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Istungit juhatas: Jelena Koršunova
Protokollis: Sirle Kupts
Võttis osa: 21 volikogu liiget (nimekiri lisatud)
Osalesid:
Tõnis Kalberg – linnapea
Aleksandr Kanev  aselinnapea
Tatjana Ivanova – aselinnapea
Eevi Paasmäe – aselinnapea
Andrei Ionov – linnasekretär
Aleksei Stepanov – arenguosakonna juhataja
Irina Hristoforova – linnavalitsuse eelarve peaspetsialist
Liidia Tolmatšova – Toimetus Sillamäeski Vestnik peatoimetaja
Georgi Karpenko – infotehnoloogia peaspetsialist
Vladimir Krotov  teleoperaator
Läbirääkimised päevakorra kohta.
Küsimusele, millised on veel ettepanekud päevakorra kohta, ei laekunud ühtegi
ettepanekut. Pr Koršunova pani hääletusele volikogu istungi päevakorra.
Otsustati: kinnitada 6st punktist koosnev päevakord. Selle otsuse poolt oli 19
volikogu liiget, vastu ei olnud.
Monika Feofanova ja Inna Nazarova hilinesid volikogu istungile.
Päevakord:
1. Sillamäe linna 2016.aasta eelarve II lugemine
Lisad
Ettekandjad: Tõnis Kalberg, Tatjana Ivanova
Kaasettekandja: Andrei Žoga
2. Riigihankes „Sillamäe linna bussiliini teenindamine“ pakkumuse edukaks
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tunnistamine ja avaliku teenindamise lepingu sõlmimine
Seletuskiri
Vene
Ettekandja: Aleksandr Kanev
3. Projekti „Sillamäe Linna Keskraamatukogu ruumide renoveerimine“
esitamine ja riigihanke korraldamiseks loa andmine
Vene
Ettekandja: Aleksandr Kanev
4. Sillamäe Linnavolikogu 27. märtsi 2014. a määruse nr 13
„Põhikooli ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud
küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele“ muutmine
Seletuskiri
Ettekandja: Eevi Paasmäe
5. Sillamäe linna aukodaniku nimetuse andmine
Esildis  Anatoli Polupan
Esildis – Eduard Zentšik
Ettekandja: Andrei Ionov
6. Sillamäe linnavolikogu õiguskomisjoni aruanne
Ettekandja: Dmitri Lett
1. Sillamäe linna 2016.aasta eelarve II lugemine
Kuulati Tatjana Ivanovat. Volikogu komisjonid vaatasid eelarve eelnõu läbi ning esitasid
volikogu rahanduskomisjonile ja linnavalitsusele omapoolsed seisukohad ja
parandusettepanekud 18. jaanuariks 2016.aastaks.
Parandusettepanekud, mis esitati volikogu komisjonide poolt, olid arutelul volikogu
rahanduskomisjoni, linnavalitsuse laiendatud istungil 21.jaanuaril k.a. Võrreldes kahte
lugemist, võib öelda, et on toimunud muudatused eelarve eelnõus. Ettekande
illustreerimiseks ja paremaks arusaamiseks esitas Tatjana Ivanova arvukalt diagramme,
võrdlustabeleid, kus oli analüüsitud viimaste aastate eelarveid.
Põhitegevuse tulud 13 089 373 eurot, kulud 12 505 184 eurot, kassatagavara 55 121
eurot, investeerimistegevus on näidatud eelarve lisas 3. Seal on välja toodud põhivara
müük, kus linna plaanib ära müüa korterid. Põhivara soetuses on välja toodud need
tegevused,
mida
linn
kavandab
investeerimiskava
raames
realiseerida.
Investeerimistegevus kokku on 841 139 eurot. Sillamäe linna 2016.a eelarve on
tasakaalustatud.
Pr Ivanova märkis, et 2016.aasta saab olema keeruline, kuna regiooni suurtes ettevõtetes,
nagu VKG ja Eesti Energia Kaevandused toimuvad koondamised. Aasta esimesel poolel
peaks prognoosi kohaselt tulumaks laekuma plaanipäraselt. Raskemaks läheb septembris.
Küsimused:
Valeri Kuznetsov küsis, kas eelarves on planeeritud vahendid erinevate ettekirjutuste
täitmiseks.
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Tatjana Ivanova vastas, et vastavalt ettekirjutuse tähtajale on eraldatud vahendid näiteks
elektripaigaldiste vahetuseks, Kalda 14 hoone tuletõrje süsteemi uuendamiseks, lasteaias
Jaaniussike ettekirjutuse täitmiseks jne.
Oleg Kultajev küsis, kui suur on gümnaasiumi hoones renoveerimisele kuuluv pind ja kas
eraldatud vahendid pole üle paisutatud.
Sellele küsimusele vastas Aleksandr Kanev, kes selgitas, et pindala on suur, üle 900 m2
ja otsuse eelnõus, mis tuleb päevakorras arutusele, on projekti eeldatavaks maksumuseks
kuni 326 tuhat eurot. Täpne summa selgub peale riigihanke läbiviimist. Osa vahenditest
on vaja ruumide sisustamiseks.
Andrei Okamantšuk oli mures tulumaksu laekumise pärast linna eelarvesse, kuna
eesseisev koondamine IdaViru suurettevõtetes võib seda mõjutada.
Tatjana Ivanova pööras tähelepanu tulumaksu laekumise protsendile, mis võiks olla
veelgi tagasihoidlikum. Siiski on lootus, et koondatavad saavad esialgu toetust
töötukassast, millest arvestatakse maha tulumaks. Probleemid tulumaksu laekumisega
võivad tekkida sügisperioodil. Pr Ivanova pööras tähelepanu määruse paragrahvile 3, kus
on öeldud: “Sillamäe linna 2016. aasta eelarvest finantseeritakse linnavalitsuse
hallatavaid asutusi igas kvartalis ¼ ulatuses asutuse aasta eelarve mahust. Erandjuhtudel
otsuse finantseerimise suurendamise kohta võtab vastu linnavalitsuse rahandusosakond.“.
Sellega jätab linnavalitsus endale otsustusõiguse.
Dmitri Lett küsis, kas eelarves on vahendid tasuta õigusabi osutamiseks linnarahvale.
Tatjana Ivanova vastas, et pooleks aastaks on planeeritud 1935 eurot sotsiaalprogrammi
vahendeid.
Araik Karapetjan soovis teada, milliseid artikleid kärbitakse tulumaksu alalaekumise
korral või võtab linn laenu.
Tatjana Ivanova vastas, et niisuguse olukorra tekkides täidab linna eelkõige temale
seadusega pandud kohustused, toetab mittetulundusühinguid. 2009.aastal oli range
kokkuhoiu meetmete kava, seega on linnal olemas kogemuses niisuguse olukorra
reguleerimiseks. Linna hallatavaid asutusi rahastatakse ¼ ulatuses asutuse aasta eelarve
mahust.
Gulnara Sidorenko küsis, kas eelarves on arvestatud rühma volikogu liikmete
ettepanekuid.
Tatjana Ivanova vastus oli eitav.
Oleg Kultajev tõstatas küsimuse ASle MEKE Sillamäe 2010.aastal eraldatud abist.
Tatjana Ivanova selgitas, et summa on 73 000 eurot ja selle küsimusega saab tegeleda
alles peale asutuse aastaaruande läbivaatamist. Selgitused äriseadustikust lähtuvalt andis
aselinnapea Aleksandr Kanev.
Inna Nazarova soovis teada, millised tema ettepanekutest leidsid toetust.
Tatjana Ivanova selgitas, et linn toetab alustavaid ettevõtjaid ning uute töökohtade
loomist.
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Sõna volikogu keskerakonna fraktsiooni ettepanekute esitamiseks linna 2016.a eelarvesse
sai Dmitri Lett. Ettepanekud lisatud protokollile.
Sõna kaasettekandjaks sai rahanduskomisjoni esimees Andrei Žoga. Rahanduskomisjon
arutas 2016.aasta eelarve projekti ja parandusettepanekuid kahel korral – 19.01 ja
21.01.2016 koos linnavalitsusega. Komisjon otsustas toetada linna 2016.aasta eelarvet.
Jelena Koršunova pani arutusele määruse eelnõu, millega võetakse vastu linnaeelarve.
Gulnara palus täpsustada arvelduslaenu võtmist.
Tatjana Ivanova selgitas, et vajadusel on ettepanek võtta lühiajalist arvelduslaenu 2016.
aasta jooksvate kulude katteks kuni 500 000 euro ulatuses.
Jelena Koršunova pani hääletusele määruse eelnõu ja selle lisad.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 49 „Sillamäe linna 2016.aasta eelarve vastuvõtmine“.
Määruse poolt hääletas 16 volikogu liiget, vastu oli 5 ja erapooletuid ei olnud. Määrus
lisatud protokollile.
2. Riigihankes „Sillamäe linna bussiliini teenindamine“ pakkumuse edukaks
tunnistamine ja avaliku teenindamise lepingu sõlmimine
Kuulati Aleksandr Kanevi ettekannet. Sillamäe Linnavolikogu 29. oktoobri 2015. a
otsusega nr 100 „Riigihanke korraldamiseks loa andmine“ lubati Sillamäe Linnavalitsusel
algatada ja korraldada riigihankemenetlus Sillamäe linna bussiliini teenindamiseks
perioodil 1. veebruarist 2016. a kuni 31. jaanuarini 2019. a ning sõlmida edukaks
tunnistatud pakkujaga hankeleping. Sama otsusega määrati Sillamäe linna bussiliini
teenindamise riigihanke eeldatavaks maksumuseks 276 000 eurot (sh käibemaks).
Sillamäe Linnavalitsus algatas riigihanke avatud hankemenetluse ning kinnitas
hankedokumendid.
Hankedokumentidega määratud tähtajaks 4. jaanuariks 2016. a esitas riigihangete
registris oma pakkumuse ainult üks pakkuja Aktsiaselts Atko Bussiliinid maksumusega
308 706 eurot (sh käibemaks). Pakkuja Aktsiaselts Atko Bussiliinid kvalifitseeriti ning
tema pakkumus tunnistati vastavaks 5. jaanuaril 2016. a koostatud protokollidega.
Ainuke pakkuja Aktsiaselts Atko Bussiliinid poolt esitatud pakkumus ületab Sillamäe
Linnavolikogu poolt 29. oktoobril 2015. a määratud maksumust 32 706 euro võrra.
Tulenevalt Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27m
kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse“ § 56 lõikest 2 esitatud pakkumuse edukaks
tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks annab loa Sillamäe Linnavolikogu, sest
pakkumus ületab eeldatavat maksumust.
Linnavalitsus teeb ettepaneku tunnistada riigihankes „Sillamäe linna bussiliini
teenindamine“ edukaks Aktsiaseltsi Atko Bussiliinid pakkumus maksumusega 308 706
eurot (sh käibemaks).
Küsimused:
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Andrei Okamantšuk küsis, millega pakkuja motiveerib määratud maksumuse ületamist.
Aleksandr Kanev vastas, et tulenevalt seadusest ei pea pakkuja motiveerima maksumuse
ületamist.
Oleg Kultajev tegi ettepaneku, et tööandjad võiksid oma töötajatele hüvitada sõidukulud.
Aleksandr Kanev vastas, et kunagi kõlas samasugune ettepanek ka linnamajanduskomisjonis.
Suurte tööandjatega on sel teemal räägitud, ent vastus oli eitav.
Inna Nazrova küsis, milline summa oleks vajalik tasuta sõidu korraldamiseks.
Aleksandr Kanev vastas, et aastas oleks vaja 15 000 eurot ja volikogu määrusega on sätestatud
tasuta sõit linnarahvale alates 01.02.17.a.
Gulnara Sidorenkot huvitas busside vanus ja validaatorite süsteem ja Oleg Kultajev esitas
küsimuse riigihanke läbiviimise kohta ainukese pakkujaga.
Aleksandr Kanev vastas ammendavalt esitatud küsimustele.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 107 „Riigihankes „Sillamäe linna bussiliini teenindamine“
pakkumuse edukaks tunnistamine ja avaliku teenindamise lepingu sõlmimine“. Otsuse poolt oli
16 volikogu liiget, vastu oli 3 ja 2 jäid erapooletuks. Otsus lisatud protokollile.
3. Projekti „Sillamäe Linna Keskraamatukogu ruumide renoveerimine“
esitamine ja riigihanke korraldamiseks loa andmine
Kuulati Aleksandr Kanevi ettekannet. Regionaalsete investeeringutoetuste programmi
kaudu võimalik taotleda vahendeid Sillamäe Gümnaasiumi hoone I korruse ruumide
renoveerimise kaasrahastamiseks 2016. aastaks. Projekti lisana tuleb esitada eelarve, mis
peab põhinema hinnapakkumistel või hinnakalkulatsioonil. Et investeering on
hädavajalik ja kooskõlas Sillamäe linna arengukavaga ja eelarvestrateegiaga, peab
Sillamäe Linnavolikogu otstarbekaks algata riigihange Sillamäe Gümnaasiumi hoone I
korruse ruumide renoveerimiseks tingimusel, et Keskraamatukogu saab oma tööd
alustada hiljemalt 1. septembriks 2016. a. Projekti tulemusel saab Sillamäe Gümnaasium
oma vajaduste rahuldamiseks kasutada hoones tegutsemist alustava keskraamatukogu
võimalusi. Linnavalitsus teeb ettepaneku esitada 15. veebruariks 2016. a Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutusele (EAS) „Regionaalsete investeeringutoetuste andmise
programmi“ projekti „Sillamäe Linna Keskraamatukogu ruumide renoveerimine“ taotlus
otsuse eelnõus toodud tingimustel.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 108 “Projekti „Sillamäe Linna Keskraamatukogu ruumide
renoveerimine“ esitamine ja riigihanke korraldamiseks loa andmine”. Otsuse poolt oli 18
volikogu liiget, vastu ei olnud ja erapooletuid oli 3. Otsus lisatud protokollile.
4. Sillamäe Linnavolikogu 27. märtsi 2014. a määruse nr 13 „Põhikooli ja
gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste
lahendamise delegeerimine linnavalitsusele“ muutmine
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Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet. Eelnõu eesmärk on delegeerida Sillamäe
linnavalitsusele õigus leppida kokku teiste kohalike omavalitsustega üldhariduskooli
õpilaskoha maksumuses.
Põhikooli ja gümnaasiumiseadus reguleerib munitsipaalüldhariduskoolide tegevust.
Tulenevalt põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõikest 2, on ettepanek delegeerida
Sillamäe linnavalitsusele õigus leppida kokku teiste kohalike omavalitsustega õpilaskoha
maksumuses, kui see erineb riigi kinnitatud piirmäärast. Alates 2012. aastast kehtestab
Vabariigi Valitsus igaks eelarveaasataks üldhariduskooli õppekoha tegevuskulu piirmäära
ühe kuu kohta (91 eur – 2015.a, 87 eur  2016. a). Piirmäär on muutuv, kuna sõltub
õpilaste arvust ja koolide tegevuskulude suurusest. Praktika näitab, et õpilaskoha
maksumus suuremates koolides on alla riigi kehtestatud piirmäära ja väiksemad koolid
lähtuvad riiklikust piirmäärast.
Delegeerimise vajadus tekkis 2015. aasta lõpus, kui Tartu linn tegi Sillamäele ettepaneku
sõlmida õpilaskoha maksumuse kokkulepe. Samuti ei ole tulevikus välistatud teiste
kohalike omavalitsuste või Sillamäe linna ettepanekud sõlmida sarnane kokkulepe.
Seetõttu on ettepanek delegeerida antud küsimuse lahendamine, millega tegelemine ei ole
linnavolikogu kui linna esinduskogu tegevuse eesmärgiks ja otstarbekas, linnavalitsuse
pädevusse.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 50 „Sillamäe Linnavolikogu 27. märtsi 2014. a määruse nr
13 „Põhikooli ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste
lahendamise delegeerimine linnavalitsusele“ muutmine“. Määruse poolt oli 21 volikogu
liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Määrus lisatud protokollile.
5. Aukodaniku nimetuse andmine
Kuulati Andrei Ionovi ettekannet. Ta selgitas, et vastavalt linna tunnustuse avaldamise
korrale on esitatud kaks taotlust linna aukodaniku nimetuse omistamiseks. Laekunud on
taotlused Anatoli Polupani ja Eduard Zentšiku nimetamiseks linna aukodanikuks.
Seejärel selgitas ta, et viiakse läbi salajane hääletamine, milleks tuleb valida
häältelugemiskomisjon.
Jelena Koršunova tegi ettepaneku nimetada häältelugemiskomisjoni liikmeteks Igor
Malõšev, Galina Burkova, Araik Karapetjan.
Volikogu liikmed nõustusid esitatud kandidaatidega.
Häältelugemiskomisjon viis läbi salajase hääletamise. Salajase hääletamise tulemusel sai
volikogu liikmete poolthäälteenamuse Anatoli Polupan, kes kogus 13 poolthäält.
Otsustati: kinnitada häältelugemiskomisjoni protokoll nr 2 (poolt 21 volikogu liiget) ja
võtta vastu otsus nr 109 „Aukodaniku nimetuse andmine“.
6. Sillamäe linnavolikogu õiguskomisjoni aruanne
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Kuulati Dmitri Letti aruannet volikogu õiguskomisjoni kahe aasta tööst. Ettekanne
lisatud protokollile.
Otsustati: võtta aruanne teadmiseks.
Sellega oli volikogu istungi päevakord ammendatud. Järgmine volikogu istung toimub
25. veebruaril 2016.aastal algusega kell 16.00

Jelena Koršunova
Volikogu esimees

Sirle Kupts
Protokollija
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