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Algus: 16.00
Lõpp: 18.00
Toimumiskoht: Sillamäe Linnavalitsus
Istungit juhatas: Jelena Koršunova
Protokollis: Sirle Kupts
Võttis osa: 20 volikogu liiget (nimekiri lisatud)
Puudus: Andrei Okamantšuk
Osalesid:
Tõnis Kalberg - linnapea
Tatjana Ivanova – aselinnapea
Aleksandr Kanev – aselinnapea
Eevi Paasmäe - aselinapea
Andrei Ionov – linnasekretär
Irina Hristoforova – eelarve peaspetsialist
Liidia Tolmatšova – Toimetus Sillamäeski Vestnik peatoimetaja
Vladimir Krotov – teleoperaator
Georgi Karpenko – infotehnoloogia peaspetsialist
Enne päevakorra juurde asumist küsis volikogu liige Inna Nazarova miks ei olnud koos
kõigi volikogu materjalidega välja saadetud dokumendid istungi kaheksanda
päevakorrapunkti kohta ning kas see ei ole linna põhimääruse rikkumine.
Jelena Koršunova selgitas, et 8.päevakorra punkti puudutav päring nimetati ümber
teabenõudeks. See edastati AS MEKE vastuse andmiseks. Vastus kuulati ära
linnamajanduskomisjoni koosolekul, kus vastavalt komisjoni 21.mai k.a otsusele
soovitati anda volikogul üle kirjalik vastus volikogu liikmele.
Andrei Ionov, vastates küsimusele märkis, et volikogu liikmetele korraldatud koolitusel
anti täpne selgitus volikogu korraldamise küsimustes, sh arupärimise kohta. Kahjuks pr
Nazarova seal ei viibinud. Seejärel selgitas ta kellele esitatakse teabenõue ja kuidas
vastatakse. Linna põhimääruse sätteid ei ole rikutud.
Läbirääkimised päevakorra kohta.
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Küsimusele, millised on ettepanekud päevakorra kohta, ei laekunud ühtegi ettepanekut.
Pr Koršunova pani hääletusele volikogu istungi päevakorra.
Otsustati: kinnitada 8st punktist koosnev päevakord. Selle otsuse poolt oli 20
volikogu liiget, vastu ei olnud.
Päevakord:
1. Sillamäe linna 2015.aasta lisaeelarve
Ettekandja: Tatjana Ivanova
Kaasettekandja: Andrei Žoga
2. Sillamäe Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
Ettekandja: Tõnis Kalberg
Kaasettekandja: Aleksandr Kanev
3. Müügipileti hinna kehtestamine
Ettekandja: Tõnis Kalberg
4. Sillamäe linna arengukava üleandmine vastavalt Sillamäe Linnavolikogu
03.03.2015.a otsusele nr 61
Ettekandja: Tõnis Kalberg
5. Korteriomandi võõrandamine
Ettekandja: Aleksandr Kanev
6. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine - Gaasi põik, Kauba põik, Kooli
tänav, Reveli tee, Viru põik L1, Viru puiestee L13
Ettekandja: Aleksandr Kanev
7. Sillamäe linna huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava
konkursi tingimused ja kord
Ettekandja: Eevi Paasmäe
8. Kirjaliku vastuse üleandmine volikogu liikme küsimustele
Ettekandja: Jelena Koršunova
1. Sillamäe linna 2015.aasta lisaeelarve.
Kuulati Tatjana Ivanova ettekannet Sillamäe linna 2015.aasta lisaeelarve kohta.
Majandustegevuse tulud suurenevad (32) 20 521 euro võrra. Kokku suurenevad
põhitegevustulud 24 339 euro võrra. Põhitegevuse kulud suurenevad 116 294 euro võrra.
Põhitegevuse tulem väheneb 91 955 euro võrra. Investeerimistegevuse kulud suurenevad
197 381 euro võrra. Finantstegevus (lisa 1) suureneb 289 336 euro võrra projekti
«Sillamäe mereranna ala kergliiklustee ehitamine» elluviimiseks võetava sihtotstarbelise
laenu arvel. Linna 2015.a lisaeelarve on tasakaalus.
Küsimused:
Oleg Kultajev küsis, miks on käesoleva lisaeelarvega eraldatud vahendid Ranna 4 maja
juures oleva jõekalda uuringutele.
Aleksandr Kanev eelnevalt oli arvamus, et kallas on stabiilne, ent rahustamaks maja
elanikke otsustati siiski tellida ekspertiis. Elanikud kardavad, et maja võib vajuda jõkke.
Oleg Kultajev küsis linna digitaalse kaardi kohta.
Aleksandr Kanev vastas, et nõukogude ajal oli geodeesia planšettide peal, kümmekond
aastat tagasi mindi üle digikaardile. Sellest ajast on palju muutnud ja uuenenud, seega
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tuleb teha muudatusi, mis omakorda nõuab vahendeid. Töö on tellitud spetsialiseeritud
firmalt.
Gulnara Sidorenko küsis gümnaasiumi avariitööde kohta.
Aleksandr Kanev selgitas, et renoveeriti hoone teine ja kolmas korrus. Probleem tekkis
spordisaali juures, kus avarii väljaselgitamiseks tuli avada põrandad ning pärast need
vastavalt ka taastada. Need tööd polnud rekonstrueerimisega hõlmatud. Kanalisatsiooniga
tekkis probleem kahes dušširuumis ja riietehoius. See töö ei toimunud projekti raames ja
selleks projekti vahendeid kasutada ei saanud.
Inna Nazarova küsis, milliseid linnavalitsuse kabinette hakatakse remontima ning kas see
on otstarbekas.
Aleksandr Kanev vastas, et linnamajanduse kahte kabinetti: spetsialistide ja juhataja oma.
Mis puudutab otstarbekust, siis tuleks oma silmaga veenduda kabinettide seisukorras.
Igor Suharukov esitas küsimuse ventilatsiooni kohta Kannuka koolis.
Tatjana Ivanova raha eraldatakse uue ventsüsteemi hooldamiseks kooli sööklas. Eelarve
on pingeline, koolil endal seda raha pole ja direktor esitas taotluse nende tööde
rahastamiseks.
Andrei Žoga kaasettekanne, 19.mail arutas rahanduskomisjoni lisaeelarvet ja otsustas
kiita heaks linnavalitsuse poolt välja töötatud Sillamäe linna 2015.a lisaeelarve eelnõu
ning suunata see arutamiseks volikogule mais 2015.
Inna Nazarova tegi ettepanek paigaldada mälestustahvel endise kiriku varemete Tallinna
maantee ääres, milleks planeerida järgmises lisaeelarves vahendid.
Aleksandr Kanev vastas repliigi korras, et esialgu pole tuvastatud, et tegemist on kiriku
varemetega.
Otsustati: Võtta vastu määrus nr 31 „Sillamäe linna 2015.aasta lisaeelarve”. Määruse
vastuvõtmise poolt hääletas 17 volikogu liiget, vastu ei olnud ja erapooletuks jäi 3.
Määrus lisatud protokollile.
2. Sillamäe

Linnavalitsuse
kehtestamine

struktuuri

ja

teenistuskohtade

koosseisu

Kuulati Tõnis Kalbergi ja Aleksandr Kanevi ettekannet Sillamäe Linnavalitsuse
struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamise kohta. Linnavalitsuses oli
struktuuris linna peaökoloogi ametikoht, kes allus vahetult linnamajandusega tegelevale
aselinnapeale. On ettepanek nimetada ametikoht ümber keskkonna spetsialisti
ametikohaks ja allutada amet linnamajandusosakonna juhatajale.
Küsimused:
Oleg Kultajev küsis, kas kohale on kandidaate.
Aleksandr Kanev vastas, et 8.maist hakkab sellel kohale tööle uus inimene.
Gulanara Sidorenko küsis, kes hakkab tegelema sadama ja keskkonnaprobleemidega.
Aleksandr Kanev vastas, et keskkonna spetsialist, tema ametijuhendit kaasajastatakse.
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Otsustati: võtta vastu otsus nr 74 „Sillamäe Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade

koosseisu kehtestamine“. Otsuse poolt hääletas 20 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid
ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
3. Müügipileti hinna kehtestamine
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet linna territooriumil müügipileti hinna kehtestamisest.
Vastavalt Kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 5 kehtestab müügipileti hinna Sillamäe
Linnavalitsuse või tema poolt volitatud linnavalitsuse hallatava asutuse tegutsemise
korral kaubanduse korraldajana linnavolikogu.
Praegu kehtivad hinnad on võetud vastu 29. märtsil 2005. aastal, mis on rohkem, kui
kümme aastat tagasi. Selle aja jooksul on oluliselt tõstnud elutase, hinnad ja halduskulud.
Praegu kehtiv müügipileti hind ei kata selle väljastamiseks kulutatud haldusressursse.
Samuti ei too linnaeelarvesse märgatavat kasumit. Väikeste summade maksmine tülitab
ka ettevõtjaid ja sunnib neid käia linnavalitsuses müügipileti väljastamiseks.
Uue määrusega pakutakse uuendada müügipiletite hinna vastavalt tänapäevasele
situatsioonile, ning kehtestada pileti tasuta välja andmise võimalusi.
Eeldatakse, et Sillamäe linna territooriumil on tänavakaubandust vähe, ja tänaval
kauplevad peamiselt üle 60-aastased linna elanikud, kellele antakse müügipiletit tasuta.
Sillamäe linnavalitsuse või tema hallatava asutuse poolt korraldatud avalikul üritusel
kehtestatakse suuremat hinda, mis ka sõltub müügikoha pindalast.
Küsimused:
Oleg Kultajev küsis, milline on kontrolli mehhanism pileti ostnud isiku ja reaalselt
kaupleva isiku üle, s.t pileti saab ja koht on 65aastasel, aga tegelikult kaupleb seal tasuta
noorem isik.
Tõnis Kalberg selgitas, et esiteks ei puuduta see küsimus määruse eelnõu ja teiseks,
tänavakaubandust tohib korraldada vaid linnavalitsuse poolt piiritletud territooriumil ja
loal. Pilet antakse konkreetsele isikule. Kontrolli teostavad pädevad ametisikud, näiteks
järelevalve spetsialist, politsei. Kui selgub, et pole see isik, kellele pilet anti, võib
trahvida.
Gulnara Sidorenko tõstatas küsimuse kauplemiskohtadest linnas, kuna tekivad stiihilised
kohad. Ka palus ta selgitada, miks ei võiks kaubelda turul.
Jällegi märkis härra linapea, et küsimus ei ole seotud käeoleva eelnõuga. Ajalooliselt on
linnas kujunenud välja stiihilised kauplemise kohad. Tänaseks on niisugust kauplemist
vähem märgata. Tõepoolest on olemas turg ja koht Viru 35 hoone juures, kus kaubelda ja
ka üritustel. Ülejäänud on ebaseaduslikud.
Gulnara Sidorenko selgitas, et Viru 35 juures olev koht ei sobi kauplemiseks, kuna seal
on tihe liiklus, pole turvaline ja koht pole kohandatud kauplemiseks.
Jelena Koršunova tuletas meelde, et teemaks pole müügikoha määramine, seda tuleb
töökoosolekutel käsitleda.
Igor Suharukov küsis, kas piletite arv on piiratud või mitte.
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Tõnis Kalberg selgitas, et Viru 35 juures on kuni 8 kohta, ööpäevaks müüakse 8 piletit.
Jelena Koršunova nentis, et teema on aktuaalne ja nõuab töökoosolekutel arutamist, kuna
küsimused ja vastused on seotud kaubanduse korraldamisega. Ta tegi ettepaneku võtta
teema arutusele komisjonides.
Oleg Kultajev küsis, kas müügikoht saab olema ette valmistatud – letid jms. Inimesed ise
soovivad seaduslikel alustel müüa, aga linn sellel aastal ei tee kulusid müügikoha
sisseseadmiseks.
Tõnis Kalberg vastas, et praegu ei.
Gulnara Sidorenko küsis, kes hakkab koristama.
Tõnis Kalberg vastas, et kaupleja ise.
Inna Nazarova küsis, mis ajast hakatakse väljastama tasuta pileteid.
Tõnis Kalberg vastas, et määruse jõustumisest.
Gulnara Sidorenko tegi ettepaneku, mitte korraldada kaubandust seal, kus kohad on
selleks spetsiaalselt ette valmistamata. Ebaseaduslike kauplemiskohtade tekkides hakkab
politsei inimesi trahvima. Ta pakkus välja pidada läbirääkimisi turu omanikega, et seal
korraldada tänavakaubandust.
Jelena Koršunova tegi ettepaneku tulla tagasi müügihinna kehtestamise juurde, aga
järelevalve ja sanktsioonide rakendamist arutada töökoosolekul.
Oleg Kultajev tuli tagasi müügikohtade juurde selgitades, et 10m2 on suur pind
kauplemiseks, võiks olla rohkem kohti ja rohkem pileteid.
Araik Karapetjan märkis, et praegu kehtib määrus müügihinna kehtestamise kohta ja
praegune eelnõu suures plaanis ei muuda midagi. Koha küsimuse võib lahendada eraldi.
Inna Nazarova toetas Gulnara Sidorenko mõtteid seonduvalt müügikohaga Viru 35 maja
juures, kuna koht ei ole ette valmistatud, äärmiselt ohtlik liikluse seisukohalt.
Jelena Koršunova märkis, et praegune määruse eelnõu ei räägi kohast, vaid müügipileti
hinnast. Tänavakaubanduse koha määrab linnavalitsus.
Igor Suharukov leidis, et on ennatlik seda eelnõud vastu võtta.
Jelena Koršunova märkis, et eelnõu puudutab müügipileti hinda. Ta palus kolleegidel
linnavalitsusest ja samuti volikogu liikmetel võtta tänavakaubanduse koha valik luubi
alla.
Tänavakaubanduse koha valik tekitas volikogu liikmete hulgas diskussiooni.
Oleg Kultajev küsis linnapealt kui palju müüdi pileteid eelmisel aastal ja millise summa
eest. Linnapea selgitas, et summa oli väga väike.
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Otsustati: vastu võtta määrus nr 32 “ Müügipileti hinna kehtestamine“. Selle määruse
poolt oli 18 volikogu liiget, vastu 2 ja erapooletuid ei olnud. Määrus lisatud protokollile.
4. Sillamäe linna arengukava üleandmine vastavalt Sillamäe Linnavolikogu
03.03.2015.a otsusele nr 61
Kuulati Tõnis Kalbergi informatsiooni Sillamäe linna arengukava menetlemisest, mida
igal aastal muudetakse. Linnavalitsus saab allasutustelt vajaliku info, mis koondub
arenguosakonda, kus valmistatakse ette arengukava eelnõus muudatuste tegemiseks.
Linnavalitsus annab eelnõu volikogule üle 1.juuniks. Juunis võtab volikogu otsuse eelnõu
vastuvõtmise ja avalikustamise kohta. Juulis, augustis volikogu komisjoni töötavad
arengukavaga. Peale kõigi ettepanekute laekumist, arutelu võetakse septembri volikogul
arengukava vastu.
Otsustati: võtta saadud informatsiooni teadmiseks.
5. Korteriomandi võõrandamine
Igor Malõšev lahkus volikogu istungilt.
Kuulati Aleksandr Kanevi ettekannet korteriomandi võõrandamisest aadressil Mere 611. Lähtudes asjaolust, et aadressil Sillamäe, Mere pst 6-11 asuv asustamata neljatoaline
munitsipaalkorter ei leia kasutamist sotsiaalteenusena, vajab remonti ja ei ole otstarbekas
kanda korteri tühjana seismise eest halduskulusid ning arvestades Aktsiaseltsi Arco Real
Estate Jõhvi esinduse 03.oktoobri 2012.a eksperthinnangut Ida-Virumaal Sillamäe linnas
aadressil Mere pst 6-11 asuva korteriomandi turuväärtuse kohta, Maa-ameti andmeid teeb
linnavalitsus ettepaneku võõrandada suulise enampakkumise korras Sillamäe linna
omandis olev korteriomand ja määrata selle enampakkumise alghinnaks 21 500 eurot
(259,35 eurot/m2).
Küsimused
Oleg Kultajev küsis termini alandatud hind kohta, mis tema meelest võiks tähendada
müüki ka 1 euro eest.
Aleksandr Kanev vastas, et Kohtla-Järvel müüdi linnale pärandkorras kuuluv korter 100
eurot eest. Enne kütteperioodi algust tahab linnavalitsus korteri maha müüa.
Igor Suharukov küsimus puudutas korterite müüki nii AS MEKE poolt kui ka linna poolt.
Aleksandr Kanev selgitas, et MEKE müüb kortereid võla katteks kohtu otsuse alusel.
Munitsipaalkorterit pole MEKE´l õigus müüa, v.a erandkorras kohtu otsuse alusel.
Gulnara Sidorenko leidis, et pole vaja müüa kortereid, kuna on peresid, kes vajaksid
munitsipaaleluruumi.
Aleksandr Kanev selgitas, et 4toatlisele on nõudlus olematu, vaja läheks rohkem 2- ja
3toalisi. Kommunaalkorter pole otstarbekas.
Oleg Kultajev küsis, kas paljulapseliste perede vajadus korterite järele on rahuldatud.
Eevi Paasmäe selgitas, et inimesed keeldusid sellest korterist.
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Igor Suharukov pakkus välja vahetada korter läbi kinnisvarafirma kahe korteri vastu.
Aleksandr Kanev selgitas, et vastavalt põhimäärusele saab linn vara osta ja müüa. Esialgu
tuleb teha esimene samm, korter müüa ja siis läbi volikogu paluda luba osta.
Inna Nazarova küsis mitu inimest Sillamäel on munitsipaalkorteri järjekorras. Eevi
Paasmäe vastas, et ligi 40.
Gulnara Sidorenko tegi ettepaneku osta korteri müügist saadud raha eest korterid linnale.
Inna Nazarova pooldas Gulnara Sidorenko ettepanekut. Ta väljendas arvamust, et
munitsipaaleluruumide arv linnas ei tohiks väheneda, kuna eksisteerib nõudlus selle
järele.
Aleksander Kanev selgitas, et antud eelnõuga pole võimalik niisugust tehingut teha.
Otsustati võtta vastu otsus nr 75 „Korteriomandi võõrandamine“. Selle otsuse poolt
hääletas 19 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
6. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine - Gaasi põik, Kauba põik,
Kooli tänav, Reveli tee, Viru põik L1, Viru puiestee L13
Kuulati Aleksandr Kanevit, kes kommenteeris kuut otsuse eelnõud. Linnavalitsus teeb
ettepaneku taotleda munitsipaalomandisse Gaasi põik, Kauba põik, Kooli tänav, Reveli
tee, Viru põik L1, Viru puiestee L13 maa.
Jelena Koršunova pani hääletusele otsuse eelnõud järgmiselt:
1) Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine – Gaasi põik.
Selle otsuse poolt hääletas 19 volikogu liiget.
2) Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine – Kauba põik
Selle otsuse poolt hääletas 19 volikogu liiget.
3) Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine - Kooli tänav.
Selle otsuse poolt hääletas 19 volikogu liiget.
4) Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine - Reveli tee
Selle otsuse poolt hääletas 19 volikogu liiget.
5) Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine - Viru põik L1
Selle otsuse poolt hääletas 19 volikogu liiget.
6) Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine - Viru puiestee L13
Selle otsuse poolt hääletas 19 volikogu liiget.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 76 “ Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine –
Gaasi põik“. Otsus lisatud protokollile.
Vastu võtta otsus nr 77 “Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine – Kauba põik“.
Otsus lisatud protokollile.
Vastu võtta otsus nr 78 “ Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine - Kooli tänav“.
Otsus lisatud protokollile.
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Vastu võtta otsus nr 79 “ Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine - Reveli tee“.
Otsus lisatud protokollile.
Vastu võtta otsus nr 80 “ Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine - Viru põik L1“.
Otsus lisatud protokollile.
Vastu võtta otsus nr 81 “ Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine - Viru puiestee
L13“. Otsus lisatud protokollile.
7. Sillamäe linna huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava
konkursi tingimused ja kord
Araik Karapetjan lahkus volikogu istungilt.
Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet Sillamäe linna huvikooli direktori vaba ametikoha
täitmiseks korraldatava konkursi tingimuste ja korra kohta. Määruse eesmärk on
kinnitada Sillamäe linna huvikoolide direktorite vaba ametikohtade täitmiseks avaliku
konkursi kord. Määrus annab Sillamäe Linnavalitsusele õigust huvikooli direktori vabale
ametikohale kuulutada välja konkursi, sätestab konkursi protseduuri, sh ka dokumentide
esitamist, valimist, konkursi komisjoni töökorda, direktori valimise komisjoni liikmeid ja
nende tegevusi. Määruses on sätestatud direktori kvalifikatsiooninõuded.
Küsimused:
Oleg Kultajev tegi ettepaneku muuta määruse paragrahvi 3 punkti 1 ning esitada see
järgmises sõnastuses: pedagoogiline kõrgharidus ja teine ettepanek punkti 2 kohta töökogemus pedagoogilisel tööl.
Eevi Paasmäe selgitas, et pedagoogilise kõrghariduse nõue kehtib koolieelsete
lasteasutuste ja koolide juhtidele. Huvikoolis seda nõuet pole, huvikooli direktor peab
olema administraator, õppealajuhataja tegeleb spetsiifilise tööga.
Andrei Žoga küsis keelnõude kohta.
Eevi Paasmäe selgitas keelenõudeid.
Volikogu liikmed arutlesid pikalt paragrahvis 3 esitatud kvalifikatsiooninõuete teemal.
Eelkõige oli vaatluse all kõrghariduse nõue ja kas see peaks olema kitsalt erialane või
omama laiemat põhja. Ka juhtimiskogemus oli tekitas küsimusi, kuna osa volikogu
liikmeid pooldasid juhtimiskogemuse olemasolu (Monika Feofanova).
Eevi Paasmäe oli seda meelt, et ükski inimene pole sündinud juht ja nii ei saaks noored
inimesed tulla juhtivale kohale. Tema ei pooldanud Monika Feofanova ettepanekut
kirjutada määrusesse sisse näiteks kolme- või viieaastase kogemuse olemasolu.
Gulnara Sidorenkot huvitas, milliseid asutusi see eelnõu puudutab.
Eevi Paasmäe vastas, et linnas on kaks huvikooli: Ulei ja muusikakool, kes töötavad
huvikooli seaduse alusel.
Monika Feofanova tegi ettepaneku kvalifikatsiooninõuetest välja jätta juhtimiskogemus.
Eevi Paasmäe pareeris ettepaneku sõnadega, et võiks sõnastada: tuleb kasuks
juhtimiskogemus. Ta märkis, et linnas on juhid, kes enne ametisse astumist polnud olnud
päevagi selles ametis, aga ometi on neist saanud tugevad juhid.
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Oleg Kultajev tuli tagasi oma ettepaneku juurde muuta määruse eelnõus paragrahvi 3
punkti 1 ja 2. Sõnastada punkt 1 – pedagoogiline kõrgharidus ja punkt 2 juhtimiskogemus
pedagoogilisel alal.
Juri Nikitin pidas vajalikuks selgitada, et kogemus pedagoogilisel alal on väga kitsas
mõiste, võib kirjutada kogemus vastaval alal. Selle selgitusega Oleg Kultajev nõustus.
Eevi Paasmäe selgitas, et määruse eelnõu aluseks on huvikooli seadus, kus pole
konkretiseeritud nõudmist.
Gulnara Sidorenko küsis, kas määruse vastuvõtmine mõjutab hetkel huvikoolides
töötavaid inimesi.
Eevi Paasmäe vastas, et ei, kuna kord kehtestatakse vaba ametikoha täitmiseks
korraldatava konkursi jaoks. Konkursikomisjoni töö on raske, ent eesmärk on saada
huvikoolidesse hea juht.
Oleg Kultajev palus panna hääletuse enda ettepanekud paragrahvi 3 punktide 1 ja 2
kohta. Linnasekretär selgitas, et kui on ettepanek, siis tuleb see vormistada kirjalikult.
Ettepaneku kirjalikuks vormistamiseks tehti 5 min paus.
Jelena Koršunova pani hääletuse Oleg Kultajevi ettepaneku paragrahvi 3 punkti 1 kohta.
- Kõrgharidus vastavas valdkonnas
Ettepaneku poolt hääletas 15 volikogu liiget, vastu ei olnud ja 2 jäid erapooletuks.
Oleg Kultajevi ettepanek paragrahvi 3 punkti 2 kohta
- Juhtimiskogemus vastaval alal
Volikogu liikmed arutlesid ettepaneku üle ja Eevi Paasmäe märkis, et juba esimese
ettepanekus on viidud sisse nõue vastaval alal ning kui nüüd veel enam konkretiseerida,
siis jääb kandideerijate ring kitsamaks.
Jelena Koršunova küsis, kas Oleg Kultajev jääb oma ettepaneku juurde. Oleg Kultajev
võttis teise ettepaneku tagasi, kuna ta nõustus aselinnapeaga.
Jelena Koršunova pani hääletusele määruse eelnõu koos parandusega paragrahvi 3 punkti
1 kohta.
Otsustati: vastu võtta määrus nr 33 “ Sillamäe linna huvikooli direktori vaba ametikoha
täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord“ koos paragrahvi 3 lg 1 sisse viidud
parandusega. Selle määruse poolt oli 18, vastu ja erapooletuid ei olnud. Määrus lisatud
protokollile.
8. Kirjaliku vastuse üleandmine volikogu liikme küsimustele
Jelena Koršunova selgitas veelkord, et päring on tegelikkuses teabenõue ja anti edasi
vastava asutuse juhile. Ta selgitas ka, kellele saab teha päringuid ja kellele mitte.
Galina Burkova andis üle kirjaliku vastuse volikogu liikme Inna Nazarova küsimustele.
Inna Nazarova lausus, et vastust valmistati ette väga kaua – kaks kuud. Ta lubas
vastusega põhjalikult tutvuda ja küsimuste tekkides need esitada.
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Oleg Kultajev palus luba tutvuda vastusega.
Informatsioonid:
Jelena Koršunova informeeris volikogu liikmeid sellest, et 31.05.2015 lõpeb huvide
deklaratsiooni esitamise tähtaeg. Ta palus neil, kellel pole veel esitatud, teha seda
vastavalt tähtajale.
Järgmine volikogu istung toimub 18.06.2015.
Sellega oli volikogu istungi päevakord ammendatud.

Jelena Koršunova
Volikogu esimees

Sirle Kupts
Protokollija
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