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Algus: 16.00
Lõpp: 20.00
Toimumiskoht: Sillamäe Linnavalitsus
Istungit juhatas: Jelena Koršunova
Protokollis: Sirle Kupts
Võttis osa: 20 volikogu liiget (nimekiri lisatud)
Puudus: Andrei Žoga
Osalesid:

Tõnis Kalberg – linnapea
Aleksandr Kanev  aselinnapea
Tatjana Ivanova – aselinnapea
Eevi Paasmäe – aselinnapea
Andrei Ionov – linnasekretär
Irina Hristoforova – eelarve peaspetsialist
Jelena Kutsenko – linnavalitsuse pearaamatupidaja
Aleksei Stepanov – arengosakonna juhataja
Anton Makarjev – arenguosakonna spetsialist
Viktor Rodkin – AS Sillamäe Veevärk direktor
Aleksei Starkov  Infopress
Liidia Tolmatšova – Toimetus Sillamäeski Vestnik peatoimetaja
Georgi Karpenko – infotehnoloogia peaspetsialist
Vladimir Krotov – teleoperaator

Läbirääkimised päevakorra kohta. Volikogu esimehe küsimusele päevakorra täiendamise
kohta ei laekunud ühtegi ettepanekut. Volikogu esimees pani päevakorra hääletusele.
Otsustati: kinnitada 11st punktist koosnev päevakord.
Päevakord:
1. Sillamäe linna 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande
kinnitamine
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Aruanne
Audiitori aruanne
Ettekandja: Tatjana Ivanova
Kaasettekandjad: revisjonikomisjoni esimees Valeri Kuznetsov, rahanduskomisjoni
aseesimees Galina Burkova
2. Sillamäe linna arengukava eelnõu vastuvõtmine ja avalikustamine
Lisa
Ettekandjad: Tõnis Kalberg, Aleksei Stepanov
3. Ettepaneku esitamine projekti „Sillamäe linna põhikoolivõrgu korrastamine
läbi Sillamäe Vanalinna Kooli hoone rekonstrueerimise“ realiseerimiseks
Vene
Seletuskiri
Ettekandja: Tõnis Kalberg
Kaasettekandja: Aleksei Stepanov
4. Haldusüksuse piiride muutmise ettepaneku esitamine Toila Vallavolikogule
Vene
Ettekandja: Tõnis Kalberg
5. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine – Geoloogia tn L1
Ettekandja: Aleksandr Kanev
6. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine  10 maaüksust
Ettekandja: Aleksandr Kanev
7. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine ning sellele
kohaaadressi ja sihtotstarbe määramine – Tallinna mnt 11m
Ettekandja: Aleksandr Kanev
8. Sillamäe Linnavolikogu 25. aprilli 2013. a määruse nr 102 „Koerte ja kasside
pidamise eeskiri Sillamäe linnas“ muutmine
Vene
Seletuskiri
Ettekandja: Aleksandr Kanev
9. Hooldustoetuse määramise ja maksmise kord
Seletuskiri
Ettekandja: Eevi Paasmäe
10. Volikogu revisjonikomisjoni töö aruanne
Ettekandja: Valeri Kuznetsov
11. Informatsioon
 Ettepanek Sillamäe, NarvaJõesuu ja Vaivara omavalitsuste jätkusuutlikuks
arendamiseks
Vene
1. Sillamäe linna 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande
kinnitamine
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Kuulati Tatjana Ivanova ettekannet Sillamäe linna 2015.a konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruande kohta. Ettekandes rääkis pr Ivanova tulude, kulude plaani
täitmisest, samuti investeerimistegevusest. 2015.aasta eelarve täitmist illustreerisid
arvukad tabelid ja diagrammid, samuti võrdlus 2013. ning 2014.aastaga.
Konsolideerimisgruppi kuuluvad ka tütarettevõtted AS MEKE Sillamäe, AS Sillamäe
Veevärk ja Sihtasutus Sillamäe Haigla, mille tegevust pr Ivanova samuti kommenteeris.
Ta märkis, et linna osaleb SA Vaivara Kalmistu tegevuses, ent see sihtasutus ei kuulu
konsolideerimisgruppi. Kokkuvõtteks ütles pr Ivanova, et linn lõpetas aasta võlgadeta,
täites kõik rahalised kohustused, lepingulised kohustused, olukord on stabiilne. Ta nentis,
et aasta ei olnud kerge, kuna linna põhilise tuluallika tulumaksu laekumine langes,
sihtotstarbelisi vahendeid võis kasutada üksnes vastavalt sihtotstarbele, mis puudutab
investeerimiskava, siis suutis linn enamus plaanitust täita, ainult kolm objekti läks üle
2016.aastasse. Linn abistas mittetulundusühinguid, spordiorganisatsioone ja teisi
ühendusi.
Kaasettekandega esines volikogu revisjonikomisjoni esimees Valeri Kuznetsov, kes ütles,
et kõiki eelarve vahendeid kasutati sihtotstarbeliselt, õigesti oli planeeritud
eelarvestrateegia. Ta tänas linnavalitsuse rahandusosakonda, linna keskraamatupidamist,
tütarettevõtete raamatupidamist tõhusa töö eest. Ettekanne lisatud protokollile.
Kaasettekandega esines volikogu rahanduskomisjoni aseesimees Galina Burkova, kes
toonitas samuti rahandusosakonna head tööd aastaaruande koostamise. Ettekanne lisatud
protokollile.
Küsimused:
Oleg Kultajev küsis nii ettekandjalt kui kaasettekandjatelt, kas linnavalitsus peab õigeks
linna poolt võetud ja seejärel AS MEKE ja AS Veevärk antud laenukohustuse kandmist
linna poolt.
Tatjana Ivanova selgitas, et otsus võtta laenu nn veeprojekti realiseerimiseks tehti
volikogus. Sellele eelnes põhjalik finantsanalüüs, mida arutati korduvalt. Volikogu otsus
sätestas, et osa laenust võtab enda peale linn, osa ettevõte. Linn tagastab laenu vastavalt
lepingule.
Valeri Kuznetsov pidas volikogu otsust laenu võtmise kohta õigeks, kuna vastasel juhul
langeks kogu laenukoormus linna elanikele läbi veehinna järsu tõusu.
Samal arvamusel oli ka Galina Burkova.
Gulnara Sidorenko küsis, mis otstarbel võttis MEKE laenu.
Galina Burkova vastas, et arvelduslaenu võeti selleks, et suvel viia läbi remonttööd,
osaliselt katta võlg soojuse eest Sillamäe SEJ.
Gulnara Sidorenko küsis, kas konsolideeritud aruandes figureerib MEKE võlg SEJle.
Tatjana Ivanova selgitas, mis on kirjas konsolideeritud aruandes, ja et AS MEKE
Sillamäe aastaaruandes koos lisadega, mis kinnitatakse linnavalitsuse istungil, on kõik
täpselt kirjas.
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Jelena Kutsenko vastas pr Sidorenko küsimusele ning ütles, kui suur on MEKE võlga
SEJle.
Inna Nazarova küsis, miks ei kasutatud täiel määra sotsiaaltoetuste vahendeid 2015.aastal
(ainult 78%), miks ei täidetud investeerimiskavas planeeritut.
Tatjana Ivanova vastas, et riigi poolt eraldatud sotsiaaltoetuse vahendeid eraldatakse
sihtotstarbeliselt. Vahendite ülejääk läheb 2016.aasta eelarvesse.
Eevi Paasmäe täiendas eelkõnelejat ning ütles, et kõik, kellel oli õigus toetust saada
riigieelarve vahenditest ja kes selleks avaldas soovi, sai toetuse.
Tatjana Ivanova selgitas, et investeeringute kava täideti 90%. Seejärel luges ta üles need
objektid, mis jäid täitmata (majade lammutamine Sõtke ja Majakovski tn, Vanalinna
kool, lasteaia Janiussike basseini remont) ning mis tulid üle 2016.aastasse.
Siinkohal katkestas pr Ivanovat pr Nazarova. Ta ei soovinud ettekande kordust, vaid
küsis, kas see ei tähenda seda, et eeltöö oli halvasti tehtud.
Järgmine küsimus pr Nazarovalt puudutas üleminevat jääki. Sellele küsimusele vastates
selgitas pr Ivanova, et üleminev jääk sõltub linna tulumaksu laekumisest, mis on linna
peamine tuluallikas. Võrreldes 2014.a aastaga oli üleminev jääk väiksem, sest väheneb
käibevahendite maht.
Volikogu esimees pööras pr Nazarova tähelepanu sellele, et ei eksisteeri küsimust
esitamist blokkidena. Ta võimaldas pr Nazaroval esitada veel ühe küsimuse.
Inna Nazarova küsis, kas teistes linnades on tütarettevõtted nagu Sillamäel.
Tatjana Ivanova selgitas, et niisuguseid ettevõtteid on teisteski omavalitsustes, näiteks
Vaivara, KohtlaJärve.
Aleksandr Bondartšuk küsis 4 teenistuskoha kohta, mis olid linnavalitsuse
linnamajandusosakonnas. Tatjana Ivanova vastas, et need olid Tškalovi 25 hoone
töötajad, kes hiljem läksid üle teise alluvusse.
Repliigi esitas Oleg Kultajev (linna põhimääruse paragrahvi 30 lõike 1 punkti 6 järgi „…
Ettekanded, sõnavõtud ja repliigid lisatakse täielikult protokolli ainult siis, kui sõnavõtja
esitab istungi juhatajale sõnavõtu või repliigi kirjaliku teksti;) ja see puudutas nn
veeprojekti, kus ühes tabelis on toodud vee hinnatõus.
Kommenteeris seda repliiki AS Sillamäe Veevärk direktor Viktor Rodkin.
Repliigi esitas Gulnara Sidorenko vee hinnatõusu teemal ja vastas repliigile AS Sillamäe
Veevärk direktor Viktor Rodkin.
Volikogu esimees lõpetas poleemika.
Inna Nazarova tegi oma repliigis ettepaneku määrata sõltumatu audit, kes selgitaks välja
tütarettevõtete linnale kuulumise otstarbekuse.
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Tatjana Ivanova ja Jelena Koršunova vastasid, et Sillamäe linna 2015.a
konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kohta on sõltumatu audiitori aruanne, mida
on võimalik lugeda linna kodulehel.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 148 „Sillamäe linna 2015. aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruande kinnitamine”. Selle otsuse poolt häälestas 15 volikogu liiget,
vastu 4 ja 1 jäi erapooletuks. Otsus lisatud protokollile.

2. Sillamäe linna arengukava eelnõu vastuvõtmine ja avalikustamine
Kuulati Tõnis Kalbergi ja Aleksei Stepanovi ettekannet. Sillamäe linna arengukava
läbivaatamiseks ning avalikkuse kaasamiseks arengu kavandamise protsessi on ettepanek
võtta vastu Sillamäe linna arengukava 2016 – 2020 eelnõu. Sillamäe linna arengukava
eelnõu avalikustatakse linnakantseleis ja linna veebilehel ajavahemikus 1. juulist 2016. a
kuni 8. augustini 2016. a. Ettepanekute esitamise tähtajaks Sillamäe linna arengukava
2016 – 2020 kohta kehtestada 19. august 2016. a. Sillamäe linna arengukava 2016 – 2020
eelnõu avalik arutelu viia läbi 22. augustil 2016. a kell 13.00 Sillamäe linnavalitsuses.
Küsimused:
Gulnara Sidorenko küsis, kas arengukava eelnõu on tõlgitud vene keelde.
Aleksei Stepanov vastas, et kehtiv arengukava on linna veebilehel vene keelde tõlgituna
olemas.
Inna Nazarova pööras tähelepanu sellele, et ettevõtluse arendamine on jäänud piisava
tähelepanuta.
Teine küsimus puudutas tööd inimressursside, noortega. Teda huvitas, milline on edasine
poliitika just töös noortega. Pr Nazarova leidis, et linnavalitsuse ametnikud peavad
hoolitsema töökohtade loomise eest, et linna muutuks elamiseks atraktiivseks kohaks,
turvaliseks. Tema meelest on palju tegematajäämisi.
Aleksei Stepanov selgitas, et arengukava paneb paika üldised põhimõtted, mida töö
käigus konkretiseeritakse.
Oleg Kultajev pööras tähelepanu sellele, et jäätmejaama oleks vaja, kuna tema kodu
juures olev jäätmemaja ei suuda vastu võtta kõiki jäätmeid. Samuti tassivad kodutud
loomad, linnud jäätmeid laiali, reostades nii ümbrust.
Aleksei Stepanov informeeris kohalviibijaid jäätmejääma kunagisest projektist, mis
nüüdseks vajab korrigeerimist ja täiustamist.
Gulnara Sidorenko märkis, et alustavate ettevõtjatega pole tehtud piisavalt tööd ega neid
toetatud.
Selle peale ütles arenguosakonna juhataja, et alustavatele ettevõtjatele on korraldatud
koolitusi ning neid abistatakse.
Aleksei Stepanov vastas ammendavalt kõikidele arengukava eelnõuga seotud
küsimustele.
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Otsustati: võtta vastu otsus nr 149 „Sillamäe linna arengukava eelnõu vastuvõtmine ja
avalikustamine“. Otsuse vastuvõtmise poolt oli 20 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid
ei olnud. Otsus on lisatud protokollile.
3. Ettepaneku esitamine projekti „Sillamäe linna põhikoolivõrgu korrastamine
läbi Sillamäe Vanalinna Kooli hoone rekonstrueerimise“ realiseerimiseks
Selle küsimuse arutelult ja volikogu istungilt lahkus Igor Malõšev.
Kuulati Tõnis Kalbergi ja Aleksei Stepanovi informatsiooni. Linnapea, alustades oma
ettekannet, palus käesoleval istungil kuulata informatsiooni Vanalinna kooli
rekonstrueerimise kohta. Mis puudutab otsuse eelnõu, siis ta tegi ettepaneku jätta otsus
vastu võtmata. Hr Kalberg pööras ettekandes tähelepanu riigi demograafilistele ja
majandusprognoosidele, mis panevad mõtlema erinevate tegevusvaldkondade
korrastamisel.
Seejärel kuulasid volikogu liikmed Aleksei Stepanovi informatsiooni, kes nagu ka
eelkõneleja puudutas linna prognoose, arengutendentse ja uusi väljakutseid. Hr Stepanov
rääkis Vanalinna kooli rekonstrueerimise mõtte edendamisest. Projekteerijad esitasid just
vahetult enne volikogu toimumist eskiisprojekti ja eksperthinnangu. Nende nägemus on
ehitada vana hoone kohale uus. Ent materjalidega pole jõudnud põhjalikult tutvuda ei
linnavalitsus ega volikogu liikmed. „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020“
§ 2 lõike 1 järgi on toetuse eesmärgiks aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele viies
üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega. Siinkohal
tuleb põhjalikumalt uurida küsimust, analüüsida linna põhikoolide korrastamise
kõikvõimalikke variante, sealhulgas eskiisprojekti esitanud arendajate oma. Põhiline on
endale selgeks teha, mis suunas linna liikuma hakkab, et optimeerida koolide pinda,
korrastada põhikoolivõrku ja sel teel parandada õpikeskkonda.
Enne volikogu istungit korraldati teemakohane infotund, kus teavitada asjast huvitatuid
vähemalt kolmest variandist. Hr Stepanov toonitas, et esialgu tuleb selgeks teha, milline
neist variantidest sobib, seejärel esitada nõutavad dokumendid taotluste teise vooru.
Linnavalitsus kutsus kõiki volikogu liikmeid ja komisjone aktiivselt arutama
põhikoolivõrgu korrastamisega seotud küsimusi.
Küsimusi ettekandjale ja kaasettekandjale esitasid volikogu liikmed Andrei Okamantšik,
Oleg Kultajev, Gulnara Sidorenko, Inna Nazarova, Jevgeni Terentjev.
Otsustati: jätta vastu võtmata otsuse eelnõu „Ettepaneku esitamine projekti „Sillamäe
linna põhikoolivõrgu korrastamine läbi Sillamäe Vanalinna Kooli hoone
rekonstrueerimise“ realiseerimiseks“. Hääletamist selles küsimuses läbi ei viidud.
4. Haldusüksuse piiride muutmise ettepaneku esitamine Toila Vallavolikogule
Selle küsimuse arutelult ja volikogu istungilt lahkus Inna Nazarova.
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Kuulati Tõnis Kalbergi. Toila vallas Päite külas vahetult Sillamäe linna läänepiiril
asuvad Piiri kinnistu ja Lepasalu kinnistu. Nimetatud maaüksused piirnevad idast
vahetult Sillamäe sadama territooriumiga. Piiri ja Lepasalu kinnistute omanikuks on
Aktsiaselts SILLAMÄE SADAM. Katastriüksuste sihtotstarbed võimaldavad nende
kinnistute kasutamist sadama tegevuseks. Seetõttu on otstarbekas neid kinnistuid
arendada ühtse tootmis ja logistikakompleksina Sillamäe sadama ja tööstuspiirkonna
osana.
Eeltoodud põhjusel oleks otstarbekas muuta halduspiiri selliselt, et sadama tegevust
võimaldavad kinnistud oleksid Sillamäe linna halduspiirides. Näidatud maaüksused
piirnevad läänest reformimata riigimaaga, mille osas on tehtud riigi reservmaa ettepanek
ning Veski kinnistuga, põhjast ja idast Sillamäe sadama territooriumiga ning lõunast
TallinnNarva maanteega. Siit tulenevalt teeb linnavalitsus ettepaneku Toila
Vallavolikogule Sillamäe linna ja Toila valla vahelise piiri muutmiseks.
Küsimused:
Oleg Kultajev tundis huvi, mida hakatakse sinna ehitama ja kas naftatehase ehitamine
tuleb kõne alla.
Tõnis Kalberg vastas, et esialgu ei planeerita sellele territooriumile midagi ja
ehitustegevuseks on eelkõige vajalik planeering.
Aleksandr Bondartšuk küsis, kas linna hakkab laekuma rohkem maamaksu.
Vastus küsimusele oli jaatav.
Gulnara Sidorenko tundis huvi territooriumi haldaja vastu. Hr linnapea selgitas, et maa
ala tuleb linnale, haldab sadam.
Andrei Okamantšuk küsis, kas Toila on nõus, mille peale linnapea rääkis eelnevast
nõusolekust.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 150 „Haldusüksuse piiride muutmise ettepaneku
esitamine Toila Vallavolikogule“. Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 18 volikogu
liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
5. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine – Geoloogia tn L1
6. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine  10 maaüksust
7. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine ning sellele kohaaadressi ja
sihtotstarbe määramine – Tallinna mnt 11m
Kuulati Aleksandr Kanevit. Ta kommenteeris päevakorrapunkte nr 5, 6 ja 7. Otsuse
eelnõus, kus on toodud 10 maaüksust palus ta jätta nimekirjast välja positsioon 1.1
„Karjääri tee“, seega jääb sellesse otsusesse 9 maaüksust.
Jelena Koršunova pani hääletusele otsuse eelnõud.
 Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine Geologia tn L1
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Otsustati: võtta vastu otsus nr 151 „Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine“.
Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 18 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Otsus lisatud protokollile.


Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine

Otsustati: võtta vastu otsus nr 152 „Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine“.
Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 18 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Otsus lisatud protokollile.


Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine ning sellele kohaaadressi ja
sihtotstarbe määramine

Otsustati: võtta vastu otsus nr 153 „Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine
ning sellele kohaaadressi ja sihtotstarbe määramine“. Otsuse vastuvõtmise poolt
hääletas 18 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
8. Sillamäe Linnavolikogu 25. aprilli 2013. a määruse nr 102 „Koerte ja kasside
pidamise eeskiri Sillamäe linnas“ muutmine
Kuulati Aleksandr Kanevit. Sillamäe Linnavolikogu õiguskomisjon oma 25. mai 2016. a
istungil ning linnamajanduskomisjon oma 26. mai 2016. a istungil arutasid küsimust
koerte ja kasside pidamise eeskirja § 5 lõike 1 muutmist ning sätestada, et koerte või
kasside omanikul on keelatud siseneda loomadega kaupluste ruumidesse, avalike
söögikohtadesse, ravi ja muude linnaasutuste ruumidesse, mis on varustatud
hoiatussiltidega, aga samuti viibida loomadega kooli, koolieelse ja huviasutuste
territooriumidel, spordiväljakutel ja laste mänguväljakutel, supelranna aladel ja muudel
üldkasutatavatel territooriumidel, mis on varustatud vastavate infosiltidega antud
territooriumidel loomade jalutamise/viibimise keelust. Trepikodades keelatakse loomi
rihmast lahti lasta ja jätta järelevalveta. Antud nõue ei laiene pimedate juhtkoertele ja
töötavatele teenistuskoertele.
Võrreldes kehtiva lõikega täpsustatakse avalikud kohad, kuhu koerte või kasside
omanikul keelatakse siseneda ning need kohad varustatakse vastavate infosiltidega
loomade jalutamise/viibimise keelust.
Küsimused:
Oleg Kultajev pööras tähelepanu sellele, et inimesed toidavad tänaval loomi, mille peaks
ära keelema.
Ettekandja ja volikogu esimees selgitasid, et toitmise keeld tuleneb KOKSst ning
linnavolikogu määrusesse ei pea seda eraldi sisse kirjutama.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 61 “ Sillamäe Linnavolikogu 25. aprilli 2013. a
määruse nr 102 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Sillamäe linnas“ muutmine“.
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Määruse vastuvõtmise poolt oli 18 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Määrus
lisatud protokollile.
9. Hooldustoetuse määramise ja maksmise kord
Kuulati Eevi Paasmäed. Sotsiaalhoolekande seadus, mis on vastu võetud 09.12.2015,
sätestab sotsiaalhoolekande organisatsioonilised, majanduslikud ja õiguslikud alused ning
reguleerib sotsiaalhoolekandes tekkivaid suhteid. Nimetatud seaduse § 3 selgitatakse
sotsiaalhoolekande põhimõtted.
Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel on oluline, et:
 lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
 eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse
suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
 lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse
korral pere ja kogukonna seisukohast;
 kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka
tema perekonnaliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud;
Seaduse § 14 kohustab KOV kinnitama sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra, mis
peab sisaldama vähemalt sotsiaalteenuste ja toetuste kirjeldust ja rahastamist ning nende
taotlemise tingimusi ja korda. KOV võib korraldada sotsiaalteenuseid ja maksta
täiendavaid sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest kohaliku omavalitsuse
üksuse kehtestatud tingimustel ja korras, mida linnavalitsus antud määrusega korraldabki.
Linnavalitsuse ülesanne on osutada sügava puudega inimesele või perekonnale abi
toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks, aidates kaasa
puuetega inimeste sotsiaalsele turvalisusele ja hakkamasaamisele. Riik maksab puuetega
inimestele sotsiaaltoetusi, kuid puudega inimestel on oma puude tõttu lisakohustusi,
näiteks on vaja abivahendeid, hooldust, rehabilitatsiooni või lisakulusid transpordile jne.
Mõistlik on toetada raske puudega inimesi, et nende hooldajad saaksid ööpäevaringselt
osutada vastavat abi. Hooldustoetust makstakse 35 eurot kuus:
18aastase ja vanema sügava puudega isiku hooldajale või kohtu poolt määratud raske
või sügava puudega isiku eestkostjale
 18aastase ja vanema sügava puudega isikule, kes ise korraldab oma hooldust.
Küsimused:
Oleg Kultajev palus selgitada: kehtivas määruse tekstis on raske ja sügav puue, siis uues
tehakse aktsent sügavale puudele.
Eevi Paasmäe selgitas, et osa raske puudega isikuid saab käia tööl, enda eest ise
hoolitseda. Ta selgitas, mis juhtudel makstakse hooldustoetust ja kellele. Raske puude
korral lähenetakse individuaalselt.
Oleg Kultajev selgitas veelkord oma küsimust: määruse eelnõust on välja jäetud need
raske puudega isikud, kes said enne toetust. Ta ütles, et tuleb välja nii, et halveneb ühe
osa isikute elu. Ta viitas sotsiaalkomisjoni otsusele, milles on öeldud, et vabanevad
vahendid suunatakse töötasu tõstmiseks.
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Jelena Koršunova parandas eelkõnelejat ja lisas, et sotsiaalkomisjoni protokollis on
soovitus suunata vabanenud vahendid HKA Sügis töötajate, kes vahetult hooldavad,
töötasu tõusuks.
Gulnara Sidorenko samuti täpsustas raske puude definitsiooni ja isikuid, kes hakkab uue
korra kohaselt toetust saama. Ta ütles, et vahendite kokkuhoiust tõstetakse HKA Sügis
töötajate palku. Pr Sidorenko tuletas meelde olukorda, mis tekkis seoses laiasteaia
Helepunased Purjed sulgemisega ning toona oli ka juttu vahendite kokkuhoiust. Ta leidis,
et on ebainimlik võtta puudega inimestelt ära toetus. Tuleb alles jätta. Ta ei olnud
töötasude tõstmise vastu, ent pidas vajalikuks tõsta palku teistest kokkuhoiutud
vahenditest.
Jelena Koršunova täpsustas: kohtu poolt määratud raske puudega isiku eestkostjale
jätkatakse samuti toetuse maksmist.
Monika Feofanova repliigis kommenteeris, mis tähendab raske ja mis sügav puue.
See küsimus tekitas volikogu liikmete hulgas vaidlusi, erimeelsusi.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 62 „Hooldustoetuse määramise ja maksmise kord“.
Määruse vastuvõtmise poolt oli 13 volikogu liiget, vastu 4 ja erapooletuid ei olnud.
Määrus lisatud protokollile.
10. Linnavolikogu revisjonikomisjoni aruanne
Jevgeni Terentjev lahkus volikogu istungilt.
Kuulati volikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Valeri Kuznetsovi aruannet komisjoni tööst.
Aruanne lisatud protokollile.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
11. Informatsioon
 Ettepanek Sillamäe, NarvaJõesuu ja Vaivara omavalitsuste jätkusuutlikuks
arendamiseks
Kuulati Jelena Koršunova informatsiooni AS Silmet Grupp nõukogu esimehe Tiit Vähi,
AS Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri ja AS Molycorp Silmet juhatuse
esimehe DavidJames O´BrockKaljuvee ettepaneku kohta Sillamäe, NarvaJõesuu ja
Vaivara omavalituste jätkusuutlikuks arendamiseks. Volikogu liikmed avaldasid
arvamust haldusreformi kohta. Oli ettepanek analüüsida tõsiselt kõiki võimalusi ning
kuulata ära linnarahva arvamus kolme omavalitsuse ühinemise plusside ja miinuste
kohta. Selle väljaselgitamiseks peeti vajalikuks küsitleda inimesi läbi linna veebilehe ja
teiste veebilehtede kaudu, samuti teavitada linnarahvast haldusreformist, iseäranis sellest,
mis puudutab Sillamäe linna. Oleg Kultajev pidas vajalikuks korraldada referendum,
sellega ei olnud nõus Gulnara Sidorenko, kes ütles, et ta ei toeta referendumi
korraldamist, ent peab tegema võrdlusanalüüsi, kutsuma ettevõtjad, et kuulata nende
arvamust.
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Jelena Koršunova tegi korduvalt ettepaneku korraldada küsitlus, mille käigus selgitada
välja kolme omavalitsuse ühinemise plussid ja miinused.
Lepiti kokku tulla küsimuse juurde tagasi augustis või septembris.
Sellega oli volikogu istungi päevakord ammendatud. Juulikuu on vastavalt linna
põhimäärusele volikogu puhkusekuu. Järgmine volikogu istung toimub k.a augustikuu
viimasel nädalal.

Jelena Koršunova
Volikogu esimees

Sirle Kupts
Protokollija
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