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Algus: 16.00
Lõpp: 17.30
Toimumiskoht: Sillamäe Linnavalitsus
Istungit juhatas: Jelena Koršunova
Protokollis: Sirle Kupts
Võttis osa: 20 volikogu liiget (nimekiri lisatud)
Puudus: Inna Nazarova
Osalesid:
Tõnis Kalberg – linnapea
Aleksandr Kanev  aselinnapea
Tatjana Ivanova – aselinnapea
Eevi Paasmäe – Riigikogu liige
Andrei Ionov – linnasekretär
Irina Hristoforova – eelarve peaspetsialist
Katrin Tamme – hariduse ja kultuuriosakonna juhataja
Nadežda Skatško  hariduse ja kultuuriosakonna peaspetsialist
Tatjana Bolšakova – sotsiaalosakonna vaneminspektor (sotsiaalosakonna
juhataja ülesannetes)
Liidia Tolmatšova – Toimetus Sillamäeski Vestnik peatoimetaja
Georgi Karpenko – infotehnoloogia peaspetsialist
Läbirääkimised päevakorra kohta. Linnapea tegi ettepaneku kuulata ära 9.päevakorrapunkt
„Sillamäe linnavalitsuse koosseisust“ esimese punktina. Volikogu liikmed nõustusid
ettepanekuga.
Otsustati: kinnitada 9st punktist koosnev päevakord. Poolt 20 volikogu liiget.
Päevakorras asetub 9.punkt esimeseks.
Päevakord:
1. Sillamäe linnavalitsuse koosseisust
Ettekandja: linnapea Tõnis Kalberg
2. Sihtasutuse Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus lõpetamine

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Ettekandja: vaneminspektor (sotsiaalosakonna juhataja ülesannetes) Tatjana
Bolšakova
Kaasettekandja: volikogu liige Monika Feofanova
Sillamäe linna 2016. aasta IV lisaeelarve
Lisad 1, 2, 3
Ettekandja: aselinnapea Tatjana Ivanova
Kaasettekandja: linnavolikogu rahanduskomisjoni esimees Andrei Žoga
Sillamäe linna ja Toila valla vahelise piiri korrigeerimise taotlemine
Ettekandja: aselinnapea Aleksandr Kanev
Projekti „Sillamäe Kultuurikeskuse abihoone pööningu soojustamine“ taotluse
esitamine ja riigihanke korraldamiseks loa andmine
Ettekandja: aselinnapea Aleksandr Kanev
Projekti „Sillamäe linna tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine“ taotluse
esitamine ja riigihanke korraldamiseks loa andmine
Ettekandja: aselinnapea Aleksandr Kanev
Sillamäe Linnavolikogu 29. septembri 2015. a määruse nr 39 „Sillamäe linna
spordiorganisatsioonidele toetuse andmise kord “ muutmine
Seletuskiri
Ettekandja: hariduse ja kultuuriosakonna juhataja Katrin Tamme
Kaasettekandja: hariduse ja kultuuriosakonna peaspetsialist Nadežda Skatško
Riigihanke korraldamiseks loa andmine  koolide õpilaste toitlustamise
Ettekandja: hariduse ja kultuuriosakonna juhataja Katrin Tamme
Riigihanke korraldamiseks loa andmine  toiduainete ostmine
Ettekandja: vaneminspektor (sotsiaalosakonna juhataja ülesannetes) Tatjana
Bolšakova

1. Sillamäe linnavalitsuse koosseisust
Kuulati Tõnis Kalbergi. Linnapea selgitas volikogu liikmetele muudatusi Riigikogus, mis
omakorda tõid kaasa muudatused Sillamäe linnavalitsuses. Seoses sellega, et aselinnapeast sai
23.novembril 2016 Riigikogu liige, lõppevad tema volitused aselinnapea ja linnavalitsuse
liikmena. Viimastel kohalike omavalitsuste valmistel valiti ta linnavolikogu liikmeks, ent
tema volikogu liikme volitused peatusid seoses nimetamisega aselinnapea ametikohale.
Käesoleval ajal peatuvad tema volitused Riigikogu liikme volituste täitmise ajaks kuni
Riigikogu liikme volituste lõppemiseni. Linnapea tänas pr Paasmäed tehtud töö eest.
Eevi Paasmäe tunnustas volikogu koostöö, toetuse eest ning lubas Riigikogus anda oma panus
nii regiooni kui Sillamäe linna hüvanguks.
2. Sihtasutuse Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus lõpetamine
Kuulati Tatjana Bolšakova ettekannet. 16. detsembri 2003. a otsusega nr 17/99o
„Sihtasutuses Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus osalemine“ otsustas Sillamäe
Linnavolikogu osaleda Sihtasutuses Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus.

Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium pöördus Sillamäe Linnavolikogu kui asutaja poole
Sihtasutuse Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus tegevuse lõpetamise kohta läbirääkimiste
pidamiseks. Sillamäe Linnavolikogu delegeeris 31. mail 2016. a protokollilise otsusega
läbirääkimiste pidamise Sillamäe Linnavalitsusele. Sillamäe Linnavalitsus moodustas 9. juuni
2016. a korraldusega nr 347k „Komisjoni moodustamine“ läbirääkimiste neljaliikmelise
komisjoni. Komisjon pidas osapooltega läbirääkimisi, mille tulemused fikseeriti 4 protokollis.
Käesolevaks ajaks on pooled jõudnud järeldusele, et on otstarbekas lõpetada Sihtasutuse
Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus tegevus võrgustamaks ta Sihtasutuse Viljandi Haigla
võrku.
Sillamäe Linnavolikogu on seisukohal, et Sihtasutuse Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus
tegevus tuleb lõpetada, kuna tegevuse jätkamine ei ole sellisel kujul otstarbekas.
Küsimused:
Oleg Kultajev küsis, kuidas antakse üle vallasvara.
Tatjana Bolšakova vastas, et vallasvara antakse tasuta üle Sihtasutusele Viljandi Haigla.
Oleg Kultajev küsis vara bilansilise maksumuse kohta.
Monika Feofanova vastas bilansiline maksumus ümberarvestatuna kroonilt eurodesse on
69 694, 57 €.
Araik Karapetjan küsis töötajate tööhõive ja koolituse kohta.
Tatjana Bolšakova vastas, et Viljandi haigla 2017.a eelarves on ette nähtud vahendid Sillamäe
narkorehabilitatsioonikeskuse töötajate koolituseks. Läbirääkimiste käigus koostatud
protokollis ei olnud teemaks koondamise ja seda eesmärki polegi püstitatud.
Monika Feofanova täiendas vastust ning selgitas, et töötajatega sõlmitud töölepingute
tingimused ei muutu. Töötajad, kellel on meditsiiniline haridus, viiakse üle medtöötajateks.
Ta kinnitas, et koondamistest läbirääkimistel juttu ei olnud ning asjaolu, et lõpetatakse asutuse
tegevus, ei mõjuta töötajaid.
Jelena Koršunova selgitas volikogu liikmetele, et volikogu õiguskomisjon arutas
narkorehabilitatsioonikeskuse tegevuse lõpetamist. Koosolekul viibis sotsiaalministeeriumi
esindaja Ingrid OtsVaik.
Dmitri Lett: tulenevalt Sihtasutuse Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus nõukogu otsusest
ning lähtudes seaduspärasusest, teeb volikogu õiguskomisjon ettepaneku täiendada
linnavalitsuse poolt välja töötatud otsuse eelnõu. Dmitri Lett luges ette pakutavad täiendused
puntides 3,4,5.
Jelena Koršunova selgitas, et esialgses otsuse eelnõus olid kolm punkti. Õiguskomisjon palub
täiendada eelnõu tulenevalt Sihtasutuse Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus nõukogu
25.11.2016 otsusest. Ta kommenteeris otsuse eelnõus täiendatud punkte.
Gulnara Sidorenko küsis, kes tasub kommunaalkulud.
Jelena Koršunova vastas, et SA Viljandi Haigla ja otsuse eelnõus kajastub see punktis 4.3
üüritasu on 1 (üks) euro ruutmeeter koos kõikide tasumisele kuuluvate maksetega, üürnik
kannab muud üüritud asjaga seotud kulusid (kõrvalkulud).

Jelena Koršunova küsis volikogu liikmetelt, millise otsuse eelnõu poolt on nad valmis
hääletama, kas linnavalitsuse poolt pakutu või õiguskomisjoni poolt esitatud täiendatud
eelnõu poolt.
Üksmeelselt oldi nõus hääletama õiguskomisjoni poolt esitatud täiendatud eelnõu poolt.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 173 „Sihtasutuse Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus
lõpetamine“. Otsuse vastuvõtmise poolt oli 20 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Otsus on lisatud protokollile.

3. Sillamäe linna 2016. aasta IV lisaeelarve
Lisad 1, 2, 3
Kuulati Tatjana Ivanova ettekannet. Aselinnapea selgitas, et maksutulud vähenevad 170 290€
tulenevalt füüsilises isiku tulumaksu laekumise vähenemisest. Plaanist jäädakse maha 10 kuu
kokkuvõttes 156 788 €. Seega on tulumaksu alalaekumine linna eelarve jaoks murekoht. Ka
aasta viimane kuu ei pruugi tuua leevendust tulumaksu laekumise küsimuses.
24 086€ suurenevad osade asutuste majandustegevuse tulud, 11 852€ on kasvanud
sihtotstarbelised laekumised. Siiski vähenevad põhitegevuse tulud kokku 134 352€.
Põhitegevuse kulud vähenevad 21 117€. Põhiliselt on vähenemine tingitud osade asutuste
kommunaalkulude ja mõnede tegevusalade kulude eeldatavast kokkuhoiust: valveteenused,
territoriaalne planeerimine, jäätmekäitlus, munitsipaaleluruumide ja –hoonete ülalpidamine,
tänavavalgustus, korteriühistute toetus (vahendid ei taotletud). Oli asutusi, kus tuli teha
vältimatuid kulutusi.
Põhitegevuse tulem väheneb summas
113 235€, mis vastavalt kajastub
investeerimistegevusel. Eelarve on tasakaalus.
Peale IV lisaeelarvet on põhitegevuse tulud summas 13 312 625€, kulud summas
12 764 872€, investeerimistegevus summas 804 703€.
Küsimused:
Gulnara Sidorenko ja Oleg Kultajevi küsimused olid seotud linnavara kindlustamisega. Oleks
võinud kindlustada hoone sees olev vara, et kindlustusjuhtumi tekkides oleks võimalik
hüvitada. Linna kulud ettenägematute avariide likvideerimiseks on piisavalt suured.
Andrei Okamantšukki huvitas kokkuhoid mõnedelt kuludelt, näiteks jäätmekäitluselt.
Aleksandr Kanev selgitas, et jäätmekäitluses jäi osa kavandatud tegevusi tegemata.
Uuendamata jäid jäätmekäitlemise eeskiri ja muud jäätmemajandusega seotud dokumendid.
Ka riigihangete tulemusel oli rahade kokkuhoid linnamajanduses.
Enne hääletamist lahkus volikogu istungilt Igor Malõšev.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 67 „Sillamäe linna 2016. aasta IV lisaeelarve“. Määruse
vastuvõtmise poolt hääletas 16 volikogu liiget, vastu ei olnud ja erapooletuid 3. Määrus
lisatud protokollile.
4. Sillamäe linna ja Toila valla vahelise piiri korrigeerimise taotlemine

Kuulati Aleksandr Kanevi ettekannet. Sillamäe Linnavolikogu 28. juuni 2016. a otsusega nr
150 „Haldusüksuse piiride muutmise ettepaneku esitamine Toila Vallavolikogule“ esitas
Sillamäe Linnavolikogu Toila Vallavolikogule ettepaneku Sillamäe linna ja Toila valla
vahelise piiri muutmiseks. Piiri korrigeerimisel jääb Sillamäe linna territooriumile seni Toila
vallas Päite külas asuvad Piiri kinnistu ja Lepasalu kinnistu. Linnavalitsus teeb volikogule
ettepaneku taotleda Sillamäe linna ja Toila valla piiri korrigeerimist vastavalt otsusele lisatud
plaanile.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 174 „Sillamäe linna ja Toila valla vahelise piiri
korrigeerimise taotlemine“. Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 19 volikogu liiget, vastu ja
erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.

5. Projekti „Sillamäe Kultuurikeskuse abihoone pööningu soojustamine“ taotluse
esitamine ja riigihanke korraldamiseks loa andmine
Kuulati Aleksandr Kanevi ettekannet. Linnavalitsus teeb ettepaneku esitada 15. jaanuariks
2017. a Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) „Regionaalsete investeeringutoetuste
programm“ projekti „Sillamäe Kultuurikeskuse abihoone pööningu soojustamine“ taotlus
otsuse eelnõus toodud tingimustel. Lubada Sillamäe Linnavalitsusel algatada ja korraldada
riigihange Sillamäe Kultuurikeskuse abihoone pööningu soojustamise ehitustööde
omanikujärelevalveks ning määrata riigihange eeldatavaks maksumuseks 3 220 eurot.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 175 „Projekti „Sillamäe Kultuurikeskuse abihoone
pööningu soojustamine“ taotluse esitamine ja riigihanke korraldamiseks loa andmine“.
Otsuse vastuvõtmise poolt oli 19 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus on
lisatud protokollile.
6. Projekti „Sillamäe linna tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine“ taotluse
esitamine ja riigihanke korraldamiseks loa andmine
Kuulati Aleksandr Kanevi ettekannet. Sillamäe Linnavalitsus valmistab ette projekti
„Sillamäe linna tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine“ selle järgnevaks esitamiseks
Ühtekuuluvusfondi meetmesse „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine“.
Meetme eesmärgiks on korrastada vananenud tänavavalgustuse taristut, mille tulemusel
väheneb tänu kaasaegsele valgustile ja juhtimistehnoloogiale energia kasutamine. Sillamäe
linna tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimiseks ja selle energiasäästlikumaks muutmiseks,
Esitada „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamise“ meetmesse projekti
„Sillamäe
linna
tänavavalgustuse
taristu
rekonstrueerimine“
taotlus
projekti
kogumaksumusega kuni 2 300 000 eurot (sh käibemaks). Projekti „Sillamäe linna
tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine“ raames on plaanis vahetada välja kuni 1 161
valgustuspunkti ja paigaldada juhtimissüsteem. Sillamäe linna omafinantseering moodustab
kuni 690 000 eurot ehk kuni 30%. Projekteerimine ja ehitus on planeeritud 2017.2019.
aastatele.

Küsimused:
Volikogu liikmed Gulnara Sidorenko, Araik Karapetjan, Oleg Kultajev esitasid küsimusi
ehitatava kogujatee valgustuse teenindamise kohta, kuidas vahetatakse välja olemasolev
tänavavalgustuse taristu, millises stiilis valitakse valgustid linna ajaloolisele osale.
Aselinnapea hr Kanev selgitas, et Tallinna mnt valgustamise eest linn vastutust ei kanna,
samuti rääkis ta, et praegu teenindab tänavavalgustust firma, kes võitis omal ajal välja
kuulutatud riigihanke. Lepingu lõppedes, kuulutatakse välja uus hange, mille käigus selgub
teenindajafirma.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 176 „Projekti „Sillamäe linna tänavavalgustuse taristu
rekonstrueerimine“ taotluse esitamine ja riigihanke korraldamiseks loa andmine“.
Otsuse vastuvõtmise poolt oli 19 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus on
lisatud protokollile.

7. Sillamäe Linnavolikogu 29. septembri 2015. a määruse nr 39 „Sillamäe linna
spordiorganisatsioonidele toetuse andmise kord “ muutmine
Seletuskiri
Kuulati Katrin Tamme ja Nadežda Skatško ettekannet. Määruse muutmise vajaduse tingisid
asjaolud, mis ilmnesid 2016. aastal spordiklubidele toetuse jaotamisel ning selle kasutamise
kontrollimisel. Muudatused võimaldavad üheselt aru saada toetuse eraldamise tingimustest
ning seejuures arvestada spordiklubi tegevuse erinevaid tahke.
Muudatusettepanekud on:
1) § 1 lõige 5 – toetuse määramise tingimustele lisatakse veel üks, mille järgi
arvestatakse spordiklubi treeningutel osalevate laste ja noorte arvu kontrolli tulemusi.
Sillamäe Linnavalitsus teostab igaaastaselt spordiklubide kontrolli, mille käigus
fikseeritakse treeningutest osavõtt, seetõttu on mõistlik arvestada nimetatud mõõdikut
toetuse suuruse arvestamisel. Näiteks, kui trennis on vähe osalejad, ei toeta
linnavalitsus spordiklubi 100% ulatuses, vaid väiksemas mahus (vastav arvutustabel
on toodud korra lisas 4).
2) § 1 lg 6 punktis 2 asendatakse treeneri kutse nimetus „Eesti Olümpiakomitee
atesteeritud kategooria” nimetusega „kutsekvalifikatsioon“, mis tuleneb
„Spordiseadusest“.
3) § 2 punkt 2 jäetakse välja, kuna linnavalitsusel puudub kohustus kooskõlastada toetuse
jaotamist MTÜga Sillamäe Spordiliit Kalev.
4) §s 2 täiendatakse mõistet „andekas sportlane“, st et andeka sportlase toetust saab
sportlane, kes esindab erinevatel võistlustel ainult kas Eesti Vabariiki, Sillamäe linna
või Sillamäe linna klubi.
5) § 3 lõige 2 punkt 5  toetuse taotlusele lisab spordiklubi erinevat infot oma tegevuse
kohta, täiendavalt tuleb klubil esitada treeningrühmade loetelu ja treeneri nimi, kes
rühmaga tegeleb.
6) § 3 lõige 2 punkt 6 – tuuakse sisse tingimus, et lapsevanema või hooldaja avaldus
lapse spordiklubisse vastuvõtmiseks on allkirjastatud digitaalselt.

7) § 4 lõikes 4 jäetakse välja sõnad „ning teavitab otsusest spordiliitu”, kuna kõik
Sillamäe linna spordiorganisatsioonid on MTÜ Sillamäe Spordiliit Kalev liikmed ning
kõigile edastatakse info eraldatud toetuse kohta.
8) Lisas 2 lihtsustatakse avalduse vormi, lisatakse sõnad „/allkirjastatud digitaalselt/“.
9) Lisas 4 on lisatud punkt 1.2, kus on kirjeldatud, kuidas toimub toetust saavate
spordiklubi liikmete arvu määramine lähtuvalt treeningute külastatavusest, st mida
suurem on treeningu külastatavuse protsent, seda suurem on spordiklubi toetus.
10) Lisas 5 § 2 täpsustatakse andeka sportlase alalist treenimiskohta, st sportlane treenib
pidevalt Sillamäe spordiklubis, mitte ei esinda klubi ainult üksikutel võistlustel.
Küsimused:
Oleg Kultajev esitas küsimuse, mis puudutas toetuse määramist klubidele.
Nadežda Skatško vastas, et toetuse määramise tingimustele lisatakse veel üks, mille järgi
arvestatakse spordiklubi treeningutel osalevate laste ja noorte arvu kontrolli tulemusi.
Sillamäe Linnavalitsus teostab igaaastaselt spordiklubide kontrolli, mille käigus fikseeritakse
treeningutest osavõtt, seetõttu on mõistlik arvestada nimetatud mõõdikut toetuse suuruse
arvestamisel. Näiteks, kui trennis on vähe osalejad, ei toeta linnavalitsus spordiklubi 100%
ulatuses, vaid väiksemas mahus.
Gulnara Sidorenko leidis, et pole õige nõuda lapsevanema avalduse digitaalset allkirjastamist,
kuna mitte kõik ei pruugi seda oskust vallata.
Nadežda Skatško vastas, et linnavalitsus püüdleb selle poole, kuna niisugune nõue tagab
parema ülevaate klubis tegutsevatest noortest.
Jelena Koršunova selgitas, et paljud lapsevanemad on juba üle 5 aasta jälginud läbi ekooli
oma laste tegemisi.
Andrei Okamantšuk palus ettekandjal täpsemalt kommenteerida määruses lisas 2 Toetuse
arvutamise ja spordiorganisatsioonile toetuse eraldamise juhendis toetuse suuruse
kindlaksmääramiseks spordiklubi koefitsiendi arvutamist.
Dmitri Lett tänas haridus ja kultuuriosakonda, volikogu noorsoo ja spordikomisjoni tehtud
töö eest sporditoetuste korra muutmisel.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 68 „Sillamäe Linnavolikogu 29. septembri 2015. a
määruse nr 39 „Sillamäe linna spordiorganisatsioonidele toetuse andmise kord“
muutmine“ koos lisadega. Määruse vastuvõtmise poolt oli 19 volikogu liiget, vastu ja
erapooletuid ei olnud. Määrus on lisatud protokollile.
8. Riigihanke korraldamiseks loa andmine  koolide õpilaste toitlustamine
Kuulati Katrin Tamme ettekannet. Sillamäe linna koolide õpilaste toitlustamise
korraldamiseks võttis Sillamäe Linnavolikogu 28. oktoobril 2010. a vastu otsuse nr 44
„Sillamäe linna koolide õpilaste toitlustamise korraldamine“, millega andis Sillamäe
Linnavalitsusele nõusoleku algatada ja korraldada riigihankemenetlused koolide
toitlustamiseks tähtajaga kuni 5 aastat ning sõlmida edukaks tunnistatud pakkujatega
hankeleping. Kuna hankemenetluse läbiviimiseks sellise hankelepingu pika perioodiga on
vajalik piisav ajavaru ning arvestades, et kehtivad hankelepingud lõppevad juba 31.

detsembril 2016. a on otstarbekas korraldada Sillamäe linna nelja kooli toitlustaja teenuse
ostmiseks kaks hanget, mille tulemusel on tagatud sujuv koolitoidu pakkumine õpilastele:
1. perioodiks 9. jaanuarist 2017. a  18. märtsini 2017. a leida koolitoitlustaja lihthanke
korras;
2. perioodiks 27. märtsist 2017. a – 1. juulini 2022. a leida koolitoitlustaja järgmiseks viieks
aastaks avatud hankemenetluse korras.
„Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse“ § 42 lõike 1 alusel korraldab õpilaste toitlustamist
koolis kooli pidaja. PGS § 42 lõike 2 alusel nähakse riigieelarves ette toetus munitsipaal ja
erakoolis statsionaarses õppes põhi ja keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude
katmiseks. Linnavalitsus teeb volikogule ettepaneku lubada algatada ja korraldada:
 lihthankemenetlus „Sillamäe Eesti Põhikooli, Sillamäe Kannuka Kooli, Sillamäe
Vanalinna Kooli ja Sillamäe Gümnaasiumi õpilaste toitlustamiseks toiduainete ja
jookide ostmine“ perioodiks 9. jaanuarist 2017. a kuni 18. märtsini 2017. a ning
sõlmida edukaks tunnistatud pakkujaga hankeleping;
 riigihankemenetlus „Sillamäe Eesti Põhikooli, Sillamäe Kannuka Kooli, Sillamäe
Vanalinna Kooli ja Sillamäe Gümnaasiumi õpilaste toitlustamiseks toiduainete ja
jookide ostmine“ perioodiks 27. märtsist 2017 kuni 1. juulini 2022. a ning sõlmida
edukaks tunnistatud pakkujaga hankeleping.
Lihthanke eeldatavaks maksumuseks määrata 39 000 eurot (ilma käibemaksuta) ja riigihanke
eeldatavaks maksumuseks 730 000 eurot (ilma käibemaksuta).
Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 27. oktoobri 2016. a otsus nr 170 „Riigihanke
korraldamiseks loa andmine“.

Otsustati: võtta vastu otsus nr 177 „Riigihangete korraldamiseks loa andmine“. Otsuse
vastuvõtmise poolt oli 19 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus on lisatud
protokollile.
9. Riigihanke korraldamiseks loa andmine
Kuulati Tatjana Bolšakova ettekannet. Linnavalitsus teeb volikogule ettepaneku lubada
algatada ja korraldada riigihankemenetlus „Toiduainete ostmine Sillamäe Laste Hoolekande
Asutusele Lootus“ perioodil 1. jaanuarist 2017. a kuni 31. detsembrini 2017. a ning sõlmida
edukaks tunnistatud pakkujaga hankeleping. Määrata riigihanke eeldatavaks maksumuseks 21
784 eurot (ilma käibemaksuta).
Valeri Abramovitš lahkus enne otsuse hääletamist volikogu istungilt.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 178 „Riigihanke korraldamiseks loa andmine“. Otsuse
vastuvõtmise poolt oli 18 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus on lisatud
protokollile.
Sellega oli volikogu istungi päevakord ammendatud. Järgmine volikogu istung toimub 15.
detsembril 2016.

Jelena Koršunova
Volikogu esimees

Sirle Kupts
Protokollija

