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Algus: 16.00
Lõpp: 18.30
Istungit juhatas: Jelena Koršunova
Protokollis: Sirle Kupts
Võttis osa: 20 volikogu liiget (nimekiri lisatud)
Viibisid kohal:
Tõnis Kalberg - linnapea
Tatjana Ivanova – aselinnapea
Eevi Paasmäe – aselinnapea
Andrei Birov – linnavalitsuse liige
Aleksei Stepanov – arenguosakonna juhataja
Narva politseijaoskonna juht - Sergei Andrejev
Päästeameti peaspetsialist - Viktor Abramson
Liidia Tolmatšova – Toimetus Sillamäeski Vestnik toimetaja
Vladimir Krotov – teleoperaator
Puudus(id): Igor Malõšev
Istungile hilines Valentina Zaharenko.
Läbirääkimised päevakorra üle:
Jelena Koršunova – volikogu linnamajanduskomisjonilt laekus ettepanek võtta
päevakorrast maha neljas päevakorrapunkt „Finantseerimislepingu sõlmimiseks loa
andmine“ seoses vajadusega veelkord arutada 31.bussiliiniga seonduvat ning võtta see
küsimus järgmise volikogu istungi päevakorda. (Ettepanek lisatud protokollile).
Pr Koršunova pani ettepaneku hääletusele.
Selle ettepaneku poolt hääletas 18 volikogu liiget.
Otsustati: kinnitada 6st punktist koosnev päevakord.
Päevakord:
1. Korrakaitseseaduse rakendamine ja alkoholi tarbimise piirangute kehtestamine
Sillamäe linna territooriumil
Keskfraktsiooni ettepanek
Ettekandja: Dmitri Lett
Kutsutud: Narva politseijaoskonna juht Sergei Andrejev
2. Informatsioon Päästeameti õppuse korraldamisest Sillamäe linnas
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Ettekandja: Päästeameti esindaja Viktor Abramson
3. Informatsioon: Sillamäe linna 2015. aasta eelarve eelnõu koostamise ajakava
tingimused ja vormid
Ettekandja: Tatjana Ivanova
4. SDE Fraktsiooni ettepanek Sillamäe linna põhimääruse muutmise kohta
Ettekandja: Oleg Kultajev
Kaasettekandja: Araik Karapetjan
5. Projekti „Lasteaia Helepunased purjed sokli ja sillutisriba renoveerimine“ taotluse
esitamine ja nõusoleku riigihanke korraldamiseks andmine
Ettekandja: Tõnis Kalberg
6. Sillamäel I. Pavlovi tn 1 maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek
Ettekandja: Tõnis Kalberg
1. Korrakaitseseaduse rakendamine ja alkoholi tarbimise piirangute
kehtestamine Sillamäe linna territooriumil
Kuulati Dmitri Lett`i ettekannet. Korrakaitseseadus (KorS) võeti vastu 23.02.2011 ning
jõustus 01.07.2014. Korrakaitseseaduse eesmärk on korrastada riikliku järelevalve ja
ohutõrjega seotud õigust, mis seni oli killustunud erinevatesse valdkondlikesse
seadustesse. Siseministeeriumist laekus omavaltsustele kiri korrakaitseseaduse
jõustumisest koos kommentaaridega.
KorS § 55 punktis 1 sätestatakse: „Avalikus kohas on keelatud käituda teist isikut
häirival või ohtu seadval viisil, eelkõige:[--] 5) tarbida alkoholi või toidugruppi
mittekuuluvat joovet tekitavat ainet ühissõidukipeatuses, teeliikluses osalevas avalikus
kasutuses olevas ühissõidukis, koolieelse lasteasutuse, lasteaed-algkooli, põhikooli,
gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvialakooli, noortelaagri, tervishoiuteenuse osutaja
ning hoolekandeasutuse ehitises ja territooriumil või selle osas õppe- ja
kasvatustegevuse või tervishoiuteenuse osutamise ajal, samuti lastele suunatud avalikul
kogunemisel. Kohaliku omavalitsuse üksusel on õigus määrata oma territooriumil
kindlaks lastele suunatud või tervise edendamiseks mõeldud muud kohad, kus alkoholi
tarbimine loetakse teisi isikuid häirivaks;[--] KorS § 55 punkti 5 alusel võib kohaliku
omavalitsuse üksus anda üldkorralduse, millega loetakse teatud lastele suunatud või
tervise edendamiseks mõeldud muus kohas, kindlaksmääratud ajal, viisil ja ulatuses
ning isikute poolt joovastava aine tarbimine häirivaks. KorS § 55 p 5 määrab pädeva
organina „kohaliku omavalitsuse üksuse“. Vastavalt korrakaitseseaduse (KOKS) § 22
lõikele 2 on sellisel juhul pädev juhtumit lahendama valla- või linnavolikogu, aga
volikogu võib volitada asja lahendama ka valla- või linnavalitsust. Volitamise kohta
tuleb vormistada volikogu otsus ning valla- või linnavalitsuse õigusaktis tuleb sellele
viidata.
Kuulati Sergei Andreevi ettekannet, kes kommenteeris avaliku korra rikkumiste
statistikat, kuidas teavitada politseid korrarikkumistest minnes sujuvalt üle 01.07.14
jõustunud korrakaitseseadusele. Ta tegi ettepaneku viia elanike seas läbi küsitlus
tulenevalt uue seaduse jõustumisest, koguda kokku ettepanekud ning saata need otse
riigikogule.
Küsimused:
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Jelena Koršunova küsis kuidas suhtuda fakti, et inimene käib mööda tänavat hoides käes
õllepudelit või muu alkoholi pudelit. Muu maailm taunib sellist asja. Ehk polegi see
otseselt õigusrikkumine, küll aga halb eeskuju kasvatuslikus mõttes noortele. Kuidas siin
kooskõlastada joomist avalikes kohtades. Siseministeeriumi kirjas toodud määratlus pole
mitte kõige selgem. Õppe-, kasvatus- ja tervishoiuasutuste alal eeldatakse joovet tekitava
aine tarbimisel häirimist siis, kui seal vastavat teenust osutatakse, aga kui sama ala on
kasutada antud muul eesmärgil, siis häirimist eeldada ei saa.
Hr Andreev nentis, et raske on kommenteerida ning piir lubatud ja mittelubatu vahel on
õhkõrn. Ta märkis, et volikogu võib volitada asja lahendama ka valla- või linnavalitsust.
Hr Andreev märkis, et kohalik omavalitsus võib kõikide ettepanekute ja märkustega
pöörduda seaduselooja poole.
Inna Nazarova toetas on sõnavõtus volikogu esimeest ning tegi ettepaneku kuulutada
Sillamäe linn alaks, kus alkoholi tarbimine on täiesti keelatud.
Hr Andreev vastas, et seadus määratleb kohad, kus ei tohi juua alkoholi. Kui võtta vastu
otsus, et linnas ei tohi alkoholi tarbida, siis peab see olema motiveeritud otsus. Ta tegi
veelkord ettepaneku läbi viia vastavateemaline küsitlus ning juba selle tulemuste põhjal
pöörduda seaduselooja poole.
Oma arvamusi sellel teemal avaldasid Oleg Kultajev, kes toetas Inna Nazarovat, kuna
tema meelest võimaldab KOKS reguleerida kohalikku elu.
Volikogu liikmed avaldasid oma seisukohti, mõtteid uue korrakaitseseaduse toimimise
üle.
- Valeri Kuznetsov toetas Riigikogusse pöördumise ideed.
- Araik Karapetjan märkis, et SDE fraktsioon teeb oma ettepanekut sellel teemal ja
küsis, kuidas politsei reageerib elanike telefonikõnedele joomise kohta.
- Gulnara Sidorenko leidis, et inimesed on jõuetud ja oleks hea kaasata näiteks
Kaitseliitu korda pidama. Selle peale vastas Sergei Andreev, et Kaitseliitu ei saa
kaasata.
- Aleksandr Bondartšuk küsis, kuidas reguleerib seadus eraomandi peal alkoholi
tarbimist.
Dmitri Lett tsiteeris: KorS § 55 punktis 1 sätestatakse: „Avalikus kohas on
keelatud käituda teist isikut häirival või ohtu seadval viisil, eelkõige:[--] 5) tarbida
alkoholi või toidugruppi mittekuuluvat joovet tekitavat ainet…“ ja küsis, mis on
toidugruppi mittekuuluvat joovet tekitavat aine?
- Hr Andreev vastas, et selleks võib näiteks olla mingi poes müüdav joovastav
vedelik.
- Inna Nazarova kasutades asjaolu, et politseijuht viibib volikogu istungil, kutsus
teda osalema õiguskorrale pühendatud ümarlaual kutsekoolis 11. või
12.septembril, mille korraldamise traditsioon oli tema poolt ellu kutsutud
volikogu eelmise koosseisu ajal. Ta tänas politseid selle eest, et politsei käis
kutsekoolis ning tutvustas politsei tööd. Selle info palus pr Nazarova edastada
meedias.
Jelena Koršunova teavitas sellest, et volikogu keskerakonna fraktsioon on ette
valmistanud pöördumise Riigikogu poole korrakaitseseaduse muutmiseks. Ta tegi SDE
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fraktsiooni liikmetele ettepaneku liituda selle pöördumisega. SDE fraktsioon ei olnud
selle pöördumise saatmise vastu, ent nad soovisid esitada linnakantseleile oma
ettepanekud.
Tulenevalt eelnevast arutelust ning ära kuulanud volikogu liikmete mõttevahetuse,
politsei juhi teabe, fraktsiooni pöördumise (lisatud protokollile) otsustas volikogu
pöörduda oma protokollilise otsusega Riigikogu, Riigikogu õiguskomisjoni, siseministri,
sotsiaalministri ja justiitsministri poole korrakaitseseaduse muutmiseks.
Kui küsimused ja vastused korrakaitseseaduse jõustumisega seonduvalt olid
ammendatud, rääkis hr Andreev politseis läbiviidud reformist. Politseijuht kinnitas, et
elanike julgeolek sellest reformist ei kannata. Ise suhtub ta sellesse reformi positiivselt.
Sillamäe linnal ja politseil on head omavahelised suhted.
Täpsustavaid küsimusi esitasid volikogu liikmed: Gulnara Sidorenko, Monika Feofanova,
Aleksandr Bondartšuk.
Jelena Koršunova palus läbi kohaliku ajalehe Sillamäeski Vestnik informeerida
avalikkust politseis toimunud reformist.
Seejärel küsis volikogu esimees, kas on vaja hääletada pöördumise osas Riigikogu poole
korrakaitseseaduse muutmiseks. SDE fraktsiooni liikmed avaldasid arvamust, et neil on
ka oma ettepanekud, ent põhimõtteliselt olid nad selle poolt, et valmistada ette
pöördumine Riigikogusse. Volikogu esimees selgitas, et SDE fraktsioon võib esitada
linnavalitsusele oma ettepanekud, misjärel koos juristidega valmistatakse ette nimetatud
pöördumine.
Pöördumine Riigikogu, Riigikogu õiguskomisjoni,
siseministri, sotsiaalkaitseministri ja
justiitsministri poole korrakaitseseaduse muutmiseks
23. veebruaril 2014. aastal võttis Riigikogu vastu korrakaitseseaduse (jõustus
01.07.2014), mille § 55 lõige 5 sätestab, et avalikus kohas on keelatud tarbida alkoholi
või toidugruppi mittekuuluvat joovet tekitavat ainet ühissõidukipeatuses, teeliikluses
osalevas avalikus kasutuses olevas ühissõidukis, koolieelse lasteasutuse, lasteaedalgkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvialakooli, noortelaagri,
tervishoiuteenuse osutaja ning hoolekandeasutuse ehitises ja territooriumil või selle osas
õppe- ja kasvatustegevuse või tervishoiuteenuse osutamise ajal, samuti lastele suunatud
avalikul kogunemisel. Kohaliku omavalitsuse üksusel on õigus määrata oma
territooriumil kindlaks lastele suunatud või tervise edendamiseks mõeldud muud kohad,
kus alkoholi tarbimine loetakse teisi isikuid häirivaks.
Korrakaitseseaduse jõustumine on kaasa toonud alkoholi tarvitamise märgatava
suurenemise Sillamäe linna avalikes kohtades, mis põhjustab ebamugavust
tavakodanikele ja annab halba eeskuju alaealistele. Kuigi Korrakaitseseaduse § 55 lõike 5
täiendatud sõnastus annab omavalitsusele õiguse piirata alkoholi tarbimist lastele
suunatud ja tervise edendamiseks mõeldud aladel, jääb sellest selgelt väheks, kuivõrd
kõiki avalikke kohti, kus on probleeme alkoholi tarvitamisega ja kus omavalitsus sooviks
alkoholi tarbimist keelata, ei saa siduda lastega ega ka tervise edendamisega. Sillamäel on
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juba probleemiks kujunenud alkoholi tarvitajad spordikompleksi ja kultuurikeskuse ees,
koolide territooriumitel, mänguväljakute ja spordiplatside vahetus läheduses.
Võttes aluseks „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“§ 6 lõige 3 punkt 2
Sillamäe Linnavolikogu o t s u s t a b:
1. Koostada Riigikogule, Riigikogu õiguskomisjonile, siseministrile, sotsiaalkaitseministrile ja justiitsministrile pöördumine, milles teha ettepanek taastada enne
korrakaitseseaduse jõustumist eelnenud olukord, keelustades alkoholi tarbimise
kogu avalikus ruumis.
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsustati: vastu võtta protokolliline otsus “Pöördumine Riigikogu, Riigikogu
õiguskomisjoni,
siseministri,
sotsiaalkaitseministri
ja
justiitsministri
poole
korrakaitseseaduse muutmiseks ”.
2. Informatsioon Päästeameti õppuse korraldamisest Sillamäe linnas
Kuulati Päästeameti peaspetsialisti Viktor Abramsoni informatsiooni Päästeameti
staabiõppuse “Sireen” korraldamisest Sillamäe linnas. Legendi kohaselt toimub avarii,
kus veoauto sõidab sisse ammoniaagitorudesse ja selle tagajärjel lekib välisõhku
ammoniaaki. Moodustub pilv, mis vastava tuule suuna korral võib liikuda linna suunas,
hukkuvad inimesed. Demonstreeritavatel slaididel oligi kujutatud ammoniaagiaurude
pilve liikumine linna. Peale häiresireeni on vajalik ette võtta teatud toimingud. Õppuse
eesmärk ongi kontrollida BCT, kõikide teenistuste, haiglate, asutuste, elanike
valmisolekut niisugusteks olukordadeks. Õppus saab toimuma 18.septembril 2014.
Volikogu liikmed avaldasid oma arvamust staabiõppuse korraldamise ja elanike
teavitamise ning ennetustegevuse kohta. Staabiõppuse tulemustest teavitatakse avalikkust
läbi meedia.
Päästeameti esindaja märkis, et kõik volikogu istungil kõlanud ettepanekud võib edastada
linnapeale ning sealt edasi laekuvad nad juba Päästeametile.
Otsustati: võtta saadud informatsiooni teadmiseks.
3. Sillamäe linna 2015. aasta eelarve eelnõu koostamise ajakava tingimused ja
vormid
Kuulati Tatjana Ivanova informatsiooni Sillamäe linna 2015. aasta eelarve eelnõu
koostamise ajakava tingimuste ja vormide kohta. Pr Ivanova kommenteeris linnavalitsuse
14.augusti k.a korraldust järgmise aasta eelarve eelnõu koostamise kohta. Sellekohane
informatsioon oli arutusel volikogu rahanduskomisjonis. Pr Ivanova oma informatsiooni
lõppedes lausus, et on alanud töö linna 2015.a eelarve ettevalmistamisega ning tuleb
eelarvet arutada volikogu komisjonides.
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Otsustati: võtta saadud informatsiooni teadmiseks. Selle poolt oli 20 volikogu liiget
4. SDE Fraktsiooni ettepanek Sillamäe linna põhimääruse muutmise kohta
Kuulati Oleg Kultajevi ettekannet. Ta alustas tagasivaatega salvestamisele. Märtsi
2014.a istungist tehti viimast korda istungi videosalvestus. Kõikidel järgenevatel
istungitel polnud videosalvestust ja linna elanikel puudus võimalus näha istungil
toimuvat.
Seoses Sillamäe linna elanike sooviga vaadata volikogu istungite audio- ja fonosalvestust
ning seoses sellega, et Sillamäe linna põhimääruse paragrahvi 30 lõige 6 ei täideta on
ettepanek arutada lähemal volikogu istungil, s.t täna, linna põhimääruse muutmist
istungite protokollimise osas. Järgnevalt tsiteeris hr Kultajev linna põhimääruse
paragrahvi 30. Ta märkis, et volikogu istungitel toimuva täielikumaks ja paremaks
edastamiseks tuleb teha audio- ja videosalvestus kohustuslikuks. Hr Kultajev tõi välja ka
tehnilised näitajad, mis arvestades tänapäeva uusimaid saavutusi tagaksid pildi ja hääle
hea kvaliteedi. Tema meelest ei vasta videokaamera tänapäeva nõuetele ning mis
puudutab rahalist poolt, siis kaasaegse tehnika hind on mitte üle 100 euro. Videokaamera,
mis salvestab heli ja pildi ning transleerib kohe võrku ei lähe maksma üle 100 euro. Linna
elanikel on võimalik on-lines otse jälgida kõike volikogu istungil toimuvat. Ka säilib fail
koheselt võrgus.
Ararik Karapetajn luges luges ette SDE fraktsiooni määruse uue eelnõu linna
põhimääruse muutmise kohta, mis lähtub volikogu õiguskomisjoni otsusest. Komisjon
tegi rida märkusi, ettepanekuid ning SDE fraktsioon otsustas aktepteerida neid
parandusettepanekuid. Hr Karapetjan sõnas, et SDE fraktsioon esitas volikogule
hääletamiseks muudetud määruse eelnõu. (Lisatud protokollile).
Küsimused:
Andrei Žoga küsis, määruse eelnõus oli punkt, kus kirjas, et iga volikogu liikmel on õigus
teha video- ja fonosalvestust oma vahenditega.
Ararik Karapetajn vastas, et fraktsioon võttis selle punkti maha. Sellest oli juttu
õiguskomisjonis ja fraktsioon võttis maha.
Kaasettekandega esines õiguskomisjoni esimees Dmitri Lett (ettekanne lisatud
protokollile).
Küsimused:
Araik Karapetjan selgitas, et see eelnõu, mis on praegusel istungil on sajaprotsendiliselt
kopeeritud õiguskomisjoni otsusest ja mille poolt hääletas enamus õiguskomisjoni
liikmeid. Ja selle poolt palub SDE fraktsioon hääletada.
Inna Nazarova märkis, et oli ettepanek: iga volikogu liikmel on õigus teha video- ja
fonosalvestust oma vahenditega. Ta soovis teada, milline seaduse punkt keelab teha
salvestust oma vahenditega.
Dmitri Lett vastas, et selle parandusettepaneku hääletamisel õiguskomisjonis, olid kõik
komisjoni liikmed ühemeelselt niisuguse algatuse vastu.
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Jelena Koršunova selgitas, et volikogu keskerakonna fraktsioon arutas samuti seda
küsimust. Vastavalt seadusele on kohustuslik koostada volikogu istungi protokoll ja see
avalikustada. Fraktsioon arutas kõiki kolme parandusettepanekut, s.h ka tehnilist laadi.
Olemasolev põhimäärus sätestab salvestuse volikogu istungil. Mis puudutab kolmandat
punkti - salvestus isikliku vahendiga, siis peab fraktsioon seda liigseks. Keskerakonna
fraktsioon ei pea praegu vajalikuks muuta kehtivat linna põhimäärust. Pr Koršunova
kordas, et käesoleval istungil toimub videosalvestus, mis avalikustatakse linna kodulehel.
See salvestus annab linna elanikele täieliku ülevaate istungil toimuvast. Ta kutsus kõiki
üle mitte muutma linna põhimäärust, tulenevalt sellest, et dokument on koostatud
vatavuses kõikide seaduse sätetega, s.h ka salvestamisele kehtestatutega.
Oleg Kultajev küsis, kas ta saab õigesti aru, et linna põhimääruse paragrahv 30 kohustab
salvestama istungi.
Jelena Koršunova vastas, et aprillis vastas ta hr Kultajevi päringule samas küsimuses. Ta
veenis, et mingit spetsiaalset videotehnika rivist väljaviimist pole toimunud. Seotud oli
see meteotingimustega, kus kolmes linna koolis läks ka rivist välja tehnika. Samal teemal
volikogu esimees rohkem rääkida ei tahtnud öeldes, et ta avalikustas fraktsiooni
arvamuse.
Oleg Kultajev tsiteeris järgnevalt pr Korsunova aprillikuist kirja, küsides kus on tõde.
Jelena Koršunova vastas, et pole vaja fakte moonutada rääkides kohustuslikust
videosalvestusest. Vastavalt KOKS`le on kohustuslik protokolli koostamine istungist ja
selle avalikustamine.
Oleg Kultajev selgitas, et tegi 19.08.2014 päringu Riigi Ilmateenistusse äikese kohta
märtsis-aprillis 2014. Selle aasta 23.märtsil oli äike Alatskivi lähistel, ei märtsis ega
aprillis polnud Ida-Virumaal äikest. Veendumaks spetsialisti sõnade õigsuses vaatas hr
Kultajev Gismeteo.ru lehelt äikese olemasolu – seda polnud.
Jelena Koršunova lõpetas vaidluse ning sõnas, et esitatud on kaks ettepanekut SDE
fraktsiooni ja keskerakonna fraktsiooni poolt. Ettepanekud tuleb panna hääletusele.
Gulnara Sidorenko esitas küsimuse, miks nii kardetakse salvestust.
Jelena Koršunova selgitas, et videosalvestus hetkel toimib. Keegi pole spetsiaalselt
tehnikat rivist välja viinud, see on remonditud ja toimib.
Vastuküsimusega esines Juri Nikitin küsides, miks on SDE fraktsioonil vaja
kõrgtehnhilist salvestust.
Selle peale vastas Oleg Kultajev, et praegu on salvetuse helikvaliteet allpoole arvestust.
Juri Nikitin küsis, kas on olemas kuulatajate statistika selliseks järelduseks. Oleg
Kultajev vastas, et kui ka kaks inimest vaatavad, on juba hea.
Inna Nazarova tegi ettepaneku linnal omandada kvaliteetne tehnika, kui on raskusi, siis ta
lubas korraldada sellise aparatuuri soetamise. Kui ka üks inimene linna kodulehelt
vaatab, kuulab, siis on see tema õigus näha ja kuulda, mida inimene, keda on tema poolt
volitatud esindama, räägib. Ta kordas veelkord, kui linnal raha pole, organiseerime abi,
kogume ja ostame selle aparatuuri. Küsimus pole kärbsemustagi väärt, aga juttu kui palju.
Tõepoolset, kogume, ostame, ka mikrofonid, sest mõni räägib kõvemini, mõni
7

vaiksemalt. Ta sõnas, et räägib ise kõvasti, kuna on harjunud auditooriumi ees esinema.
Mikrofone võiks olla mitu.
Jelena Koršunova lausus, et kindlasti kaalume ettepanekut. Pr Koršunova rõhutas, et
arutelu on läinud tehnilisele pinnale ja palus pöörduda tagasi juriidilisele tasandile.
Araik Karapetjan tegi viimase repliigi öeldes, et tehniline kirjeldus on toodud
seletuskirjas ning formuleeringud eelnõus on muutunud. Ettepaneku sisu on, et salvestus
toimiks.
Andrei Žoga esitas küsimuse, aga kui siiski tehnilistel põhjustel seda ei toimu, kas siis
volikogu ei saagi pidada. Araik Karapetjan vastas, et sama küsimus kerkis ka
õigukomisjonis. Ta esitas oma seisukoha selles küsimuses.
Jelena Koršunova tõmbas vaidlustele joone alla. Ta pani hääletusele ettepanekud nende
laekumise järjekorras:
1) SDE fraktsiooni ettepanek – poolt hääletas 7, vastu oli 13 volikogu liiget.
Erapooletuid ei olnud.
2) KE fraktsiooni ettepanek säilitada linna põhimäärus praegusel kujul, kuna see
vastab seadustele – poolt oli 13, vastu 7 volikogu liiget, erapooletuid oli.
Otsustati: tulenevalt hääletuse tulemustest jätta Sillamäe linna põhimäärus muutmata.
5. Projekti „Lasteaia Helepunased purjed sokli ja sillutisriba renoveerimine“
taotluse esitamine ja nõusoleku riigihanke korraldamiseks andmine
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet. Et investeering on hädavajalik ja kooskõlas Sillamäe
linna arengukavaga, andis Sillamäe Linnavolikogu 26. juuni 2014. aasta otsusega nr 31
Sillamäe Linnavalitsusele loa vastava riigihankemenetluse algatamiseks ja
korraldamiseks tingimusel, et hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused muu
hulgas juhul, kui EAS ei toeta Sillamäe linna projekti regionaalsete investeeringutoetuste
programmist või kõikide pakkumuste maksumus ületab riigihanke eeldatavat maksumust.
On ettepanek esitada 15.septembriks 2014.a Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS)
„Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi“ projekti „Lasteaia
Helepunased Purjed sokli ja sillutisriba renoveerimine“ taotlus otse eelnõus toodud
tingimustel. Kuna tegemist on järgmist aasta eelarvega, siis on vajalik volikogu nõusolek.
Küsimused:
Inna Nazarova toetab ideed hoida korras linna asutuste hooneid, seda enam, et tegemist
on lasteaiaga. Siiski oli tal küsimusi: kui palju lapsi on selles lasteaias hetkel, hoone on
väga suur; kas linnavalitsusel on olemas visioon lasteaedade arengust.
Tõnis Kalberg vastas, et teema oli arutelul juba riigihanget välja kuulutades. Linna vara
peab korras olema ja seda enam lasteaiad. Kui mitte remontida, siis laguneb. Ka on
mõeldud, milline saab olema lasteasutuste tulevik.
Inna Nazarova küsis siiski, milline on nägemus lasteaedade arengust.
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Selle küsimusele vastas Juri Nikitin, kes selgitas, et hariduskomisjon arutas lasteaedade
arenguperspektiivi. Komisjon leidis, et lasteaia lähedus on vanemate jaoks eelis
olenemata väikesest laste arvust. Lasteaed võib olla tegutsev. Lasteaia hoonet kasutavad
mitte ainult lasteaed, vaid ka teised asutused. See hoone on linna vara. Edaspidi kavatseb
komisjon arutada lasteaedade ühendamist, nagu on tehtud teistes linnades. Ta rõhutas, et
lasteaia lähedus lapse elukohale on suur väärtus ja aed tuleb säilitada.
Tõnis Kalberg selgitas, et on olemas kinnitatud asutuste arengukavad, linna arengukava.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 33 „Projekti „Lasteaia Helepunased purjed sokli ja
sillutisriba renoveerimine“ taotluse esitamine ja nõusoleku riigihanke korraldamiseks
andmine“. Otsuse poolt hääletas 20 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus
lisatud protokollile.
6. Sillamäel I. Pavlovi tn 1 maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet. Sillamäe Linnavolikogu 26. juuni 2014. a otsusega nr
30 „Sillamäel I. Pavlovi tn 1 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik
väljapanek„ võeti vastu Sillamäel I. Pavlovi 1 ja selle lähiümbruse maa-ala
detailplaneering ning otsustati korraldada Sillamäel I. Pavlovi 1 maa-ala
detailplaneeringu avalik väljapanek 21.juulist 2014.a kuni 3.augustini 2014.a.
Sillamäel I. Pavlovi 1 maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 21.juulist
2014.a kuni 3.augustini 2014.a Sillamäe Linnavalitsuses aadressil Kesk 27 ja Sillamäe
Linna Keskraamatukogus aadressil Kalda 12 ning Sillamäe linna kodulehel.
Avaliku väljapaneku käigus laekus Sillamäe Linnavalitsusele detailplaneeringu kohta
ettepanekuid ja vastuväiteid. Seejuures esitati Sillamäe Linnavalitsusele suuline
pöördumine, et avaliku väljapaneku ajal ei olnud detailplaneeringu materjalid leitavad
linna kodulehel. Sillamäe linna kodulehe majutaja AS Andmevara on esitanud tõendi,
millest nähtub, et avaliku väljapaneku käigus on Sillamäe kodulehel detailplaneeringu
materjale erinevatel aegadel ja erinevatelt aadressidelt vaadatud. AS Andmevara tõendi
alusel ei saa välistada võimalust, et kodulehekülje töös esines muudel aegadel tõrkeid.
On ettepanek Sillamäe Linnavalitsusel korraldada Sillamäel I. Pavlovi 1 maa-ala
detailplaneeringu avaliku väljapaneku kordamine 22. septembrist 2014. a kuni 5.
oktoobrini 2014. a Sillamäe Linnavalitsuses aadressil Kesk 27, Sillamäe Linna
Keskraamatukogus aadressil Kalda 12 ja Sillamäe linna kodulehel. Sillamäe
Linnavalitsusel korraldada avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid esitanud isikute
teavitamine avaliku väljapaneku kordamisest ning Sillamäe Linnavalitsuse seisukohtade
võtmise edasilükkamisest.
Jelena Koršunova oli selle poolt, et veelkord korraldada avalik väljapanek, kus kõikidel
on võimalik teha oma ettepanekuid, mille kohta linnavalitsus võtab seisukoha. Ta küsis,
millal asjasthuvitatud isikud saavad vastused oma ettepanekutele.
Tõnis Kalberg vastas, et linnavalitsus korraldab avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid
esitanud isikute teavitamine avaliku väljapaneku kordamisest ning Sillamäe
Linnavalitsuse seisukohtade võtmise edasilükkamisest ning vastab peale kordus
väljapanekut.
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Otsustati: võtta vastu otsus nr 34 „Sillamäel I. Pavlovi tn 1 maa-ala detailplaneeringu
avalik väljapanek“. Otsuse poolt hääletas 15 volikogu liiget, vastu ei olnud ja
erapooletuid 5. Otsus lisatud protokollile.
Sellega oli volikogu päevakord ammendatud.
Järgmine volikogu istung toimub 30.septembril 2014.aastal algusega kell 16.00 volikogu
istungite saalis, aadressil Sillamäe Linnavalitsus, Kesk 27, Sillamäe.

Jelena Koršunova
Volikogu esimees
Sirle Kupts
Protokollija
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