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Algus: 16.00
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Istung toimus: Sillamäe Linnavalitsuse istungite saalis (Kesk 27)
Istungit juhatas: Ain Kiviorg, esimees
Protokollis: Sirle Kupts, volikogu nõunik
Võttis osa: 20 volikogu liiget (nimekiri lisatud).
Puudus: Aleksei Voronov
Kutsutud: Jelena Koršunova – linnapea
Aleksandr Kanev - aselinnapea
Tatjana Ivanova – aselinnapea
Eevi Paasmäe – aselinnapea
Tõnis Kalberg – aselinnapea
Mehis Pilv – linnavalitsuse liige
Andrei Ionov - linnasekretär
Liidia Moškina – eelarve peaspetsialist
Anatoli Špakov – arenguosakonna spetsialist
Gert Lõkov - infospetsialist
Meedia
Enne istungi ametiliku osa algust tutvustas ITspetsialist Georgi Karpenko volikogu liikmetele,
kuidas töötada volikogu istungi materjalidega arvutis. Alates 2011.a jaanuarikuust on volikogu
istungi materjalid elektrooniliselt iga volikogu liikme tööarvutis.
Läbirääkimised päevakorra üle:
Ain Kiviorg – päevakord oli eelnevaks tutvumiseks avaldatud ja on ettepanek asuda arutelu
juurde.
Ettepanekuid päevakorra kohta ei olnud. Päevakorra kinnitamisel oli kohal 20 volikogu liiget.
Otsustati: kinnitada järgmine päevakord (poolt 20 volikogu liiget, vastu ei olnud).
Päevakord:
1. Info Sillamäe linna konsolideeritud grupi finants-majanduslikust olukorrast
Ettekandja: Tatjana Ivanova
2. Sillamäe linna 2011. aasta eelarve, 2. lugemine.
Ettekandja: Jelena Koršunova

Ettekandja: Ain Kiviorg
3. Kehtestatud detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine.
Ettekandja: Tõnis Kalberg
4. Ida-Viru maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu “E20 Jõhvi-Narva
teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori
määramine” kooskõlastamine.
Ettekandja: Tõnis Kalberg
5. Sillamäe Linnavolikogu 27.novembri 2008.a määruse nr 106 “Sillamäe linna
spordiklubidele toetuse andmise kord” muutmine.
Ettekandja: Eevi Paasmäe
6. Sillamäe linna üldhariduskoolide põhimääruste kehtestamine (Sillamäe Kannuka
Kool, Sillamäe Astangu Kool, Sillamäe Vanalinna Kool, Sillamäe Eesti Põhikool)
Ettekandja: Eevi Paasmäe
7. Valimiste jaoskonnakomisjoni koosseisu kinnitamine.
Ettekandja: Eevi Paasmäe
1. Info Sillamäe linna konsolideeritud grupi finants-majanduslikust olukorrast
Kuulati Tatjana Ivanova ettekannet Sillamäe linna konsolideeritud grupi finants-majanduslikust
olukorrast. Eelarve täitmine 2010.a detsembris tulude osas: plaan – 14 590,18 tuh krooni, fakt 13
782,65 tuh krooni; kulude osas: plaan 16 476,52 tuh krooni, fakt – 15 979,07 tuh krooni. Tulude
ülekaal kuludest 2 196,42 tuh krooni. Kui vaadata aastaplaani lõikes 12 kuu täitmist, siis aastaplaanis
tulud kokku olid 175 082,15 tuh kr, 12 kuu täitmine 167 616,06 tuh kr, plaani täitmise protsent 95,74.
Kulud kokku 190 618,29 tuh kr, sellest 12 kuu täitmine 166 487,85 tuh kr, plaani täitmise protsent
87,34. Laenu tagasimaksmine: aastaplaan oli 7 100,00 tuh kr, 12 kuu täitmine 7 099,79 tuh kr,
täitmise protsent 99,99. Eelarve kokku 197 718,29 tuh kr, 12 kuu täitmine 173 587,63 tuh kr, protsent
87,7. Raha arvetel on 20 839,162 tuh kr. Oma ettekandes kommenteeris pr Ivanova tulumaksu
laekumist; aastaplaan oli 71 362,3 tuh kr ja kuuplaan 5 946,8 tuh kr. Sillamäe linna registreeritud
töötute arv moodustas detsembris 1050 inimest. Järgnevalt kommenteeris pr Ivanova SA Sillamäe
Haigla, AS MEKE Sillamäe, OÜ Sillamäeski Vestnik, AS Sillamäe Veevärk tulemiaruandeid,
bilanssi, tarbijate võlgnevust AS-le Sillamäe Veevärk, AS MEKE Sillamäe ning nimetatud asutuse
enda võlga tarnijatele seisuga 01.01.2011.a.
Otsustati: võtta saadud informatsioon teadmiseks.
2. Sillamäe linna 2011. aasta eelarve, 2. lugemine.
Kuulati Tatjana Ivanova ettekannet Sillamäe linna 2011. aasta eelarve parandusettepanekute
kohta võrreldes 1.lugemisega. Peale eelarve esimest lugemist detsembris kasvas selle maht
15,7% võrra: suurendati tulumaksu plaanilist summat, täpsustusid riigieelarvest laekuvad
vahendid, eelmise aasta üleminev jääk. Tulude suurendamine tõi endaga kaasa kulude kasvu
igal tegevusalal. Eelarve kogumaht on 14 418 107 eurot, sellest tulud 11 834 337 eurot, kulud
14 062 247 eurot, finantseerimistehingud 2 227 910 eurot, sh kassatagavara 99 063 eurot.
Sillamäe linna investeerimiskava maht on 4 168 611 eurot. Pr Ivanova märkis, et 2011.a
investeerimiskava on kõige mahukam võrreldes eelnevate aastatega.
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Oma ettekande kokkuvõtteks märkis pr Ivanova ära linnavalitsuse, volikogu alatiste
komisjonide tubli töö 2011.a eelarve kujundamisel. Ta mainis ka seda, et eelarve küsimustega
tuleb peagi uuesti kokku puutuda.
Kuulati Ain Kivioru ettekannet volikogu rahanduskomisjoni esimehena. Oma ettekandes ütles
hr Kiviorg, et peale 2011.aasta eelarve 1.lugemist linnavalitsus täpsustas 2010.aastast eelarve
vaba jääki, riigieelarvelisi vahendeid ja sellega viis sisse terve rida parandusettepanekuid
eelarve esialgsesse eelnõusse. Volikogu komisjonid arutasid eelarv eelnõud oma istungitel,
eelarve kiideti tervikuna heaks, aga arutati ka mõningaid ettepanekuid. Enamus nendest on
leidnud kajastamist eelarve projektis.
Eelarve eelnõule esitas oma ettepanekud ka fraktsioon Linnaliit. Rahanduskomisjon arutas koos
linnavalitsusega kõiki parandusettepanekuid.
Ja leidis, et linnavalitsuse poolt enda ja tema poolt heakskiidetud parandusettepanekuid toetame
ja täna neid kuulsime veelkord pr Ivanova ettekandes.
Linnavalitsuse arvamus fraktsiooni Linnaliit ettepanekutele oli eitav. Rahanduskomisjon samuti
ei toeta fraktsiooni ettepanekuid. Fraktsiooni ettepanekud sisaldavad teiste hulgas ettepanekut
vähendada 65 000 EUR üleminevat jääki. Kuna jääk on arvestatud juba eelarve kuludes, siis
ümber suunata ja vähendada neid, juba planeeritud kulusid, ei ole võimalik ja otstarbekas.
Komisjonides oli arutusel ka ettepanekud suurendada vahendeid teede remondile, pidades
silmas eelkõige Viru pst ja parkla laiendamist, samuti peaks plaanide järgi detsembris käiku
minema kultuurikeskus, kuhu on vajalikud täiendavad vahendid tööde lõpetamiseks ning
inventariks, ohtlikus olukorras on sambad Viru puiesteel. Kuna täna ei ole selge nende tööde
maksumus ja 1.kvartalis selgub, milliseks kujuneb üksikisiku tulumaks, kui reaalselt näeme
Silmeti palgatõusu maksutuludes, võime näha, kas meil on vaja säilitada reservi 2 mln. Selleks
ajaks peaks selguma, kas on vaja omafinantseeringut CO2 objektidele. Seetõttu
rahanduskomisjon teeb ettepaneku fikseerida protokollilise otsusena vastuvõetava eelarve
juurde vastavad otsused.
Mis puutub AS MEKE-Sillamäe majanduslikku seisundit ja võimalust tagastada osa raha
eelarvesse, siis on ettepanek otsustada seda juunis koos majandusaasta tulemuste kinnitamisega.
See on samuti välja toodud volikogu protokollilises otsuses.
Määruse eelnõu teksti kohta rahanduskomisjonil märkusi ei olnud. Hr Kiviorg tegi ettepaneku
võtta vastu määrus ning selle lisad täiendatud kujul, samuti lisada vastavad protokollilised
otsused.
Sõnavõtud:
Araik Karapetjan – fraktsioon Linnaliit esitas oma ettepanekud linnavalitsusele ja
rahanduskomisjonile. Ettepanekud toetust ei leidnud. Viimane instants, kes langetab lõpliku
otsuse on siiski volikogu ning sellepärast kordas hr Karapetjan veelkord fraktsiooni
ettepanekuid. Need on järgmised:
1. suurendada tulumaksu laekumist 35 000 EUR võrra;
2. Väljuda Läänemere Linnade Liidust (UBC) – 6 391 EUR;
3. 2010.a ülemineva jäägi vabad vahendid jätta 2011.a eelarvesse summas 65 000 EUR;
4. vabanenud summat (106 391 EUR)kasutada järgmiselt:
4.1. vähendada vanematasu koolieelsetes lasteasutustes 50% võrra – 44 245 EUR;
4.2. suurendada tasuta toitlustamise rahastamist (sh gümnaasiumi osas) + 30 382 EUR;
4.3. vähendada vanematasu laste muusikakoolis 50% võrra – 17 448;
4.4. vähendada HNK Ulei ringitasu 50% võrra – 14 316 EUR;
4. On ettepanek leida võimalus AS MEKEle linna poolt eraldatud rahade sissenõudmiseks, mis
maksti soojatootjatele võla katteks.
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Hr Karapetjan soovis, et volikogu esimees paneks ettepanekud hääletusele ja kutsus volikogu
liikmeid need ettepanekud heaks kiitma.
Ain Kiviorg täpsustas fraktsiooni ettepanekut “2010.a ülemineva jäägi vabad vahendid jätta
2011.a eelarvesse summas 65 000 EUR”.
Araik Karapetjan – selgitas, et need rahad jaotada vastavalt fraktsiooni poolt tehtud
ettepanekule.
Inna Nazarova – märkis, et fraktsiooni Linnaliit tehtud ettepanekud väärivad tähelepanu
tulenevalt sellest, et puudutavad elulisi küsimusi: koolitoitlustamine, ringitasu. Kui aga võtta
need ettepanekud praegu vastu, siis tekib eelarve defitsiidi oht. Ta pakkus välja alternatiivi, mis
oli ka arutusel keskfraktsioonis, kuna kahtlust ei tekita teise fraktsiooni poolt tõstatatud
täpsustused. Lasteaia vanematasu võiks isegi vähendada 100%, kasutades siinjuures ära teisi
toimemehhanisme – sotsiaaltoetuste võimalusi. Pr Nazarova avaldas arvamust, et praegu ei ole
sobiv aeg niisuguse otsuse langetamiseks nagu seda pakub fraktsioon Linnaliit, aga edaspidi
tuleks mõelda dialoogiline. Ta tegi fraktsioonile Linnaliit ettepaneku tulla haridus- ja
kultuurikomisjoni koosolekule, arutada ettepanekuid kaasates komisjoni töösse ka
sotsiaalosakonna selles plaanis, millised on toetused, mida osutatakse ning millised on
võimalused abi osutamiseks.
Ain Kiviorg selgitas veelkord eelarve kujunemist öeldes, et eelarve koosneb tuludest ja
kuludest. Eelarve kulud on paraku tuludest suuremad. Seda tasakaalustavad finantstehingud, sh
üleminev jääk. See on juba arvestatud kulude osas. Kui räägitakse 2 mln, mis on reservis, siis on
see teine jutt.
Tatjana Ivanova – ebatäpse formuleeringu tõttu fraktsiooni Linnaliit ettepanekus, on alles
praegu selge, et jutt käib reservi viidud 2 mln. Praegu ei tea, kuidas hakkab laekuma tulumaks
ning kuidas mõjutab Silmeti palgatõus maksulaekumist. Pr Ivanova leidis, et ettepanek väljuda
UBC ei ole otstarbekas. Seda ei toeta linnavalitsus. Mis puudutab koolitoitlustamist, siis 1-9
klassini on toitlustamine tasuta. Vähekindlustatud peredest pärit gümnaasiumiõpilaste suhtes
toimub volikogu poolt vastuvõetud kord, mille kohaselt koolide direktorid kooskõlastatult
hoolekogudega koostavad nimekirja vähekindlustatud õpilastest, kes võivad saada tasuta sööki.
Linna doteerib koolitoitlustamist. Lisaraha suunamist peab linnavalitsus ebaõigeks. Teiseks,
ringitasu muusikakoolis ja Uleis: vähekindlustatud isikud saavad siingi abi sotsiaalosakonnast,
linn hüvitab neile ringitasu. Tuleb koos vastavate dokumentidega pöörduda sotsiaalosakonna
poole. Mis puudutab AS MEKE-t, siis juunikuus koos majandusaasta aruandega tuleb arutusele
ka see probleem. Siit selgitus, miks linnavalitsus ei nõustu fraktsiooni Linnaliit ettepanekutega.
Nadežda Grigorjeva – toetas Inna Nazarova ettepanekut. Samas märkis ta, et igal juhul tuleb
nende küsimustega tegeleda, sest sotsiaalselt raskes olukorras viibivaid inimesi on. On ka neid,
kes põhimõtteliselt isiklikel motiividel ei soovi pöörduda sotsiaalosakonna poole. Kui tekib
eelarves mingi positiivne nihe, siis võiks arvestada fraktsiooni ettepanekuid.
Valeri Abramovitš ütles, et 12 aasta jooksul töötades volikogus, on ta aru saanud, kuivõrd on
keeruline on eelarve koostamine, mis pole pelgalt mehhaaniline toiming. Mingeid muudatusi on
raske teha, kõik need on seotud seadustega. Kui fraktsioon tahab teha mingeid tõsiseltvõetavaid
otsuseid, mitte populistlikke, tuleb enne pöörduda komisjonidesse ja arutada iga ettepanekut.
Sotsiaalkomisjoni pole keegi pöördunud. Tänasel istungil, kus toimub 2.lugemine on hilja välja
tulla tõsiste ettepanekutega.
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Ain Kiviorg – fraktsioon Linnaliit esitas õigeaegselt oma parandusettepanekud nii
linnavalitsusele kui rahanduskomisjonile. Enne laiendatud istungit nad muutsid sisu.
Protseduuriliselt oli kõik õige.
Araik Karapetjan – meie fraktsioon teeb ka tööd, see pole populism. Palus mitte võtta tarvitusele
seda sõna. Tänas hr Kiviorgu, kes ütles, et ettepanekud laekusid õigeaegselt, kõigil oli võimalus
tutvuda ning teha oma järeldused. Ta mainis, et linnas on inimesi, kelle sissetulekud ei võimalda
maksta tasu lasteaia või ringide eest ning neil tuleb teha valikuid. Kui on võimalik nimetatud
tasude vähendamine, siis on see teretulnud.
Valeri Kuznetsov – kutsus üles mitte häbenema sotsiaalosakonna poole pöördumist, vaid
minema sinna ning raske olukorra tekkimisel julgesti abi paluma.
Ain Kiviorg pani hääletusele fraktsiooni Linnaliit ettepaneku.
Selle ettepaneku poolt oli 4 volikogu liiget (Aleksandr Bondartšuk, Araik Karapetjan, Nadežda
Grigorjeva, Jefim Lvovski), vastu 15 volikogu liiget, 1 volikogu liige (Viktor Matvejev) ei
hääletanud.
Otsustati: mitte vastu võtta fraktsiooni Linnaliit ettepanek.
Ain Kiviorg pani hääletusele ettepaneku võtta vastu määrus ning selle 4 lisa.
Selle ettepaneku poolt oli 15 volikogu liiget, vastu ei olnud, erapooletuks jäi 5 volikogu liiget
(Aleksandr Bondartšuk, Araik Karapetjan, Nadežda Grigorjeva, Viktor Matvejev, Jefim
Lvovski).
Otsustati: vastu võtta määrus nr 44 “Sillamäe linna 2011. aasta eelarve”. Poolt oli 15 volikogu
liiget, vastu ei olnud, erapooletuks jäi 5 volikogu liiget (Aleksandr Bondartšuk, Araik
Karapetjan, Nadežda Grigorjeva, Viktor Matvejev, Jefim Lvovski). Määrus lisatud protokollile.
Ain Kiviorg pani hääletusele protokollilise otsuse:
Arvestades volikogu alatiste komisjonide ettepanekuid 2011.a eelarve arutelul, teen ettepaneku võtta
vastu protokolliline otsus:
1. Analüüsida eelarve täitumist ja täiendavate tööde maksumust ning finantsreservide vajadust,
arutada 2011.aasta aprillis volikogu istungil täiendavate vahendite eraldamist kultuurikeskuse
remonttööde lõpetamiseks ja inventari ostmiseks, teede remondiks Viru puiesteel, Viru
puiesteel asuvate sammaste remondiks.
2. Otsustada AS-le MEKE Sillamäe eraldatud vahendite osaline tagastamine koos
majandusaasta aruande kinnitamisega 2011.aasta juunis.
Otsustati: protokolliline otsus vastu võtta.
Selle ettepaneku poolt oli 20 volikogu liiget.
Ain Kiviorg - 2011.a eelarve on vastu võetud. Kokkuvõtteks tänas hr Kiviorg linnavalitsust ja
rahandusosakonna töötajaid suure töö eest 2011.aasta eelarve ettevalmistamisel.
3. Kehtestatud detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine.
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Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet, milles ta selgitas, et vastavalt Planeerimisseadusele teostas
Sillamäe Linnavalitsus perioodil detsember 2009 – veebruar 2010 kehtestatud planeeringute
ülevaatamise. Ülevaatamise tulemused kinnitati Sillamäe Linnavalitsuse 11.veebruari 2010.a
korraldusega “Kehtestatud planeeringute ülevaatamine”.
Lähtudes kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse korralduse lisast 3 “Sillamäe kehtestatud
detailplaneeringute
ülevaatamise
tulemused
(Kehtetuks
tunnistamise
vajadusega
detailplaneeringud)”, peeti vajalikuks tunnistada kehtetuks otsuse eelnõus nimetatud 18
detailplaneeringut, mida volikogu liikmetel oli võimalik jälgida projekteerituna seinal.
Nadežda Grigorjeva – transformaatori alajaamad Kesk t, spordikaupluse juures võiks
lammutada.
Tõnis Kalberg – siin on vajalik volikogu otsus, samuti peab olema sundvõõrandmisel
ülekaalukas avalikkuse huvi ning kindlasti rahalised vahendid. Kindlasti on see edasise arutelu
küsimus. Hr Kiviorg lisas, et suured rahad eelarves peavad selleks protseduuriks olema.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 56 “Kehtestatud detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine”
(Otsuse poolt oli 20 volikogu liiget). Otsus lisatud protokollile.
4. Ida-Viru maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu “E20 Jõhvi-Narva
teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori
määramine” kooskõlastamine.
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet, milles ta selgitas, et Ida-Viru Maavalitsuse 27.detsembri
2010.a kirjaga esitati Sillamäe linnale kooskõlastamiseks Ida-Viru maakonnaplaneeringut
täpsustav teemaplaneering “E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva
ümbersõidu trassikoridori määramine“.
Planeering ja planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Ida-Viru
maavanema 29.juuli 2008.a korraldusega nr 226 “E20 Jõhvi–Narva teelõigu trassikoridori
täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine”. Maakonnaplaneeringut
täpsustava teemaplaneeringu algatamise eesmärk on määrata riigi põhimaantee nr 1 TallinnNarva maantee Jõhvi-Narva teelõigu trassi koridori asukoht. Põhimaantee uue trassi koridori
valiku vajaduse tingivad olemasolevad liiklusolud ja transpordiühendus.
Hr Kalberg tegi ettepaneku kooskõlastada Ida-Viru maakonnaplaneeringut täpsustava
teemaplaneeringu “E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu
trassikoridori määramine” planeerimisettepanek järgmise ettepanekuga:
1.1. planeeringus tuleb fikseerida, et Sillamäe sadamast tulev Narva-suunaline liiklus
suunatakse liikluskorralduslike vahenditega Sillamäe ümbersõidule;
1.2. planeeringus tuleb ette näha lahendus ohutuks raudteeületuseks Sillamäe linnas
olemasoleval maanteetrassil;
1.3. planeeringus tuleb ette näha maantee ja terviseraja ristumine Vaivara valla territooriumil
teelõigul 189+000.
Küsimused:
Igor Malõšev küsis, kuidas on tagatud aiandusühistu Romaška ja Sputnik aiapidajate turvalisus,
kaitse müra ja tolmu eest. Inimesed käivad harjumuspärast teed mööda oma aiamaale ja see
ristub planeeringu kohaselt maanteega.
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Araik Karapetjani küsimus seondus Igor Malõševi omaga ja veel palus ta välja tuua, millised
negatiivsed mõjud planeeringul on.
Tõnis Kalberg selgitas, et projektiga on ette nähtud müratõkkeseinad, ülekäigukohad ja tunnelid
jalakäijatele.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 57 “Ida-Viru maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu
“E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori
määramine” kooskõlastamine.” (Otsuse poolt oli 19 volikogu liiget, Valeri Abramovitš lahkus
selle küsimuse arutelult ning ei hääletanud). Otsus lisatud protokollile.
5. Sillamäe Linnavolikogu 27.novembri 2008.a määruse nr 106 “Sillamäe linna
spordiklubidele toetuse andmise kord” muutmine.
Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet, milles ta selgitas, et Spordiklubide toetuse andmise korda
muudetakse põhjendusel, et arvestada Sillamäe Linnavolikogu noorsoo-ja spordikomisjoni 11.
novembri 2010.a ettepanekuid; viia kooskõlla spordiklubidega sõlmitavad lepingud ja
spordiklubide toetuse andmise kord; täpsustada nõudmised toetuste saavate spordiklubidele.
Määruse § 1 lõige 5:muudatus on seotud sellega, et linnavalitsusel oleks rohkem põhjendus- ja
kaalutlusvõimalust, kellele eraldada toetust. Määruse § 1 lõige 6: muudatus on põhjendatud
sellega, et spordiklubidel peavad olema treeninguteks sobivad ruumid, mis võimaldavad lastel
osaleda turvalises ja treeninguteks sobivates ruumides. Spordiklubil ei pea olema võlgnevusi
linnavalitsusele ning linnavalitsuse hallatavatele asutustele, linn ei saa finantseerida neid, kellel
on võlgnevused, kuna linnavalitsusetoetuses sisaldub ka raha ruumide rentimiseks.
Treeningprotsess tuleb planeerida vähemalt 10-le kalendrikuule ning 2 korda nädalas on
minimaalne aeg, mille jooksul treeninguid läbi viia, et noorsportlasi võistlusteks ette valmistada.
Spordiklubide andmed peavad olem kantud Spordiregistrisse, mis on ametlik register kõikidele
Eestis tegutsevate spordiklubidele. Eelistatud on klubid, kes korraldavad ka üritusi linnaelanike
jaoks. Määruse § 1 täiendus: Kuna Sillamäe linnaelanike arv on väike ja pidevalt väheneb ei ole
majanduslikult põhjendatud dubleerida spordiklubisid, vähendades sellega arvu suuremates ja
elujõulisemates klubides. Määruse § 2 lõike 1 punkt 1 muudatus: Spordiklubi sportlased peavad
esindama Sillamäe linna mitte teisi omavalitsusi võistlusel . Määruse § 4 lõige 4 muudatus:
lisatud on linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjon, kes on nõuandev organ ja avaldab oma
arvamust toetuste jagamisel. Määruse § 5 lõige 1 täiendatakse vastavalt määruse eelnõule.
Küsimused:
Jefim Lvovski avaldas arvamust, et see muudatus tuleneb kohtumenetluses olevast asjast seoses
poksiklubiga.
Nadežda Grigorjeva – miks toetatakse ainult ühte klubi, aga mitte kahte-kolme.
Jelena Koršunova – määruse eelnõus on kirjutatud “reeglina ühte”.
Jevgeni Terentjev selgitas, miks volikogu noorsoo ja spordikomisjon tõstatas selle küsimuse.
Praegu langeb linnas spordiga tegelevate laste arv, aga spordiklubisid on 14. Linna tellimus on
500 - 550 last, kui suurendame arvu, ei ole võimalik maksta töötasu professionaalsetele
treeneritele. Määrus arvestab kõiki tingimusi. Linnas on mõned Olümpia Komitee poolt
registreerimata klubid, treeneritel puuduvad litsentsid. Samuti ei tohi klubil olla rendivõlga,
võlga linnavalitsusele, peab olema õigesti korraldatud dokumentatsioon. Mis puudutab
Salmijanovi poksiklubi, siis seal on ainult 1 inimene, kes teeb kergejõustiku ja poks.
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Kergejõustikuklubi tegutseb, treenijaid on palju ning tulemused on head: 41 Eesti meistrit.
Suusatajatel pole midagi välja panna. Poksitreeneril Bobkovil on tegevusluba olemas.
Ain Kiviorg – linnal pole võimalik finantseerida kõiki spordialasid. Linna arengukavas on välja
toodud prioriteetsed spordialad, samuti piiratakse arvulist toetust. Igal juhul teeb linn piiranguid,
võimatu on toetada, kui kord kuus mingi klubi käib kusagil ning soovib kohe ka toetust.
Jefim Lvovski pakkus välja, et kui tekib näit pokkeriklubi, kas saab toetust.
Ain Kiviorg ütles, et kui linnavolikogu otsustab seda rahastada, on vastus jaatav.
Jelena Koršunova tuletas meelde linna arengukava, kus on selgelt välja toodud linna eelistused.
Võib ju luua näit mäesuusatamise klubi, aga on selline mõiste nagu vanusepiirang. Linna toetab
noorsoosporti.
Inna Nazarova – tegevusluba on oluline. Kui treeneriks hakkab ilma kogemuse ja loata isik, siis
lapse tervisele kasu asemel kujutab see endast hoopis kahju. Sellisel inimesel puudub
metoodiline alus. Erilist tähelepanu tuleb pöörata nimelt tegevusloa olemasolule.
Otsustati: vastu võtta määrus nr 45 “Sillamäe Linnavolikogu 27.novembri 2008.a määruse nr
106 “Sillamäe linna spordiklubidele toetuse andmise kord” muutmine.
(Otsuse poolt oli 17, vastu 2 volikogu liiget Jefim Lvovski, Viktor Matvejev). Määrus lisatud
protokollile.
6. Sillamäe linna üldhariduskoolide põhimääruste kehtestamine (Sillamäe Kannuka
Kool, Sillamäe Astangu Kool, Sillamäe Vanalinna Kool, Sillamäe Eesti Põhikool)
Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet, milles ta selgitas, et eelnõude eesmärk on kooli pidaja poolt
seoses 01. septembril 2010 rakendunud uue Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kinnitada ning
vastavalt muutunud seadusandlusele viia kooskõlla üldhariduskoolide põhimäärused.
Muudatuste loetelu sõnastuses:
põhikooli- ja gümnaasiumi riikliku õppekava asemel on eraldi põhikooli riiklik õppekava ja
gümnaasiumi riiklik õppekava;
lihtsustatud õppekava ja toimetuleku õppekava asemel riiklik lihtsustatud õppekava;
päevase õppe nimetus on rakendunud seaduse terminoloogias statsionaarne õpe, õhtuse õppe
nimetus on mittestatsionaarne õpe.
Muudatused on samuti kooli ülesannetes, direktori kohustustes ja teistes tegevustes:
põhjalikumalt on kirjeldatud õpilaste ja õpilaste vanemate õigused, kohustused ja vastutus;
muudetud kooli hoolekogu moodustamise kord, töökord ja koosseis;
lisatud õpilasesinduse moodustamise kord ja põhimõtted;
lisatud koolikohustuse täitmise jälgimine ning meetmete rakendamine;
lisatud tugispetsialistide teenuse tagamine;
lisatud eriolukordade lahendamise üldpõhimõtted;
lisatud füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine;
lisatud õpilase individuaalsele õpetamisele keskendunud õpe;
põhimääruste üldstruktuuri koostamisel on lähtutud põhikooli ja gümnaasiumi seaduses esitatud
nõuetest.
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Pr Paasmäe tegi ettepaneku muuta põhimääruste §3 Direktor lg 3 punkt 8 ja esitada see järgmises
sõnastuses: “Teeb ettepaneku töötajate koosseisude ja palgamäärade kinnitamiseks lähtudes
kooli eelarvest.”

Ain Kiviorg pani hääletusele linna koolide põhimäärused koos ettekandja poolt pakutud
parandusega.
1. Sillamäe Kannuka Kool
Otsustati: vastu võtta määrus nr 46, vastuvõtmise poolt oli 19 volikogu liiget.
2. Sillamäe Astangu Kool
Otsustati: vastu võtta määrus nr 47, vastuvõtmise poolt oli 19 volikogu liiget.
3. Sillamäe Vanalinna Kool
Otsustati: vastu võtta määrus nr 48, vastuvõtmise poolt oli 19 volikogu liiget.
4. Sillamäe Eesti Põhikool
Otsustati: vastu võtta määrus nr 49, vastuvõtmise poolt oli 19 volikogu liiget.
Määrused lisatud protokollile.
7. Valimiste jaoskonnakomisjoni koosseisu kinnitamine.
Kuulati Andrei Ionovi ettepanekut lähtudes “Riigikogu valimise seadusest” ning
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Vene Erakonna Eestis ja Eesti Keskerakonna teatistest,
moodustada 6.märtsil 2011.a toimuvateks Riigikogu valimisteks Sillamäe
valimisjaoskonnas nr 1 jaoskonnakomisjon otsuse eelnõud nimetatud koosseisus:
Otsustati: võtta vastu otsus nr 58 “Jaoskonnakomisjoni moodustamine ja liikmete nimetamine”.
(Otsuse poolt oli 18 volikogu liiget, vastu ei olnud, 1 erapooletu Igor Malõšev).
Sellega oli volikogu päevakord ammendatud.
Linnavolikogu järgmise istungi eeldatav toimumise aeg on 21. veebruaril 2011 (esmaspäev)
tulenevalt Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud üritustega.
Volikogu liikmetel esitada nädala jooksul (26.01. kuni 02.02.2011) oma ettepanekud infopäeva,
koolituse teemade kohta.

Ain Kiviorg
Volikogu esimees

Sirle Kupts
Protokollija
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