ISTUNGI PROTOKOLL

SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU

Sillamäe

29. mai 2014 nr 10

Algus: 16.00
Lõpp: 17.45
Istungit juhatas: Jelena Koršunova
Protokollis: Sirle Kupts
Võttis osa: 18 volikogu liiget (nimekiri lisatud)
Viibisid kohal:
Tõnis Kalberg - linnape
Tatjana Ivanova – aselinnapea
Eevi Paasmäe - aselinnapea
Andrei Ionov – linnasekretär
Vladimir Šurmin – peaarhitekt
Aleksei Stepanov – asenguosakonna juhataja
Tatjana Fedorenkova – sotsiaalosakonna juhataja
Liidia Tolmatšova – Toimetus Sillamäeski Vestnik toimetaja
Vladimir Krotov – teleoperaator
Puudus(id): Araik Karapetjan, Dmitri Lett, Veera Tihhonova
Oleg Kultajev avaldas soovi võtta videosse volikogu istung, et see hiljem üle anda
volikogu kantseleisse.
Jelena Koršunova pani selle tahteavalduse hääletusele.
Video poolt oli 4 volikogu liiget, vastu 10, 2 ei hääletanud. Hilinenud pr Inna Nazarova
arvates, et tegemist on hääletamisega volikogu päevakorra kinnitamise osas hääletas algul
video vastu, ent palus seejärel mitte lugeda tema häält.
Enne volikogu päevakorra läbirääkimisi tegi pr Nazarova järelpärimise videosalvestuste
osas (lisatud protokollile).
Läbirääkimised päevakorra üle:
Jelena Koršunova – kuulutas välja volikogu päevakorra.
Otsustati: kinnitada 6st punktist koosnev päevakord.
Selle otsuse poolt oli 17 volikogu liiget, kuna Igor Suharukov hilines volikogu istungile.
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Päevakord:
1. Sillamäe Linnavolikogu 16.detsembri 2010.a otsuse nr 55 „Detailplaneeringu
koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine“ kehtetuks tunnistamine
Vene keeles:
Ettekandja: Tõnis Kalberg
2. Sillamäe linna haldusterritooriumil ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
Vene keeles:
Lisa:
Seletuskiri:
Ettekandja: Tõnis Kalberg
3. Sillamäe kesklinna muinsuskaitsealaks tunnistamisest
Väljavõte:
Ettekandja: Tõnis Kalberg
Kaasettekandja: Vladimir Šurmin
4. Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale ja riigieelarvest rahastatava puudega
lapse hooldajatoetuse vahendite kasutamise tingimused ja kord
Vene keeles:
Lisa:
Seletuskiri:
Ettekandja: Eevi Paasmäe
5. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
Vene keeles:
Ettekandja: Andrei Ionov
6. Info Sillamäe linna arengukava täitmisest
Ettekandja: Aleksei Stepanov
1. Sillamäe Linnavolikogu 16.detsembri 2010.a otsuse nr 55 „Detailplaneeringu
koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine“ kehtetuks tunnistamine
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet. Sillamäe Linnavolikogu 16.detsembri 2010.a
otsusega nr 55 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine
ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ algatati Sillamäel
Tallinna maantee äärsete alade detailplaneeringu koostamine ja kinnitati
detailplaneeringu lähteülesanne vastavalt otsuse lisale, mille järgi lähteülesanne on kehtiv
18 kuud arvates haldusakti vastuvõtmisest detailplaneeringu koostamise algatamise
kohta. Planeeringu koostamise korraldaja on Sillamäe Linnavalitsus ja planeeringu
koostamise rahastaja on Sillamäe linn. Detailplaneeringu tegelikule koostamisele ei
asutud seoses asjaoluga, et Ida-Viru Maavanem menetles maakonna teemaplaneeringut
„E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori
määramine“, mis kehtestati 2013. aastal. Selle teemaplaneeringuga täpsustati E20
maantee trassikoridori ja kuni teemaplaneeringu kehtestamiseni polnud selge, millist
alternatiivi kasutatakse. Sillamäe Linnavolikogu 16.detsembri 2010.a otsusega nr 55
algatatud detailplaneering ei ole vastu võetud ega kehtestatud ning lähteülesande
kehtivusaeg on möödunud. Pärast lähteülesande kehtivusaja lõppu ei saa Linnavalitsus
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piirduda vaid planeeringu lähteülesandele vastavuse hindamisega, hinnata tuleb ka
vahepeal muutunud asjaolusid. Siit tulenevalt teeb linnavalitsus ettepaneku tunnistada
kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 16.detsembri 2010.a otsus nr 55 „Detailplaneeringu
koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine“.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 25 “Sillamäe Linnavolikogu 16.detsembri 2010.a otsuse nr
55 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ kehtetuks tunnistamine”.
Selle otsuse poolt oli 17 volikogu liiget. (Otsus lisatud protokollile).
2. Sillamäe linna haldusterritooriumil ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet. Sillamäe linna avaliku korra eeskiri on kehtestatud
Sillamäe Linnavolikogu 26. septembri 2002. a määrusega. Seoses korrakaitseseaduse
jõustumisega muutub avaliku korra eeskiri 1. juulist 2014 kehtetuks.
Ühe osana reguleerib avaliku korra eeskiri ka avalike kogunemiste korraldamist.
Korrakaitseseaduse järgi kehtestab kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil
ürituse korraldamise ja pidamise nõuded kohaliku omavalitsuse volikogu määrusega.
Eeltoodust lähtudes on määruse eelnõu koostatud kehtiva avaliku korra eeskirja järgi.
Erinevates õigusaktidest võib leida norme, mis reguleerivad avalikke kogunemisi, kui
puudub ühtne regulatsioon avalike ürituste korraldamise kohta. Korrakaitseseaduse
eelnõu autorid on seisukohal, et avalike üritustega seonduv tuleks seadusega reguleerida,
ent hetkel on see erinevatel põhjustel jäänud tegemata. Samas on linnavalitsus seisukohal,
et ürituste korraldamise ja pidamise nõuded tuleks reguleerida. Küsimus kuulub volikogu
ainupädevusse ja neid küsimusi otsustatakse hääletamise teel ning otsus tehakse
poolthäälte enamusega.
Hr Kalberg palus täiendada määruse eelnõu paragrahvi 11 lõiget 11 punkte 3-4, lisades
fraasi „…kui linnavalitsus ei otsusta teisiti.“.
Küsimused:
Inna Nazarova küsis, mis on muutunud määruse eelnõus võrreldes avaliku korra
eeskirjaga.
Tõnis Kalberg vastas, et enamus on sama, muutunud on normtehniliselt paragrahv 1.
Jelena Koršunova pani hääletusele linnavalitsuse ettepaneku täiendada määruse eelnõu
paragrahvi 11 lõiget 11 punkte 3-4, lisades fraasi „…kui linnavalitsus ei otsusta teisiti.“.
Selle täienduse poolt oli 18 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Järgnevalt pani volikogu esimees hääletusele määruse eelnõu koos täiendusega. Selle
poolt hääletas 18 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 14 „Sillamäe linna haldusterritooriumil ürituse
korraldamise ja pidamise nõuded“. Määruse poolt hääletas 18 volikogu liiget, vastu ja
erapooletuid ei olnud. Määrus lisatud protokollile.
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3. Sillamäe kesklinna muinsuskaitsealaks tunnistamisest
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet. 23.aprillil 2014.a esitas Muinsuskaitseamet Sillamäe
Linnavalitsusele Sillamäe kesklinna eksperthinnangu arvamuse saamiseks Sillamäe
kesklinna muinsuskaitsealaks tunnistamise kohta. „Muinsuskaitseseaduse“ § 15 lõike 1
järgi otsustab muinsuskaitsealaks tunnistamise Vabariigi Valitsus kultuuriministri
ettepanekul. „Muinsuskaitseseaduse“ § 15 lõike 3 järgi küsib Muinsuskaitseamet enne
muinsuskaitsealaks tunnistamist muinsuskaitseala põhimääruse eelnõu kohta
asukohajärgse kohaliku omavalitsuse volikogu arvamust ja korraldab muinsuskaitseala
põhimääruse eelnõu avaliku väljapaneku asukohajärgses valla- või linnavalitsuses ning
Muinsuskaitseameti veebilehel, teavitades sellest eelnevalt vähemalt ühes üleriigilise
levikuga ajalehes ja kohalikus ajalehes. Linnavalitsuse pädevus tuleneb
„Muinsuskaitseseaduse“ §-st 9, st linnavalitsus ei saa anda siduvat arvamust
muinsuskaitsealaks tunnistamise osas, kuid saab väljendada linna õigusaktidest ja
varasematest planeeringutest tulenevaid otsustusi ja seisukohti. Linnapea tegi volikogule
ettepaneku kiita heaks linnavalitsuse poolt Muinsuskaitseametile koostatud kirja projekt.
Vladimir Šurmin oma kaasettekandes tegi lühikese ekskursi tagasi linna mineviku ja tema
linnaehituslikku ajalukku. Ta märkis linna unikaalsust seoses asjaoluga, et siin on
esindatud kolm arhitektuuri stiili: stalinlik, brežnevlik ja tänapäevalik mikrorajoon.
Samas märkis ta, et linna rahalised vahendid miljööväärtuslike objektide renoveerimisel
on piiratud.
Küsimused:
Oleg Kultajev küsis, kas on ka mingi rahaline katse kaitsmaks ja taastamaks linna vana
osa.
Tõnis Kalberg vastas, et Sillamäe linn on üks väheseid omavalitsusüksusi, kes
linnaeelarveliste vahenditega toetab miljööväärtuslikul hoonestusalal elamute
rekonstrueerimist. See tähendab, et kohaliku tasandi kaitsel otsustab linn nii kitsendused
kui nendest tulenevate kõrgendatud nõuete hüvitamise. Kui tegu on riikliku kaitsega, siis
tuleb rahaliselt tagada ka kõrgendatud nõuetest tulenevate kulude katmine.
Sõnavõtud:
Gulnara Sidorenko leidis, et tuleb kindlasti kirjale vastata ning kasutada maksimaalselt
ära riigi poolt pakutud abi. Ta tõi näiteks kino Rodina, mille omanikule on tehtud
ettekirjutusi, aga tulemust pole. Kui seda teeks riik, võiks loota teistmoodi reageeringule.
Ta tegi ettepaneku pöörduda ärimeeste poole, et nad sponsoreeriksid linna
arhitektuuriliste hoonete renoveerimist.
Igor Malõšev selgitas, et volikogu arengukomisjon arutas küsimust ning tegi otsuse kiita
heaks linnavalitsuse poolt ette valmistatud kirja projekt.
Inna Nazarova leidis, et peab tegevused selles valdkonnas peavad olema järjepidevad. Ta
tegi ettepaneku linnavalitsusele koostada edasisteks toiminguteks tegevuskava.
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Galina Burkova märkis, olgugi et vanas linnaosas elavad enamuses eakad inimesed, kelle
rahalised võimalused on piiratud, on inimesed hakanud aktiivselt kaasa lööma majade
renoveerimisel.
Inna Nazarova lahkus küsimuse arutelult.
Jelena Koršunova tegi ettepaneku kiita heaks linnavalitsuse poolt Muinsuskaitseametile
ette valmistatud kirja projekt.
Selle ettepanekuga nõustusid kõik kohalviibinud volikogu liikmed.
4. Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale ja riigieelarvest rahastatava
puudega lapse hooldajatoetuse vahendite kasutamise tingimused ja kord
Selle küsimuse arutelult lahkusid Valeri Abramovitš, Igor Malõšev, Andrei Žoga. Tagasi
tuli Inna Nazarova.
Kuulati Tatjana Fedorenkova ettekannet. Hooldajatoetus on kohaliku omavalitsuse
toetus, mida makstakse omavalitsuse poolt kehtestatud tingimustel ja korra alusel isikule,
kes hooldab hooldusvajadusega isikut. Hooldajatoetuse maksmise korra ning tingimused
kehtestab kohalik omavalitsus. Hooldajatoetust taotletakse kohalikust omavalitsusest.
Riik tagab valla või linna eelarves puudega laste hooldajatoetuseks 1643,45 eurot iga
juhtumi kohta vastavalt “Vabariigi Valitsuse määruse „2014. aasta riigieelarve seaduses
kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi vahendite jaotus ning
jaotamise ulatus, tingimused ja kord” eelnõu seletuskiri”, lõike 5 Sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise toetuseks määratud vahendid (§ 6). 1 998 423 eurot puuetega laste
hooldajatoetusega seotud kulude katteks. Kohaliku omavalitsuse üksus võib
sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetuseks saadud vahenditest maksta täiendavaid
sotsiaaltoetusi enda kehtestatud tingimustel ja korras. Seisuga 01.12.2013.a. Sillamäe
linnas elavad 165 puudega last. Ainult 14 vanemat, ei saa töötada puudega lapse
hooldamise tõttu ja saavad sotsiaalhoolekande osakonna poolt hooldajatoetust.
Hooldajatoetuse suurus on 19,17 eurot ning 105,60 eurot sotsiaalmaksu suurus
igakuuselt. 2046,94 eurot - see on jäägi osa 2014 aastal. Taotleda võivad mitte ainult
vähekindlustatud pered.
Küsimused
Gulnara Sidorenko küsis milleks on vaja muuta korda ja pr Fedorenkova korrates juba
eelpool öeldut lisas, et riik on teinud KOV-le ülesandeks niisuguse toetuse väljamaksmise
ning kohalik omavalitsus võib sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetuseks saadud
vahenditest maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi enda kehtestatud tingimustel ja korras.
Valeri Kuznetsov lisas, et sotsiaalkomisjon arutas määruse eelnõu ja toetas seda.
Volikogu rahanduskomisjon otsustas samuti toetada eelnõu.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 15 „Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale ja
riigieelarvest rahastatava puudega lapse hooldajatoetuse vahendite kasutamise tingimused
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ja kord“. Määruse poolt hääletas 16 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Määrus lisatud protokollile.
5. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
Galina Burkova lahkus selle küsimuse arutelult.
Kuulati Andrei Ionovi ettekannet. Käesoleva määrusega reguleeritakse korruptsiooni
ennetamise korraldust Sillamäe linna avalikku ülesannet täitvates asutustes, sealhulgas
määratakse kindlaks huvide deklaratsiooni esitama kohustatud isikud ning huvide
deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseis.
Hr Ionov tuletas volikogu liikmetele meelde, et 31. mail on viimane tähtaeg esitada
registrile huvide deklaratsioon ning palus volikogu liikmetele seda kindlasti teha.
Küsimused:
Gulnara Sidorenko küsimus, milles seisneb konttrollikomisjoni töö.
Andrei Ionov selgitas, et on loodud kaks komisjoni: erikomisjon, kes Riigikogu juures ja
KOV tegutsevad komisjonid. Komisjoni ülesanded on lahti kirjutatud määruse
paragrahvis 6.
Jelena Koršunova selgitas, et komisjonil on õigus esitada päringuid ja saada deklarandi
kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid riigi või kohaliku
omavalitsuse avalikest andmekogudest.
Igor Suharukov soovis teada, kas seadus reguleerib komisjoni koosseisu.
Andrei Ionov selgitas, et komisjon töötab sellises koosseisus juba 5 aastat ja seadus ei
reguleeri koosseisu.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 16 „Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale ja
riigieelarvest rahastatava puudega lapse hooldajatoetuse vahendite kasutamise tingimused
ja kord“. Määruse poolt hääletas 14 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Määrus lisatud protokollile.
6. Info Sillamäe linna arengukava täitmisest
Kuulati Aleksei Stepanovi informatsiooni. Sillamäe Linnavolikogu 30.septembri 2003.a
määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse“ § 494 lõike 1 järgi
esitatakse ülevaade linna arengukavas või muudes arengudokumentides ettenähtud
eesmärkide täitmisest aruandeaastal majandusaasta tegevusaruandes. Strateegiliste
eesmärkide saavutamiseks kasutati arengukava valdkondlikes tegevuskavades ettenähtud
tegevusi, mida realiseeriti vastavalt eelarve võimalustele. Linnavolikogu ja linnavalitsuste
otsused ja toimingud peavad vastama linna arengukavale. 2013.aastal vaatas
linnavolikogu üle kehtiva arengukava ja tegi sellesse muutused, samuti kinnitati
arengukava täitmise aruanne 2012. aasta eest. Arengukava on samuti aluseks eelarve
koostamisele. 2013. aastal vaatas Sillamäe Linnavalitsus üle ka Sillamäe Linnavalitsuse
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hallatavate asutuste arengukavade täitmise aruanded. Seega toimib arengu kavandamise
protsess, kus tegevusi korraldatakse arengukava alusel, kehtiv linna arengukava
vaadatakse kord aastas üle ja täiendatakse ning arengukavade täitmist analüüsitakse ja
selle kohta koostatakse aruanne.
Volikogu liikmed esitasid arengukava täitmise kohta küsimusi ja hr Stepanov vastas neile
ammendavalt.
Otsustati: võtta saadud informatsiooni teadmiseks.
Sellega oli volikogu päevakord ammendatud.
Järgmine volikogu istung toimub 26.juunil 2014.aastal algusega kell 16.00 volikogu
istungite saalis, aadressil Sillamäe Linnavalitsus, Kesk 27, Sillamäe.
Pr Inna Nazarova luges ette volikogu liikme järelpärimise ja ettepaneku (lisatud
protokollile).

Jelena Koršunova
Volikogu esimees
Sirle Kupts
Protokollija
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