SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
Sillamäe
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Algus: 16.00
Lõpp: 17.30
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: Marina Hramtsova
Kutsutud: Jelena Koršunova – linnapea
Aleksandr Kanev - aselinnapea
Tatjana Ivanova – aselinnapea
Eevi Paasmäe – aselinnapea
Tõnis Kalberg – aselinnapea
Andrei Ionov - linnasekretär
Liidia Moškina – eelarve peaspetsialist
Anatoli Špakov – arenguosakonna spetsialist
Gert Lõkov – infospetsialist
Sergei Andrejev - politseijaoskonna juht
Aili Avameri – ülemkonstaabel
Meedia
Läbirääkimised päevakorra üle:
Ain Kiviorg – päevakord oli eelnevaks tutvumiseks avaldatud. Sergei Andrejev hilineb. On
ettepanek vahetada ära 1. ja 2.päevakorrapunkt. Volikogu liikmed nõustusid selle ettepanekuga.
Päevakorra kinnitamisel oli kohal 20 volikogu liiget.
Otsustati: kinnitada järgmine päevakord (poolt 20 volikogu liiget, vastu ei olnud).
Päevakord:
1. Ida Prefektuuri Narva politseijaoskonna informatsioon
Ettekandja: Sergei Andrejev, politseijaoskonna juht
2. Info Sillamäe linna konsolideeritud grupi finants-majanduslikust olukorrast
Ettekandja: Tatjana Ivanova
3. Hankelepingu sõlmimiseks loa andmine
Ettekandja: Aleksandr Kanev

4. Projekti “Sillamäe Lasteaia Päikseke mänguväljakul varjualuste ehitamine” esitamine
Ettekandja: Tõnis Kalberg
5. Sillamäe linna arengukava läbivaatamise ja muutmise algatamine ning eelarve
strateegia koostamine
Ettekandja: Tõnis Kalberg
6. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja kehtestamine
Ettekandja: Tõnis Kalberg
7. Kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Tõnis Kalberg
8. Rohelise investeerimisskeemi elluviimiseks sõlmitud lepingu heakskiitmine ja Sillamäe
Linnavalitsusele volituste andmine
Ettekandja: Tõnis Kalberg
9. Projekti „Läänemere Kultuurisillad Sillamäel“ esitamine
Ettekandja: Eevi Paasmäe
10. Üldhariduskoolide pedagoogide töötasustamise alused
Ettekandja: Eevi Paasmäe
11. Aukirjaga autasustamine
Ettekandja: Jelena Koršunova
12. Info Sillamäe Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni tööst
Ettekandja: Jevgeni Terentjev
1. Info Sillamäe linna konsolideeritud grupi finants-majanduslikust olukorrast
Kuulati Tatjana Ivanova ettekannet Sillamäe linna konsolideeritud grupi finants-majanduslikust
olukorrast. Eelarve täitmine 2011.a jaanuaris tulude osas: plaan – 986 194 EUR, fakt 904 971 EUR;
kulude osas: plaan 1 201 509 EUR, fakt – 906 238 EUR. Tulude ülekaal kuludest 1 267 EUR.
Aastaplaanis tulud kokku 11 834 337 EUR, 1 kuu täitmine 904 971 EUR, plaani täitmise protsent
97,65. Laenude võtmine 1 379 729 EUR, 1 kuu täitmine 118 060 EUR, plaani % 8,56. Tulud kokku
13 214 066 EUR, 1 kuu täitmine 1 023 031 EUR, plaani % 7,74. Kulud kokku 14 062 247 EUR,
sellest 1 kuu täitmine 857 259 EUR, plaani täitmise protsent 6,1. Laenu tagasimaksmine: aastaplaan
355 860 EUR, 1 kuu täitmine 48 979 EUR, täitmise protsent 13,76. Kulud kokku 14 418 107 EUR , 1
kuu täitmine 906 238 EUR , plaani % 6,29. Raha arvetel on 1 448 658 EUR. Oma ettekandes
kommenteeris pr Ivanova tulumaksu laekumist; aastaplaan 4 809 396 EUR ja kuuplaan 400 783
EUR. Sillamäe linna registreeritud töötute arv moodustas jaanuaris 1074 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 01.02.2011.a.
Otsustati: võtta saadud informatsioon teadmiseks.
2. Ida Prefektuuri Narva politseijaoskonna informatsioon.
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Kuulati Sergei Andrejevi, politseijaoskonna juhi, informatsiooni eelmise aasta kuritegevusest
Ida-Virumaal, sealhulgas Sillamäe linnas. Hr Andrejev märkis, et võrreldes 2009.aastaga
on linnas täheldatav mõningane kuritegevuse kasvutrend. Samas kui võrrelda
2008.aastaga, võib nentida selle vähenemist. Raskeid isikuvastaseid kuritegusid on toime
pandud vähem. Röövimisi oli registreeritud samapalju kui 2009.aastal. Liiklusõnnetusi,
mis toimusid joobes juhtide süül oli samapalju kui 2009.aastal. Oma ettekandes puudutas
hr Andrejev ka õiguskaitse organite poolt alaealistega tehtavat tööd. Ta märkis, et
politseis on toimunud koondamised ning pöördus palvega linnavolikogu ja –valitsuse
poole toetada enam abipolitseinike tööd.
Küsimused:
Dmitri Lett – huvitus, kuidas on lood metallivargustega linnas. Teine küsimus oli seotud
valimiste turvamisega.
Sergei Andrejev vastas, et see probleem on Sillamäest aktuaalsem Jõhvis kandis. Mis puutub
valimistesse, siis politseil on selleks ajaks oma juhised, mida nad peavad järgima.
Aleksei Voronov sõnas oma repliigis, et inimesed enamasti ei kirjuta politseisse avaldusi
arvates, et nende muredega ei tegelda.
Inna Nazarova märkis, et Sillamäe kutsekoolil on politseiga väga tihe, laabuv koostöö.
Valeri Kuznetsov soovis, et politsei pööraks enam tähelepanu kvartalisisestel aladel toimuvale.
Eevi Paasmäe sooviks oli, et politsei oleks avaldajate suhtes korrektsem, reageeriks aktiivsemalt
ja operatiivsemalt elanike telefonikõnedele.
Otsustati: võtta saadud informatsioon teadmiseks.
3. Hankelepingu sõlmimiseks loa andmine
Kuulati Aleksandr Kanevi ettekannet, kus ta selgitas, et Sillamäe Linnavalitsuse korraldusega
algatati riigihanke avatud hankemenetlus „Sillamäe linna territooriumi hooldamine ja
puhastamine”. Kvalifitseeriti pakkujad Aktsiaselts N&V ja AS ISS Eesti ning tunnistati
vastavateks nende pakkumused. Läbi vaadanud riigihankes „Sillamäe linna territooriumi
hooldamine ja puhastamine“ vastavateks tunnistatud pakkumused ning lähtudes pakkujate
kvalifitseerimise protokollist ning arvestades, et Aktsiaselts N&V esitas kõige madalama
hinnaga pakkumuse, mis on hankedokumentidega kehtestatud hindamiskriteeriumi järgi
hankijale esitatud pakkumustest kõige soodsam, hankekomisjon tegi ettepaneku tunnistada
edukaks Aktsiaseltsi N&V poolt esitatud pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus.
Sillamäe linna 2011. aasta eelarves linna territooriumi hooldus- ja puhastustöödeks ettenähtud
vahenditest ei piisa kavandatud tööde teostamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks on vaja luba
linnavolikogult. Hankelepingu sõlmimiseks on vajalik suurendada Sillamäe linna 2011. aasta
eelarve kuluartiklid 04510 „Tänavate korrashoid“ 23 593,73 euro ja 05300 „Haljastus“ 8 178,06
euro võrra. On ettepanek lubada Sillamäe Linnavalitsusel sõlmida riigihankes „Sillamäe linna
territooriumi hooldamine ja puhastamine“ edukaks tunnistatud pakkujaga Aktsiaseltsiga N&V
hankeleping maksumusega 1 355 340,42 eurot (sh käibemaks).
Otsustati: vastu võtta otsus nr 59 “Hankelepingu sõlmimiseks loa andmine” (Otsuse poolt oli 20
volikogu liiget). Otsus lisatud protokollile.
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4. Projekti “Sillamäe Lasteaia Päikseke mänguväljakul varjualuste ehitamine”
esitamine.
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet, milles ta selgitas, et kooskõlas Sillamäe linna arengukavaga
2010-2017 ning avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks, on ettepanek kiita heaks Sillamäe
Linnavalitsuse poolt esitatud regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi projekti
„Sillamäe Lasteaia Päikseke mänguväljakul varjualuste ehitamine“ taotlus kogumaksumusega
kuni 38 768 eurot, sellest omafinantseering projekti taotluse rahuldamisel kuni 7 000 eurot.
Küsimused:
Nadežda Grigorjeva – mis on saanud vanadest varjualustest, kas lammutati ära?
Tõnis Kalberg – vanad varjualused ei vasta lasteasutuste suhtes kehtivatele nõuetele, uued on ka
kallimad.
Araik Karapetjan – täpsustas kogumaksumust.
Tõnis Kalberg – selgitas, et lõpliku hinna annab riigihanke konkurss.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 60 “Projekti “Sillamäe Lasteaia Päikseke mänguväljakul
varjualuste ehitamine” esitamine.” (Otsuse poolt oli 19 volikogu liiget, Inna Nazarova lahkus
volikogu istungite saalist küsimuse arutelult ning ei hääletanud). Otsus lisatud protokollile.
5. Sillamäe linna arengukava läbivaatamise ja muutmise algatamine ning eelarve
strateegia koostamine.
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet sellest, et on ettepanek algatada Sillamäe linna arengukava
läbivaatamine ja muutmine ning eelarvestrateegia koostamine. Samuti teeb linnavalitsus
linnavolikogu liikmetele ja komisjonidele ettepaneku osaleda Sillamäe linna arengukava
läbivaatamisel.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 61 “Sillamäe linna arengukava läbivaatamise ja muutmise
algatamine ning eelarve strateegia koostamine.
(Otsuse poolt oli 19 volikogu liiget). Otsus lisatud protokollile.
6. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja kehtestamine.
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet Sillamäe Sadama detailplaneeringu lihtsustatud korras
vastuvõtmise ja kehtestamise kohta.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 62 “Detailplaneeringu vastuvõtmine ja kehtestamine”
(Otsuse poolt oli 18 volikogu liiget Aleksei Voronov lahkus hääletamise ajal saalist). Otsus
lisatud protokollile.
7. Kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.
Kuulati Tõnis Kalbergi selgitusi selle kohta, et Aktsiaselts ESFIL TEHNO esitas Sillamäe
Linnavalitsusele taotluse Sillamäe Linnavalitsuse korraldusega „Detailplaneeringu vastuvõtmine
ja kehtestamine“ kehtestatud Sillamäel Tööstuse 6 asuvate hoonete aluse ja neid teenindava
maa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks seoses kinnistu omaniku sooviga
planeeringu elluviimisest loobuda. Kehtestatud detailplaneeringuga on ette nähtud olemasoleva
Sillamäel Tööstuse 6 maa-ala viieks iseseisvaks krundiks jagamine ning olemasolevate hoonete
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ja rajatiste teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja piiride määramine. On ettepanek tunnistada
kehtetuks Sillamäel Tööstuse 6 asuvate hoonete aluse ja neid teenindava maa-ala
detailplaneering.
Araik Karapetjan taandas end selle küsimuse arutelult ja hääletamiselt seoses huvide
konfliktiga.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 63 “Kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine”.
(Otsuse poolt oli 18 volikogu liiget). Otsus lisatud protokollile.
8. Rohelise investeerimisskeemi elluviimiseks sõlmitud lepingu heakskiitmine ja
Sillamäe Linnavalitsusele volituste andmine.
Kuulati
Tõnis
Kalbergi
ettepanekut
kiita
heaks
Sillamäe
Linnavalitsuse,
Rahandusministeeriumi ja AS Riigi Kinnisvara vahel sõlmitud koostöö- ja käsundusleping
Rahandusministri määruse „Riigi lubatud heitkogus ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja
Marubeni Corporationi vahel sõlmitud teisest kokkuleppest saadud vahendite kasutamise
tingimused ja kord“ lisas nimetatud hoonete (Laste Hoolekande Asutus Lootus, Sillamäe
Astangu Kool, Sillamäe Kultuurikeskuse abihoone, Sillamäe Lasteaed Rukkilill) investeeringute
kava koostamiseks, riigihangete korraldamiseks ja hankemenetlusega seotud toimingute
teostamiseks, projekteerimis- ja ehitustööde projektijuhtimiseks ning omanikujärelevalve
korraldamiseks hoonete energiatarbimist ja kasvuhoonegaaside emissiooni vähendavate
investeeringute teostamisel.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 64 “Rohelise investeerimisskeemi elluviimiseks sõlmitud lepingu
heakskiitmine ja Sillamäe Linnavalitsusele volituste andmine.”. (Otsuse poolt oli 19 volikogu
liiget). Otsus lisatud protokollile.
Ain Kiviorg kuulutas välja 10 minutilise vaheaega, mille lõppedes jätkas volikogu oma istungit
järgmise päevakorrapunkti aruteluga.
Volikogu liige Igor Malõšev lahkus peale vaheaega volikogu istungilt.
9. Projekti „Läänemere Kultuurisillad Sillamäel“ esitamine.
Kuulati Eevi Paasmäed, kes selgitas, et festivali Läänemere Kultuurisillad korraldamiseks ja
ürituse konkurentsivõime tõstmiseks on ettepanek esitada „Rahvusvaheliste ürituste ja
konverentside toetamise” meetmesse projekti „Läänemere Kultuurisillad Sillamäel“ taotlus
projekti kogumaksumusega kuni 91 428,60 eurot. Projekti taotluse positiivse rahastamisotsuse
korral planeerida projekti omafinantseeringu summa kuni 27 428,60 eurot Sillamäe linna 2012.
aasta eelarves.
Ain Kiviorg – millal selgub, kas taotlusele reageeritakse positiivselt või negatiivselt?
Eevi Paasmäe – eeldatavasti mais.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 65 “Projekti „Läänemere Kultuurisillad Sillamäel“ esitamine”.
(Otsuse poolt oli 16 volikogu liiget, vastu ei olnud, 2 jäid erapooletuks). Otsus lisatud
protokollile.
10. Üldhariduskoolide pedagoogide töötasustamise alused.
Kuulati Eevi Paasmäed, kes selgitas määruse eelnõu on koostatud lähtudes Sillamäe linna
vajadusest kinnitada linna üldhariduskoolide pedagoogide töötasustamise alused ja palga
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alammäärad. Pedagoogide hulka kuuluvad käesoleva määruse tähenduses kooli direktor, tema
asetäitja õppe- ja kasvatusalal ja õpetajad. Õpetajate palga alammääradeks kehtestatakse
õpetajatele atesteerimisel omistatud ametijärkude lõikes vastavalt Vabariigi Valitsuse
kehtestatud munitsipaalkooli õpetajate palga alammääradest. Palga alammäärasid rakendatakse
õpetajatele, kellel on pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus. Määrusega antakse
võimalus riigieelarvelistest vahenditest tasustada ka tugiteenuseid osutavate pedagoogide
töötasu, kellede palgamäärad on kehtestanud kooli direktor. Klassijuhataja ülesandeid täitvale
õpetajale makstakse lisatasu vastavalt õpetajatele atesteerimisel omistatud ametijärkude lõikes
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud lisatasu määradest. Määrusega sätestatakse lisatasude
maksmine täiendavate tööülesannete täitmise ja tulemusliku töö eest ning eesti keele õpetamise
eest ja eesti õppekeelega koolis. Määrusega reguleeritakse direktorite ja direktorite asetäitjate
õppe- ja kasvatustöö alal täiendavalt tasustatava pedagoogilise töö piirnorm.
Inna Nazarova selgitas, et määruse eelnõu oli arutusel volikogu hariduse- ja kultuurikomisjonis,
kus see heaks kiideti.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 50 “Üldhariduskoolide pedagoogide töötasustamise alused.”.
(Määruse poolt oli 18 volikogu liiget). Määrus lisatud protokollile.
11. Aukirjaga autasustamine
Kuulati Jelena Koršunova ettepanekut tunnustada tulenevalt Sillamäe linna tunnustuste
avaldamise korrast Sillamäe linna aukirjaga otsuse eelnõus nimetatud isikuid. Informatsiooniks
lisas pr linnapea, et linna tunnustab oma tänukirjaga järgmisi isikuid: Zinaida Sotnikova, Inga
Pahhomova, Juri Romanov, Tõnis Seesmaa, Ileana Smirnova ning ettevõtet AS Sillamäe
Sadam. Aukirjad ja tänukirjad antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul koosviibimisel
23.veebruaril.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 66 “Aukirjaga autasustamine.”. (Otsuse poolt oli 18 volikogu
liiget). Otsus lisatud protokollile.
12. Info Sillamäe Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni tööst
Kuulati Jevgeni Terentjevi üksikasjalikku ettekannet volikogu noorsoo- ja spordikomisjoni
aasta jooksul tehtud tööst ning vastuvõetud otsustest.
Sellega oli volikogu päevakord ammendatud.
Linnavolikogu järgmise istungi toimumise aeg on 29. märts 2011.

Ain Kiviorg
Volikogu esimees

Sirle Kupts
Protokollija
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