Andrei Ionov
Kaasettekandja linnavolikogu õiguskomisjoni esimees Dmitri Lett
2. Informatsioon: kohaliku omavalitsuse ülesanded sotsiaaltoetuste maksmisel ja
sotsiaalteenuste osutamisel
Ettekandja aselinnapea Eevi Paasmäe
3. Sillamäe Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
Lisa 1
1

Lisa 2
Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg
4. Informatsioon huvide deklaratsioonidest
Ettekandja linnasekretär Andrei Ionov
5. Informatsioon koolitusest linnavolikogu liikmetele
Ettekandja linnavolikogu esimees Jelena Koršunova
1. Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27m
kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse“ muutmine
Kuulati linnasekretäri Andrei Ionovi ettekannet. Seoses kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse muudatustega
oktoobris 2017.a muudetakse Sillamäe linna põhimäärust.
Muudatusi kokku on 13, mõned sätted tunnistatakse kehtetuks, mõnesid redigeeritakse, osa
muudetakse ja sõnastatakse vastavalt seadusele. Hr Ionov kommenteeris põhjalikult kõiki
linna põhimääruse muudatusi. Täpsustatakse volikogu esimehe ja aseesimehe
(aseesimeeste) ning linnapea valimise, salajase hääletamise ja volikogu komisjoni
moodustamise regulatsiooni. Eelnõu punktidega 5, 6 ja 11 viiakse volikogu esimehe ja
aseesimehe (aseesimeeste) ning linnapea valimise protseduuri kooskõlas põhimääruse § 27
uue redaktsiooniga. Eelnõu punkt 10 täpsustab salajase hääletamise protseduuri. Eelnõu
punktiga 7 täpsustatakse volikogu komisjonide moodustamise põhimõtted ning esimeeste
ja aseesimeeste valimise kord vastavalt KOKS §le 47. Eelnõu punktiga 8 täpsustatakse
volikogu revisjonkomisjoni koosseis ning esimehe ja liikmete valimise kord vastavalt
KOKS §le 48. Täpsustatakse linnasekretäri pädevus.
Kuulati Dmitri Letti kaasettekannet. Ta ütles, et seoses eelmisel 2017.a jõustunud
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatustega, hakati tegelema omavalitsustes
põhimääruste seadusega vastavusse viimisega. Sillamäe linnavalitsus ja linnavolikogu
õiguskomisjon alustasid 2017.a detsembri alguses tööd põhimääruse muudatustega.
Õiguskomisjon arutas küsimust neljal koosolekul. Viimasel koosolekul, 23. märtsil 2017
kiitis komisjon heaks määruse eelnõu ning tegi muudatusettepaneku paragrahvi 13 lõikesse
5: „Hääletamiskomisjoni liikme keeldumine fikseeritakse protokollis.“
Küsimused:
Igor Malõšev soovis teada, kas linnavolikogu komisjonid arutasid linna põhimääruse
muudatusettepanekuid. Dmitri Lett vastas, et peale õiguskomisjoni arutasid ka teised
komisjonid linna põhimääruse küsimust.
Oleg Kultajev oma laiendatud küsimused märkis, et fraktsioon Savisaare Valimisliit
Sillamäel algatas linna põhimääruse muutmise juba novembris seoses sellega, et dokument
ei vasta vabariigi seadustele. Ta viitas õiguskantsleri ettepanekule linna põhimääruse
põhiseaduse ja KOKSga kooskõlla viimise kohta. Hr Kultajev soovis teada, kas arutati
fraktsiooni SVS ettepanekuid linna põhimääruse kohta novembrist ja 23.03.2017
õiguskomisjonil ja kui ei arutatud, siis miks.
Dmitri Lett vastas, et õiguskantsleri kiri laekus 14.12.2017, õiguskomisjoni liikmetele
saadeti fraktsiooni SVS muudatusettepanekud tutvumiseks enne koosoleku toimumist
11.12.2017. Fraktsiooni SVS 23.03.2017 ettepanekud edastati läbi linnakantselei 15.25.

2

Andrei Ionov selgitas, et õigusakt peab vastama linna põhimääruse § 31. „Õigusakti eelnõu
esitamine ja eelnõule esitatavad nõuded.“ Õigusakti eelnõu esitatakse linnakantseleisse
hiljemalt seitse päeva enne istungi algust. Kui ei jälgita tähtaegu, siis pole võimalik ei
linnavalitsusel ega linnavolikogu komisjonidel õigusaktiga tööd teha.
Dmitri Lett kutsus üles jälgima õigusakti esitamise nõudeid ja kinni pidama tähtaegadest.
Gulnara Sidorenko esitas repliigi. Diskussioonis õigusaktide esitamise tähtaegade ja
salajase hääletamise üle vahetasid arvamusi ja selgitusi Dmitri Lett, Andrei Ionov, Oleg
Kultajev, Gulnara Sidorenko, Jelena Koršunova. Mis puudutab salajast hääletamist, siis
selle sätte sõnastuses on täielikult lähtutud kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest.
Oleg Kultajev tegi ettepaneku märkida volikogu istungi protokollis nimeliselt ära, kes linna
põhimääruse muudatuste hääletamisel olid poolt ja kes vastu.
Jelena Koršunova pani hääletusele õiguskomisjoni muudatusettepaneku, mis määruse
eelnõus on punkt 6: „Põhimääruse § 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: (6)
Hääletamiskomisjon väljastab volikogu liikmetele allkirja vastu volikogu pitsatiga
varustatud hääletussedelid. Hääletamistulemuste kohta koostab hääletamiskomisjon
protokolli, millele kirjutavad alla kõik komisjoni liikmed ja valimistulemused tehakse
kindlaks volikogu otsusega. Hääletamiskomisjoni liikme keeldumine fikseeritakse
protokollis.“;
Muudatusettepaneku poolt hääletasid: Aleksandr Kanev, Jelena Koršunova, Igor Malõšev,
Aleksandr Bõstrjak, Dmitri Lett, Aleksandr Bondartšuk, Valeri Abramovitš, Irina Turbina,
Mihhail Sokolov, Inna Dmitrijeva, Valeri Kuznetsov, Andrei Žoga, Alevtina Jermakova,
Jevgeni Terentjev.
Vastu ei olnud ükski volikogu liige.
Erapooletuks jäid: Aleksandra Borotõnskaja, Tatjana Lebedeva, Vassili Kortšagin.
Hääletamata jättis 2 volikogu liiget: Oleg Kultajev ja Gulnara Sidorenko.
Jelena Koršunova pani hääletusele määruse eelnõu koos muudatusettepanekuga.
Määruse eelnõu poolt hääletasid: Aleksandr Kanev, Jelena Koršunova, Igor Malõšev,
Aleksandr Bõstrjak, Dmitri Lett, Aleksandr Bondartšuk, Valeri Abramovitš, Irina Turbina,
Mihhail Sokolov, Inna Dmitrijeva, Valeri Kuznetsov, Andrei Žoga, Alevtina Jermakova,
Jevgeni Terentjev.
Määruse eelnõu vastu hääletasid: Gulnara Sidorenko, Tatjana Lebedeva, Aleksandra
Borotõnskaja, Oleg Kultajev, Vassili Kortšagin.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 10 „Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a
määrusega nr 14/27m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse“ muutmine. Määruse
vastuvõtmise poolt oli 14 volikogu liiget, vastu oli 5 ja erapooletuid ei olnud. Määrus
lisatud protokollile.
2. Informatsioon: kohaliku omavalitsuse ülesanded sotsiaaltoetuste maksmisel ja
sotsiaalteenuste osutamisel
Kuulati aselinnapea Eevi Paasmäe informatsiooni kohaliku omavalitsuse ülesannetest
sotsiaaltoetuste maksmisel ja sotsiaalteenuste osutamisel. (esitlus lisatud protokollile).
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Volikogu liikme Tatjana Lebedeva küsimustele vastasid Eevi Paasmäe ja Jelena
Koršunova.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
3. Sillamäe Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
Aleksandra Borotõnskaja lahkus volikogu istungite saalist.
Kuulati linnapea Tõnis Kalbergi ettekannet. Ta selgitas, et linnavalitsuse struktuuris
tehakse järgmised muudatused: arenguosakonna juhataja ametikoht koondatakse, tekib
arendusnõuniku koht. Kantseleis nimetatakse infospetsialist koht info ja
turundusspetsialisti kohaks. Kokku on linnavalitsuses 40 ameti ja töökohta.
Küsimused:
Oleg Kultajev küsis keskkonna spetsialisti kohta.
Tõnis Kalberg selgitas, et keskkonna spetsialisti osa ülesandeid on jaotatud teiste töötajate
vahel ning töö tegemata ei ole.
Aleksandra Borotõnskaja tuli hääletamise ajaks volikogu istungite saali tagasi.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 27 „Sillamäe Linnavalitsuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu kehtestamine“ koos lisadega. Otsuse poolt oli 16
volikogu liiget, vastu 2 ja 1 volikogu liige ei hääletanud. Otsus lisatud protokollile.
6. Informatsioon huvide deklaratsioonidest
Kuulati linnasekretäri Andrei Ionovi informatsiooni huvide deklaratsioonide esitamise
kohta. Enamus deklarante peab esitama deklaratsiooni 31.05.2018, v.a isikud, kes on
saanud vastava teate esitada deklaratsioon varem. Linnasekretär selgitas, et küsimuste
tekkimisel saab ta nõustada. Deklaratsioon esitatakse läbi emaksuameti.
7. Informatsioon koolitusest linnavolikogu liikmetele
Kuulati linnavolikogu esimehe Jelena Koršunova informatsiooni volikogu liikmete
koolituse kohta Jõhvis 17.04.2018. Registreerimiseks saadab volikogu nõunik volikogu
liikmetele lingi.
Volikogu järgmine istung toimub 26.04.2018 kell 16.00 Sillamäe linnavalitsuses volikogu
istungite saalis.

Jelena Koršunova
Volikogu esimees

Sirle Kupts
Protokollija
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