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Protokollis: Sirle Kupts
Võttis osa: 20 volikogu liiget (nimekiri lisatud)
Viibisid kohal:
Tõnis Kalberg  linnapea
Aleksandr Kanev  aselinnapea
Tatjana Ivanova  aselinnapea
Eevi Paasmäe  aselinnapea
Andrei Ionov – linnasekretär
Liidia Tolmatšova – Toimetus Sillamäeski Vestnik toimetaja
Vladimir Krotov – Sillamäe TV
Puudus(id): Veera Tihhonova
Läbirääkimised päevakorra üle:
Jelena Koršunova – kuulutas välja volikogu päevakorra. Ettepanekuid päevakorra
muutmise kohta ei laekunud.
Gulnara Sidorenko esitas küsimuse linnasekretärile Andrei Ionovile volikogu liikmetele
materjalide väljasaatmise kohta enne volikogu istungit. Küsimuse sisu seisnes selles, kas
materjalid peavad olema välja saadetud neli tööpäeva või neli kalendripäeva enne.
Andrei Ionov vastas  volikogu kokkukutsumisel saadetakse materjalid neli päeva enne
volikogu istungit.
Otsustati: kinnitada 4st punktist koosnev päevakord (poolt 19 volikogu liiget, vastu ja
erapooletuid ei olnud. Valentina Zaharenko hilines volikogu istungile).
Päevakord:
1. Sillamäe Linna Valimiskomisjoni esimehe info.
Ettekandja: Andrei Ionov
2. Sillamäe linnavolikogu komisjoni esimeeste ja aseesimeeste valimine.
Eesti keeles:
Ettekandja: Jelena Koršunova
3. Esindajate nimetamine ELL ja IVOL.
ELL eesti keeles:
IVOL eesti keeles:

Ettekandja: Jelena Koršunova
4. Sillamäe linna 2013.a lisaeelarve
Määrus:
Lisad:
Seletuskiri:
Ettekandja: Tatjana Ivanova
1. Sillamäe Linna Valimiskomisjoni esimehe info.
Kuulati Andrei Ionovit. Ta selgitas, et seoses pr Eevi Paasmäe ja hr Aleksandr Kanevi
kinnitamisega aselinnapeadeks, tegi linna valimiskomisjon otsuse nimetada nende asemele
volikogu asendusliikmed Keskerakonna nimekirjast Monika Feofanova ja Mihhail
Sokolovi. Roman Kultajev esitas 15.11.2013 avalduse linna valimiskomisjonile oma
volikogu liikme volituste peatamiseks kuni 2014.a juunini. Tema asendusliikmena saab
volikogu liikmeks Andrei Okamantšuk SDE nimekirjast.
Otsustati: võtta saadud informatsioon teadmiseks.
Jelena Koršunova tegi uuetele volikogu liikmetele ettepaneku ühineda volikogu liikme
vandega andes vande tekstile allkirja. Vandele kirjutasid alla Monika Feofanova, Mihhail
Sokolov ja Andrei Okamantšuk.
2. Sillamäe linnavolikogu komisjoni esimeeste ja aseesimeeste valimine.
Jelena Koršunova andis sõna SDE ettepanekute avalikustamiseks Gulnara Sidorenkole. Pr
Sidorenko tuletas meelde volikogu eelmise koosseisu õiguskomisjoni otsust, kus oli öeldud
soovitada linnavolikogu järgmisele koosseisule lähtuda revisjonikomisjoni moodustamisel
põhimõttest, et komisjoni koosseisu enamik oleks juhtivasse fraktsiooni mittekuuluvad
liikmed. SDE fraktsiooni poolt hääletas ¼ valijaid. Seetõttu SDE fraktsioon soovib omada
revisjonikomisjonis kahte kohta. Ka linnamajanduskomisjoni soovivad nad omada
esindatust.
Jelena Koršunova luges ette SDR fraktsiooni kirjaliku ettepaneku. Revisjonikomisjoni
esimeheks on ettepanek valida Oleg Kultajev, asetäitjaks Araik Karapetjani.
Linnamajanduskomisjoni esimeheks Igor Suharukov, asetäitjaks Andrei Okamantšuk.
Jelena Koršunova luges ette Keskerakonna fraktsiooni kirjaliku ettepaneku.
 arengukomisjoni esimeheks – Igor Malõšev
 linnamajanduskomisjoni esimeheks – Aleksandr Bõstrjak
 haridus ja kultuurikomisjoni esimeheks – Juri Nikitn
 noorsoo ja spordikomisjoni esimeheks – Jevgeni Terentjev
 sotsiaalkomisjoni esimeheks – Veera Tihhonova
 rahanduskomisjoni esimeheks – Andrei Žoga
 revisjonikomisjoni esimeheks – Valeri Kuznetsov
 õiguskomisjoni esimeheks – Dmitri Lett


arengukomisjoni aseesimeheks – Jelena Koršunova



linnamajanduskomisjoni aseesimeheks – Aleksandr Bondartšuk



haridus ja kultuurikomisjoni – Veera Tihhonova



noorsoo ja spordikomisjoni aseesimeheks – Monika Feofanova



sotsiaalkomisjoni aseesimeheks –Valentina Zaharenko



rahanduskomisjoni aseesimeheks – Galina Burkova



revisjonikomisjoni aseesimeheks – Araik Karapetjan



õiguskomisjoni aseesimeheks – Mihhail Sokolov.

Andrei Ionov selgitas salajase hääletamise protseduuri.
Igor Malõšev küsis kandidaatide nõusolekut kandideerida. Kõik kandidaadid nii SDE kui
KE fraktsioonidest väljendasid oma nõusolekut. On olemas Veera Tihhonova kirjalik
nõusolek.
Toimusid läbirääkimised häältelugemiskomisjoni koosseisus osas. Jõuti kokkuleppele, et
häältelugemiskomisjoni koosseisus on kogenud inimesed, kes teevad oma tööd
kohusetundlikult.
Jelena Koršunova tegi ettepaneku moodustada linnapea valimiste läbiviimiseks
hääletelugemiskomisjon koosseisus: Igor Malõšev, Galina Burkova, Araik Karapetjan.
Selle ettepaneku poolt hääletas 19 volikogu liiget, vastu ei olnud 1 jäi erapooletuks.
Häältelugemiskomisjon asus oma ülesannete täitmise juurde. Hääletamine toimus kahes
osas. Esimesena valiti komisjonide esimehed ja seejärel aseesimehed.
Hr Igor Malõsev luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 2 – 9.
Häältelugemiskomisjoni 19.11.2013.a protokollid nr 2  9 lisatud volikogu istungi
protokollile.
Jelena Koršunova – pani hääletamisele häältelugemiskomisjoni 19.11.2013 protokollid 2 –
9 valimistulemuste kinnitamiseks.
Otsustati: valimistulemuste kinnitamise häältelugemiskomisjoni protokolli poolt oli 19
volikogu liiget, vastu ei olnud, 1 jäi erapooletuks.
Seejärel asuti komisjonide aseesimeeste valimise juurde. Häältelugemiskomisjon jätkas
oma tööd.
Hr Igor Malõsev luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 10 – 17.
Häältelugemiskomisjoni 19.11.2013.a protokollid nr 10 – 17 lisatud volikogu istungi
protokollile.
Jelena Koršunova – pani hääletamisele häältelugemiskomisjoni 19.11.2013 protokollid 10
– 17 valimistulemuste kinnitamiseks.
Otsustati: valimistulemuste kinnitamise häältelugemiskomisjoni protokolli poolt oli 19
volikogu liiget, vastu ei olnud, 1 jäi erapooletuks.
3. Esindajate nimetamine ELL ja IVOL.
Kuulati Jelena Koršunova ettekannet. Esimesena kommenteeris pr Koršunova esindajate
ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja Eesti Linnade Liidu
volikogusse. Otsuse eelnõu punktis kaks ei olnud nimetatud esindajaid. Pr Koršunova tegi
ettepaneku SDE nimetada oma kandidaadid.

Selleks võttis SDE fraktsioon 5minutilise vaheaja. Peale vaheaega nimetas Araik
Karapetjan SDE kandidaadid. Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule: Araik Karapetjan, Oleg
Kultajev, Gulnara Sidorenko, Andrei Okamantsuk. Eesti Linnade Liidu volikogusse: Araik
Karapetjan, Oleg Kultajev. Kirjalik ettepanek lisatud protokollile.
Jelena Koršunova avalikustas KE fraktsiooni ettepaneku. Eesti Linnade Liidu
üldkoosolekule: Eevi Paasmäe, Dmitri Lett, Monika Feofanova, Araik Karapetjan. Eesti
Linnade Liidu volikogusse: Eevi Paasmäe, Dmitri Lett. Kirjalik ettepanek lisatud
protokollile.
Volikogu liikmed ei nõudnud otsuse eelnõu punkti 1 hääletamist.
Jelena Koršunova pani ettepanekud otsuse eelnõu punkti 2 kohate hääletamisele vastavalt
laekumisele.
1) SDE fraktsiooni ettepanek – poolt 5 volikogu liiget, vastu 14 ja 1 jäi erapooletuks.
2) KE fraktsiooni ettepanek – poolt 14 volikogu liiget, vastu 3 ja 3 jäi erapooletuks.
Läbi läheb KE fraktsiooni ettepanek.
Järgnevalt kuulati Jelena Koršunova ettekannet esindajate ja nende asendajate nimetamisest
IdaVirumaa Omavalitsuste Liidu Üldkogu koosolekule. Vastavalt KOKSle ja Kohaliku
omavalitsuse üksuste liitude seadusele nimetada Sillamäe linna esindajateks kohaliku
omavalitsuse volikogu volituste ajaks IdaVirumaa Omavalitsuste Liidu Üldkogu
koosolekule: Jelena Koršunova, linnavolikogu esimees; tema asendaja Valeri Abramovitš;
Tõnis Kalberg, linnapea; tema asendaja Aleksandr Kanev.
Jelena Koršunova pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 8 “Esindajate ja nende asendajate nimetamine IdaVirumaa
Omavalitsuste Liidu Üldkogu koosolekule”. Selle otsuse poolt hääletas 20 volikogu liiget,
vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
4. Sillamäe linna 2013.a lisaeelarve
Kuulati Tatjana Ivanova ettekannet Sillamäe linna 2013.a lisaeelarvest. Põhitegevuse
tuludes väheneb tulumaksu laekumine füüsiliselt isikult 75 000 euro võrra. 2013.a 10 kuu
 5 306 560 eurot, tegelik täitmine – 5 244 263 eurot, täitmise %  98,8 % , jäi laekumata
10 kuu jooksul 62 297 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad (32) 71 432 euro võrra. Muud
saadud toetused tegevuskuludeks (3500) suurenevad 4 032 euro võrra. Muud tegevuskulud
suurenevad 6 766 euro võrra. Põhitegevuse tulud kokku on 7 230 eurot. Järgnevalt
kommenteeris pr Ivanova põhitegevuse kulusid. Kokku suurenevad kulud 15 620 euro
võrra. Põhitegevuse tulem moodustab – 8 390 eurot. Põhivara soetus (15) vähenevad kulud
8 390 euro võrra. Investeerimistegevus kokku väheneb 8 390 euro võrra.
Küsimused:
Inna Nazarova esitas küsimuse investeerimistegevuse kohta, mis on oluline peatükk linna
eelarves. Järgmise aasta eelarve projekti arutamisel pööratakse sellele peatükile erilist
tähelepanu. Kas esitatud eelarves on kõik punktid, mis esialgses eelarvea ei olnud
kajastatud, mida ei arutatud kusagil ja mis pole hädavajalikud tegevused.

Tatjana Ivanova selgitas, et uued investeerimistegevuse read ei olnud esialgselt
kavandatud, ent kulud nendele tegevusetele oli eelarve põhitegevuse kuludes olemas. Pr
Ivanova andis küsijale ammendava vastuse.
Inna Nazarova teine küsimus seisnes selles: kas rahandusosakond on eelarveaasta
lõppemisel analüüsinud investeerimistegevuse protsentuaalset täitmist.
Tatjana Ivanova selgitas, et täitmata on jäänud kaks investeerimiskava punkti (üks nendest
on prügila sulgemine), ülejäänud on täidetud.
Inna Nazarova tegi ettepaneku arengukomisjonile arutada tulevase eelarve
investeerimiskava paremaks planeerimiseks eelnevalt analüüsida 2013.aasta täitmist ja
arutada järgmise, 2014.a, ettepanekuid.
Igor Malõšev lubas tehtud ettepanekuga arvestada.
Jelena Koršunova pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 3 “Sillamäe linna 2013.a lisaeelarve”. Selle määruse poolt
hääletas 20 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Määrus lisatud protokollile.
Sõna informatsiooniks sai Sirle Kupts, kes palus volikogu liikmetel täita kontaktandmete
tabel. Vastastikusel kokkuleppel saavad volikogu liikmed selle tabeli elektrooniliselt.
Jelena Koršunova informeeris volikogu liikmeid sellest, et järgmine volikogu istung
toimub kas 28.novembril 2013.a. kus päevakorras on ainult üks küsimus volikogu alatiste
komisjonide koosseisude kinnitamine. 10.detsembri 2013 volikogul tuleb esimesele
lugemisele 2014.a linnaeelarve projekt.
Sellega oli volikogu päevakord ammendatud.

Jelena Koršunova
Volikogu esimees

Sirle Kupts
Protokollija

