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Toimumiskoht: Sillamäe Linnavalitsus
Istungit juhatas: Jelena Koršunova
Protokollis: Sirle Kupts
Võttis osa: 16 volikogu liiget (nimekiri lisatud)
Puudusid: Igor Malõšev, Inna Nazarova, Andrei Okamantšuk, Gulnara Sidorenko, Igor
Suharukov
Osalesid:
Tõnis Kalberg – linnapea
Tatjana Ivanova – aselinnapea
Aleksandr Kanev – aselinnapea
Eevi Paasmäe  aselinnapea
Katrin Tamme – haridus ja kultuuriosakonna juhataja
Nadežda Skatško  haridus ja kultuuriosakonna peaspetsialist
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. Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused
Seletuskiri
Ettekandja aselinnapea Eevi Paasmäe
2. Sillamäe Raamatukogu põhimäärus
Seletuskiri
Ettekandja aselinnapea Eevi Paasmäe
1. Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused
Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet. Lasteaiaõpetajate tööjõukulude toetamisega motiveeritakse
kohaliku omavalitsuse üksusi lasteaiaõpetajate töötasu alammäära tõstmist vähemalt 90%
põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäärast. Täiendavat toetust antakse neile

alates 2017. aasta 1. septembrist. Eesmärk täidetakse kohaliku omavalitsuse üksuste ja riigi
koostöös. Toetuse moodustab tasandustoetuse ja lapsepõhise toetuse summa.
Tasandustoetuse aluseks on määruses selleks aastaks sätestatud lasteaiaõpetaja töötasu
alammäära ja kohaliku omavalitsuse 2017. aasta 1. aprilli seisuga kehtinud
munitsipaallasteaia õpetaja töötasu alammäära vahe, mis korrutatakse munitsipaallasteaedade
lasteaiaõpetajate ametikohtade arvuga toetuse andmise aasta eelneva aasta 10. novembri
seisuga. Lasteaiaõpetajate ametikohtade hulka on arvatud kõik haridus ja teadusministri 11.
septembri 2015. a määrusega nr 42 „Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis“
kehtestatud munitsipaallasteaedade lasteaiaõpetajate ametikohad, sh eesti keele kui teise
keele, muusika, liikumise ja ujumisõpetaja ametikohad.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 78 „Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise
alused“. Otsuse vastuvõtmise poolt oli 16 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Määrus on lisatud protokollile.
2. Sillamäe Raamatukogu põhimäärus
Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet. 2017. aastal toimuvad Sillamäe raamatukogu töös mitmed
ümberkorraldused: kolimine uutesse ruumidesse aadressil Viru 26, lasteosakonna kolimine
muusikakoolist Kalda 12 ruumidesse. Seoses raamatukogu asukoha muutusega,
struktuurimuutusega (kolme osakonna asemel jääb kaks osakonda) ja sellega seotud
töökorralduse muudatustega, on vajadus uuendada raamatukogu põhimäärust. Sillamäe Linna
Keskraamatukogu kehtiv põhimäärus võeti vastu 13. novembril 2007. a. Põhimääruse aluseks
on "Rahvaraamatukogu seadus". Põhimääruses on sätestatud raamatukogu ülesanded,
teeninduse korraldamise põhialused, juhtimise ja nõukogu töökorraldus, struktuur ning vara ja
finantseerimine.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 79 „Sillamäe Raamatukogu põhimäärus“. Määruse
vastuvõtmise poolt oli 16 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Määrus on lisatud
protokollile.
Sellega oli volikogu istungi päevakord ammendatud. Järgmine volikogu istung toimub
31.augustil 2017.
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