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Toimumiskoht: Sillamäe Linnavalitsus
Istungit juhatas: Jelena Koršunova
Protokollis: Sirle Kupts
Võttis osa: 21 volikogu liiget (nimekiri lisatud)
Osalesid:
Tõnis Kalberg – linnapea
Tatjana Ivanova – aselinnapea
Eevi Paasmäe  aselinnapea
Liidia Tolmatšova – Toimetus Sillamäeski Vestnik peatoimetaja
Georgi Karpenko – infotehnoloogia peaspetsialist
Läbirääkimised päevakorra kohta. Jelena Koršunova küsimusele, kas on täiendusi, parandusi
päevakorra kohta, ei laekunud ühtegi ettepanekut.
Otsustati: kinnitada 2st punktist koosnev päevakord. Poolt 16 volikogu liiget.
Päevakord:
1. Elanike küsitluse tulemuste kinnitamine
Ettekandja linnasekretär Andrei Ionov

2. NarvaJõesuu linna, Sillamäe linna ja Vaivara valla osas Vabariigi Valitsuse
algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku kohta arvamuse
esitamine
Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg
1. Elanike küsitluse tulemuste kinnitamine
Kuulati Andrei Ionovi ettekannet. Sillamäe Linnavalitsus korraldas Vaivara valla, Narva
Jõesuu ja Sillamäe linna, samuti KohtlaJärve Viivikonna linnaosa (Viivikonna ja Sirgala)
osas Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride
muutmise ettepaneku kohta Sillamäe linna elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitluse 23.
24. aprillil 2017. a. Küsitlus viidi läbi 23. aprillil 2017. a veebikeskkonnas ning 23. ja 24.
aprillil 2017. a Sillamäe Spordikompleksis Kalev. Küsitluse tulemuste protokolli järgi on
Sillamäe linna vähemalt 16aastaste elanike arv 11837 ja küsitluses osales 1501 isikut.

Küsitluses osalenutest 233 (15,6 %) pooldas Vaivara valla, NarvaJõesuu ja Sillamäe linna,
samuti KohtlaJärve Viivikonna linnaosa (Viivikonna ja Sirgala) ühinemist uueks
omavalitsusüksuseks nimetusega Vaivara vald ja 1260 (84,4 %) olid selle vastu. Küsitluse
tulemused kinnitab linnavolikogu. Linnavalitsus teavitas vastavalt seadusele küsitluse
läbiviimisest läbi linna kodulehe ja ajalehe Sillamäeski Vestnik. Informatsiooni jagati ka
linnavalitsuse korraldatud infotunnis, mis seadusega pole nõutav.
Küsimusi ettekandjale ei olnud.
Olge Kultajev luges ette rühma volikogu liikmete eriarvamuse (lisatud protokollile).
Jelena Koršunova lisas vahemärkusena Oleg Kultajevi eriarvamusele selgituse selle kohta, et
valituse esitatud projektis on selgelt sõnastatud ettepanek võtta ühendatava haldusüksuse
koosseisu KohtlaJärve linnaosad – Viivikonna ja Sirgala ning anda uuele haldusüksusele
nimeks Vaivara vald.
Kommentaariks vastas linnasekretär Andrei Ionov, et linnavalitsus tegi kõik, mis oli
seadusega ette nähtud. Kümne päeva jooksul ei laekunud ühtegi kaebust. Küsimus oli
sõnastatud nii, nagu seada nägi ette Vabariigi Valitsuse määrus. Mis puudutab informeerimist,
siis juhul, kui Rahandusministeerium küsib, kuhu kulutati raha, tuleb selgitada. Kõikide
põhjendatud kulude kohta esitatakse aruanne ministeeriumile.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 198 „Elanike küsitluse tulemuste kinnitamine“. Otsuse
vastuvõtmise poolt oli 16 volikogu liiget, vastu 5 ja erapooletuid ei olnud. Otsus on lisatud
protokollile.
2. NarvaJõesuu linna, Sillamäe linna ja Vaivara valla osas Vabariigi Valitsuse
algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku kohta arvamuse
esitamine
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet. Vabariigi Valitsus on teinud NarvaJõesuu linnale,
Sillamäe linnale ja Vaivara vallale „Haldusreformi seaduse“ § 9 lõike 2 kohaselt ettepaneku
ühinemiseks ning esitanud Vabariigi Valitsuse määruse „NarvaJõesuu linna, Sillamäe linna
ja Vaivara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a
määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõu
arvamuse andmiseks. Vastavalt HRS § 9 lõikele 2 tuleb Sillamäe Linnavolikogul esitada
arvamus ülalnimetatud Määruse eelnõu kohta 15. maiks 2017. a. HRS § 9 lõike 8 kohaselt
loetakse 15. maiks 2017. a arvamuse andmata jätmisel Vabariigi Valitsuse ettepanek
vastuvõetuks.
Linnavalitsus moodustas küsimusega tegeleva töörühma. Esiteks korraldati elanike küsitlus.
Linnapea märkis, et see on üks väheseid kordi, mil seaduse järgi tuleb küsida omavalitsuse
elanike arvamust. Edasi tehti tihedat koostöö naaberomavalitsustega. NarvaJõesuu ja Vaivara
valla juhtidega kohtuti mitmeid kordi. Vaivara vallavanem Veiko Luhalaid rõhutas juba
eelnevatel kohtumistel volikogus, et ei soovi hetkel ühineda Sillamäe linnaga. Kõikide
küsitluste tulemused näitasid seda, et elanikud ei ole ühinemise poolt. Kolmandaks koostas
töörühm vastavalt seadusele arvamuse. Oma arvamuse andis ka konsultant Mihkel Laan, kes
ei saanud osaleda käesoleval istungil. Järgnevalt selgitas Tõnis Kalberg, millistest
kriteeriumitest lähtuti analüüsimisel ning võrdles kolme omavalitsust kümne näitaja alusel.

Arvamus esitatakse IdaViru maavanemale ja seejärel Vabariigi Valitsusele, kes kas nõustub
arvamusega või mitte. Mittenõustumist peab valitsus põhjendama.
Linnapea ütles selgituseks, et dokumendis tuleb teha tehnilised parandused, näiteks, teed on
näidatud meetrites, aga peavad olema kmtes ning Vaiva valla küsitluse tulemused on
täpsustunud.
Jelena Koršunova kommenteeris töörühma esimehena, et toimusid kohtumised kolme
omavalitsusega, protokollid kohtumiste kohta on kättesaadavad linna kodulehel nagu ka
arvamus nii eesti kui vene keeles. Suurt tänu põhjaliku ja põhjendatud arvamuse koostamisel
avaldas volikogu esimees linnapeale.
Töörühm koos linnavalitsusega tegi päringu valitsusel, kas juhul, kui ühendatakse
omavalitsused, tuuakse linna tagasi struktuuride esindused. Vastus laekus Mihhail Korbilt ja
ministeeriumilt, et ühinemise tagajärjel ei tooda tagasi linnast väljaviidud struktuure.
Dmitri Lett – õiguskomisjon arutas 02.05.2017 koosolekul ühinemisega seotud küsimusi ning
otsustas, et Vaivara valla ja NarvaJõesuu linna ning KohtlaJärve Viivikonna ja Sirgala
linnaosa liitmine Sillamäe linnaga ei ole põhjendatud ning praegusel hetkel otstarbekas.
Komisjon soovitas linnavolikogul mitte nõustuda NarvaJõesuu linna, Sillamäe linna ja
Vaivara valla ühinemise osas Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse
muutmise ettepanekuga. Samuti kiitis komisjon heaks volikogu otsuste eelnõud.
Inna Nazarova avaldas arvamust, et arvamus, meedias ilmunud artiklid ning kohtumistel
väljaöeldu on valgustanud ainult negatiivselt ühinemist. Ta leidis, et see on subjektiivne
lähenemine küsimusele. Arvamus ei kajasta ühinemise positiivseid külgi.
Jelena Koršunova kommenteeris, et nähtavasti pole arvamust loetud põhjalikult, sest selles
sisalduvad nii positiivsed kui negatiivsed küljed. Antud olukorras kaaluvad negatiivsed
pooled üles positiivsed.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 199 „NarvaJõesuu linna, Sillamäe linna ja Vaivara valla
osas Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku
kohta arvamuse esitamine“. Otsuse vastuvõtmise poolt oli 12 volikogu liiget, vastu 4 ja
erapooletuid ei olnud. Otsus on lisatud protokollile.
Sellega oli volikogu istungi päevakord ammendatud. Järgmine volikogu istung toimub
30.mail 2017.
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