SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
Sillamäe

31. jaanuar 2012 nr 1-1-1/27

Algus: 15.00
Lõpp: 16.00
Istung toimus: Sillamäe Linnavalitsuse istungite saalis (Kesk 27)
Istungit juhatas: Ain Kiviorg, esimees
Protokollis: Sirle Kupts, volikogu nõunik
Võttis osa: 18 volikogu liiget (nimekiri lisatud).
Kutsutud: Jelena Koršunova  linnapea
Aleksandr Kanev  aselinnapea
Tatjana Ivanova – aselinnapea
Eevi Paasmäe – aselinnapea
Tõnis Kalberg – aselinnapea
Mehis Pilv  linnavalitsuse liige
Andrei Ionov – linnasekretär
Lilia Ivanova – infospetsialist
Geogri Karpenko – infotehnoloogia peaspetsialist
Liidia Moškina – eelarve peaspetsialist
Aleksei Stepanov – arenguosakonna spetsialist
Meedia
Puudusid: Viktor Baloban, Igor Malõšev, Viktor Matvejev
Läbirääkimised päevakorra üle:
Ain Kiviorg – päevakord on oli eelnevalt välja saadetud, millised on ettepanekud?
Ettepanekuid volikogu liikmetelt ei laekunud.
Otsustati: kinnitada järgmine päevakord (poolt 17 volikogu liiget, vastu ei olnud).
Hilinemisega saabus volikogu istungile Marina Hramtsova.
Päevakord:
1. Esindaja määramine Sillamäe Gümnaasiumi hoolekogusse
Ettekandja: Eevi Paasmäe
2. Katastriüksuste lähiaadresside ning väikekoha nime muutmine
Ettekandja: Aleksandr Kanev
3. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine (Kesk t)
Ettekandja: Aleksandr Kanev

4. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine ja lähiaadressi määramine (Mere pst)
Ettekandja: Aleksandr Kanev
5. Projekti „Preservation and promotion of historical heritage in Sillamäe and Kingisepp“
esitamine
Ettekandja: Tõnis Kalberg
6. Sillamäe Linnavolikogu 23.märtsi 2010.a otsuse nr 25 „Sillamäe Linnavalitsuse struktuuri
ja teenistujate koosseisu ning palgamäärade kinnitamine“ muutmine
Ettekandja: Jelena Koršunova
7. Muudatused linnavolikogu komisjonide koosseisus
Ettekandjad: komisjonide esimehed
8. Informatsioon 2011.a eelarve täitmisest
Ettekandja: Tatjana Ivanova
9. Sillamäe linna 2012. aasta eelarve
Ettekandja: Tatjana Ivanova
Kaasettekandja: Ain Kiviorg
10. Informatsioon Tallinna maantee teemaplaneeringu menetlemise käigust
Ettekandja: Ain Kiviorg, Jelena Koršunova
11. Informatsioon Sillamäe Linnavolikogu haridus ja kultuurikomisjoni tööst
Ettekandja: Inna Nazarova
1. Esindaja määramine Sillamäe Gümnaasiumi hoolekogusse

Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet, milles ta selgitas, et „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse“,
Sillamäe linna üldhariduskooli hoolekogu moodustamise korra ja töökorra alusel ning lähtudes
linnavolikogu haridus ja kultuurikomisjoni kooskõlastusest ja esindaja nõusolekust on
ettepanek määrata Sillamäe Linnavolikogu esindajaks Sillamäe Gümnaasiumi hoolekogusse
Inna Nazarova.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 102 “Esindaja määramine Sillamäe Gümnaasiumi hoolekogusse”.
Otsuse poolt oli 17 volikogu liiget. (otsus lisatud protokollile). Seoses huvide konfliktiga ei
osalenud küsimuse arutelus ega hääletamisel Inna Nazarova.
2. Katastriüksuste lähiaadresside ning väikekoha nime muutmine

Kuulati Aleksandr Kanevi ettekannet seoses teede lähiaadresside ja väikekohtade nimede
korrastamise vajadusega on ettepanek muuta Sillamäe linnas asuvate määruse eelnõus toodud
katastriüksuste lähiaadressid ning määrata uue väikekoha nimi aiandusühistute kasutuses
olevatele maaaladele Sillamäe linnas.
Otsustati: vastu võtta määrus nr 70 “Katastriüksuste lähiaadresside ning väikekoha nime
muutmine”. Määruse poolt oli 18 volikogu liiget. (määrus lisatud protokollile).
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3. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine (Kesk t)
4. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine ja lähiaadressi määramine (Mere

pst)
Kuulati Aleksandr Kanevi ettekannet taotleda IdaViru Maavanemalt Sillamäe linnas asuva
maa Sillamäe linna munitsipaalomandisse eelnõus toodud tingimustel: ühel juhul on taotletava
maa asukoht – Kesk tänav, teisel Mere pst 7.
Ain Kiviorg pani otsuse eelnõud hääletusele:
Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine (Kesk t)
Otsustati: vastu võtta otsus nr 103 “Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine”. Otsuse
poolt oli 18 volikogu liiget. (otsus lisatud protokollile).
Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine ja lähiaadressi määramine
Otsustati: vastu võtta otsus nr 104 “Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine”. Otsuse
poolt oli 18 volikogu liiget. (otsus lisatud protokollile).
5. Projekti „Preservation and promotion of historical heritage in Sillamäe and

Kingisepp“ esitamine
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet, milles ta tutvustas projekti eesmärki: Sillamäe linna ja
Kingiseppa linna ajaloo ja kultuuripärandi säilimine ja edendamine läbi Sillamäe Mere puiestee
renoveerimise ja Kingiseppa Suveaia heakorrastamise. Projekti otsesed tulemused:
 renoveeritud mere puiestee põhjaosa on linna miljööväärtuslikum jalutus, suhtlus, puhke
ja mängukoht;
 Sõtke jõe, garaažide ja kiriku vahel oleva tühermaa kasutuselevõtmine;
 linn muutub turistidele jm külalistele atraktiivsemaks;
 laiemad võimalused linnaürituste korraldamisel
Kogu Mere puiestee renoveerimine läheks maksma ligikaudu 1,5 miljonit eurot, kuid arvestades
toetuse summa piiri ja linnaeelarvelist koormust on mõistlik investeerida kõige rohkem
lagunenud puiestee osa rekonstrueerimisse. Projekti kogumaksumust veel täpsustatakse.
Mere pst. osaline renoveerimine:
kuni 470 000 eurot (sh käibemaks)
Omafinantseerimise osa:
kuni 60 000 eurot (sh käibemaks)
Taotletav summa:
kuni 410 000 eurot (sh käibemaks)
Projekti eeldatav teostamise aeg on I kvartal 2013 – IV kvartal 2014.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 105 “Projekti „Preservation and promotion of historical heritage
in Sillamäe and Kingisepp“ esitamine”. Otsuse poolt oli 18 volikogu liiget. (otsus lisatud
protokollile).
6. Sillamäe Linnavolikogu 23.märtsi 2010.a otsuse nr 25 „Sillamäe Linnavalitsuse

struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärade kinnitamine“ muutmine
Kuulati Jelena Koršunova ettekannet tulenevalt mitmetest seadustest ning lähtudes vajadusest
tõsta linnavalitsuse haldussuutlikust väärteomenetluse läbiviimisel muuta Sillamäe
Linnavolikogu 23.märtsi 2010.a otsust nr 25 „Sillamäe Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate
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koosseisu ning palgamäärade kinnitamine“ lisades esimese aselinnapea alluvusse järelevalve
inspektori ametikoht.
Küsimused:
Ain Kiviorg küsis, millised on nõudmised järelevalve inspektori ametikohale kandideerivale
isikule.
Jelena Koršunova vastas, et piisavalt ranged, kuna see isik peab esindama linna kohtus, seega
olema kursis seadustega, valdama riigikeelt väga heal tasemel, oskama oma tööd korraldada.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 106 “Sillamäe Linnavolikogu 23.märtsi 2010.a otsuse nr 25
„Sillamäe Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärade kinnitamine“
muutmine”. Otsuse poolt oli 18 volikogu liiget. (otsus lisatud protokollile).
7. Muudatused linnavolikogu komisjonide koosseisus

Kuulati Valeri Abramovitši, kes sotsiaalkomisjoni esimehena tegi volikogule ettepaneku arvata
komisjoni koosseisust välja kaks liiget: Margarita Baldina  tervisliku seisundi ja kõrge vanuse
tõttu, Nadežda Grigorjeva, kes on lahkunud volikogu koosseisust. Ta lisas, et on teinud
suusõnalise ettepaneku Viktor Balobanile osaleda komisjoni töös, ent vastus puudub. Volikogu
liige Viktor Baloban ei osale käesoleval volikogu istungil ning seega ei saa otsustada tema
võtmise üle komisjoni koosseisu.
Otsustati: arvata volikogu sotsiaalkomisjoni kooseisust välja Margarita Baldina ja Nadežda
Grigorjeva. Otsuse poolt oli 18 volikogu liiget.
8. Informatsioon 2011.a eelarve täitmisest

Kuulati Tatjana Ivanova ettekannet Sillamäe linna 2011. aasta eelarve tulude plaani täitmisest
seisuga 31.01.2012. Tulumaksu laekumine: aastaplaan 5 122 961 eurot, täitmine 5 219 627 eurot, %
101,9. 2012.a tulumaksu laekumine 1 kuu plaan 439 896 eurot, fakt 491 000 eurot, % 112. 2011.a
detsembri lõpu seisuga oli Sillamäe linnas registreeritud 763 töötut. Järgnevalt kommenteeris pr
Ivanova AS MEKE Sillamäe, AS Sillamäe Veevärk tulemiaruandeid, bilanssi, tarbijate võlgnevust
ASle Sillamäe Veevärk, AS MEKE Sillamäe ning nimetatud asutuse enda võlga tarnijatele seisuga
31.01.2012.a.
Otsustati: võtta saadud informatsioon teadmiseks.
9. Sillamäe linna 2012. aasta eelarve

Kuulati Tatjana Ivanova ettekannet Sillamäe linna 2012. aasta eelarve parandusettepanekute
kohta võrreldes eelarve 1.lugemisega. Parandusettepanekud olid arutelul volikogu
rahanduskomisjoni ja linnavalitsuse ühisistungil 24.jaanuaril k.a. Võrreldes kahte lugemist, võib
öelda, et on toimunud olulised muudatused eelarve eelnõus. On suurenenud eelarve üldmaht
ning see moodustab praegu 15 422 586 eurot. Oma ettekande illustreerimiseks ja paremaks
arusaamiseks esitas pr Ivanova arvukalt diagramme, võrdlustabeleid, kus oli analüüsitud
viimaste aastate eelarveid. Võrreldes 2010. ja 2011.aasta eelarveid, võib täheldada asjaolu, et
2012.a eelarve on kasvanud 4,1% võrra. Põhitegevuskulude kasv võrreldes eelmise aastaga on
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2012.aastal 6%. Investeerimistegevusele kulub 30,7 % vahenditest. Pr Ivanova toonitas, et
endiselt on kõige kulukam tegevusala haridus.
Seega on põhitegevuse tulud 10 620 355 eurot, kulud 10 638 168 eurot, kassatagavara 99 063
eurot, investeerimistegevus on näidatud eelarve lisas 3.
Kaasettekande tegi rahanduskomisjoni esimees Ain Kiviorg, kes selgitas, et eelarve on ette
valmistatud kooskõlas möödunud aasta volikogu novembrikuu istungil vastu võetud eelarve
koostamise põhiprintsiipide, finantsjuhtimise seadusega ning tagab kõikide tegevusvaldkondade
rahastamise. Oma ettekandes märkis hr Kiviorg, et 2012.a eelarve on tasakaalustatud. Samas on veel
vaja arutada mõningaid plaane, mis peaksid saama ellu viidud käesoleval aastal. Eelarve tulude
ülelaekumisel või investeerimistegevuse täpsustamisel näha ette vahendite suurendamine laste
mänguväljakute rajamiseks ja remondiks. Finantstulude suurendamise eesmärgil paigutada ajutiselt
vabad vahendid pankade deposiitarvetele.

Esinemised:
Araik Karapetjan märkis, et fraktsioon Linnaliit esitas oma parandusettepanekud töös 2012.a
eelarve eelnõuga. Need seisnesid järgmises: vähendada 50% võrra volikogu personalikulusid,
8% võrra linnavalitsuse ja raamatupidamise personali ja majanduskulusid, lahkuda Läänemere
Linnade Liidust, 3% vähendada investeerimiskava, mitte maksta õppelaenu. Vabanenud summa
192 465 eurot suunata: 50% vähendada vanematasu lasteaia koha eest, õpingute eest
muusikakoolis, Ulei ringides, taastada pensionäridele jõulutoetuse maksmine ning suurendada
linna elamufondi rahalist toetust.
Ain Kiviorg pani hääletusele laekunud ettepanekud: 1.linnavalitsuse ja rahanduskomisjoni poolt
läbiarutatud eelarve eelnõu ning 2.fraktsiooni Linnaliit ettepanekud.
1.linnavalitsuse ja rahanduskomisjoni poolt läbiarutatud eelarve eelnõu
Selle ettepaneku poolt hääletas 15 volikogu liiget, vastu ei olnud, 3 jäid erapooletuks (Aleksandr
Bondartšuk, Araik Karapetjan, Jefim Lvovski).
2.fraktsiooni Linnaliit ettepanekud
Selle ettepaneku poolt oli 3 volikogu liiget (Aleksandr Bondartšuk, Araik Karapetjan, Jefim
Lvovski), vastu 15 volikogu liiget.
Otsustati: mitte vastu võtta fraktsiooni Linnaliit ettepanek. Häälteenamusega võeti vastu
Sillamäe linna 2012.a eelarve.
Ain Kiviorg pani hääletusele protokollilise otsuse:
Arvestades volikogu komisjonide ettepanekuid 2012.a eelarve eelnõu arutelul, Linnavolikogu
otsustab:
teha Linnavalitsusele ülesandeks:
1. leida lahendus tänavavalgustuse parandamiseks polikliiniku ümbruses.
2. Eelarve tulude ülelaekumisel või investeerimistegevuse täpsustamisel näha ette vahendite
suurendamine laste mänguväljakute rajamiseks ja remondiks.
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3. Finantstulude suurendamise eesmärgil paigutada ajutiselt vabad vahendid pankade
deposiitarvetele.
4. Koostöös volikogu komisjonidega esitada investeerimistegevuse täpsustav kava volikogu
istungile esimese kvartali jooksul.
Otsustati: protokolliline otsus vastu võtta. Selle ettepaneku poolt oli 15 volikogu liiget,
erapooletuid 3.
Otsustati: vastu võtta määrus nr 71 “Sillamäe linna 2012. aasta eelarve”. Poolt oli 15 volikogu
liiget, vastu ei olnud, erapooletuks jäi 3 volikogu liiget (Aleksandr Bondartšuk, Araik
Karapetjan, Jefim Lvovski). Määrus lisatud protokollile.
Ain Kiviorg  2012.a eelarve on vastu võetud. Kokkuvõtteks tänas hr Kiviorg linnavalitsust ja
rahandusosakonna töötajaid tõsise töö eest 2012.aasta eelarve ettevalmistamisel.

10. Informatsioon Tallinna maantee teemaplaneeringu menetlemise käigust

Kuulati Ain Kivioru ja Jelena Koršunova informatsiooni Tallinna maantee teemaplaneeringust.
Teadaolevalt on linn ja maavanem ümbersõidutee ehitamise, aga mitte olemasoleva trassi
laiendamise poolt, millega kaasneks palju ebameeldivusi nii elanikele kui linna planeerimisele.
Hetkel seisavad kõik Tallinna maantee ümbrusega seotud linna detailplaneeringud, kuna puudub
lõplik otsus Tallinna – Narva maantee Sillamäe lõigu kohta. Kindlasti tuleb tagada turvaline
raudteeülesõit ja lahendada mõned muudki probleemid, millest on peetud kõnelusi Majandus ja
Kommunikatsiooniministeeriumi ja Maanteeametiga, ent volikogu esimees ja linnapea hoiatasid
volikogu liikmeid järgmise võimaliku sündmuste arengu eest – võib juhtuda, et peale tööde
lõpetamist olemasoleval teel, unustatakse täiesti ümbersõit. Teemaplaneering pannakse avalikule
arutelule ja tutvumiseks kõigile välja, siit tulenevalt oli esinejate tungiv palve volikogu liikmetele
võtta aktiivselt osa planeeringuga seotud aruteludest ning olla kursis toimuvaga, et ei võetaks
vastu linna heaolu kahjustavaid otsuseid.
Otsustati: võtta saadud informatsioon teadmiseks.
11. Informatsioon Sillamäe Linnavolikogu haridus ja kultuurikomisjoni tööst

Kuulati Inna Nazarova informatsiooni volikogu haridus ja kultuurikomisjoni tööst. Kokku on
komisjon pidanud 25 koosoleku, millel arutati eelkõige haridusküsimusi, asutuste
arengukavasid, gümnaasiumi õpilaste tasuta toitlustamist, pedagoogide töötasustamise aluseid,
laste tervist koolieelsetes lasteasutustes, vee kvaliteeti lasteaedades ja koolides, linna koolivõrgu
korrastamist ja palju muud. Ka linnaeelarve, MTÜde tegevus olid luubi all ning anti omapoolne
seisukoht komisjonile laekunud kirjade kohta.
Linnavolikogu järgmine istung toimub 28. veebruaril 2012 algusega kell 16.00 Sillamäe
Linnavalitsuses volikogu istungite saalis.

Ain Kiviorg
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Volikogu esimees

Sirle Kupts
Protokollija
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