SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
Sillamäe

26. aprill 2011 nr 1-1-1/20

Algus: 16.00
Lõpp: 18.30
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).
Puudusid: Aleksandr Bõstrjak, Marina Hramtsova, Valentina Zaharenko
Kutsutud: Jelena Koršunova – linnapea
Tatjana Ivanova – aselinnapea
Eevi Paasmäe – aselinnapea
Tõnis Kalberg – aselinnapea
Andrei Ionov – linnasekretär
Liidia Moškina – eelarve peaspetsialist
Aleksei Stepanov – arenguosakonna spetsialist
Anatoli Špakovs – arenguosakonna spetsialist
Meedia
Läbirääkimised päevakorra üle:
Ain Kiviorg – päevakord oli eelnevaks tutvumiseks avaldatud ja on ettepanek asuda arutelu
juurde.
Volikogu
esimees
tegi
ettepaneku
muuta
päevakorda
menetledes
rahvakohtunikukandidaatide valimist istungi esimese poole lõppedes, st pooleteise tunni
möödudes peale istungi avamist. Ta tegi ettepaneku valida häältelugemiskomisjon koosseisus:
Igor Malõšev, Galina Burkova, Aleksandr Bondartšuk. Volikogu liikmed nõustusid selle
ettepanekuga.
Otsustati: kinnitada järgmine päevakord (poolt 18 volikogu liiget, vastu ei olnud).
Päevakord:
1. Info Sillamäe linna konsolideeritud grupi finants-majanduslikust olukorrast
Ettekandja: Tatjana Ivanova
2. Sillamäe Linnavolikogu 25.jaanuari 2011.a määruse nr 44 “Sillamäe linna 2011. aasta
eelarve” muutmine
Ettekandja: Tatjana Ivanova
3. Sillamäe 1940. - 1950. aastate miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu teine
avalik väljapanek
Ettekandja: Tõnis Kalberg

4. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine
Ettekandja: Tõnis Kalberg
5. Rohelise investeerimisskeemi elluviimiseks sõlmitud lepingu heakskiitmine ja Sillamäe
Linnavalitsusele volituste andmine
Ettekandja: Tõnis Kalberg
6. Riigihangete korraldamine Sillamäe Vanalinna Kooli aula rekonstrueerimiseks ja
omanikujärelevalve teostamiseks
Ettekandja: Tõnis Kalberg
7. Projekti „Sillamäe huvikoolide ja avatud noortekeskuse hoone (Vladimir Majakovski 7)
renoveerimine“ esitamine
Ettekandja: Tõnis Kalberg
8. Korteriomandi võõrandamine
Ettekandja: Tõnis Kalberg
9. Tee- ja väikekohanimede muutmine
Ettekandja: Tõnis Kalberg
10. Sillamäe linna munitsipaalgümnaasiumi asutamine, Astangu Kooli tegevuse lõpetamine
ning Vanalinna Kooli ja Kannuka Kooli tegevuse ümberkorraldamine
Ettekandja: Eevi Paasmäe
11. Sillamäe linna üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava
konkursi läbiviimise kord
Ettekandja: Eevi Paasmäe
12. Sillamäe linna üldhariduskooli arengukava kinnitamise kord
Ettekandja: Eevi Paasmäe
13. Sillamäe linna koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord
Ettekandja: Eevi Paasmäe
14. Sillamäe linna eelarvest sotsiaalhoolekande üritustele toetuste andmise kord
Ettekandja: Eevi Paasmäe
15. Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Ettekandja: Ain Kiviorg
16. Sillamäe Linnavolikogu 23.märtsi 2010.a otsuse nr 26 “Koosseisuväliste abiteenistujate
ametikohtade kehtestamine” muutmine
Ettekandja: Jelena Koršunova
17. Informatsioon Sillamäe Linnavolikogu arengukomisjoni tööst
Ettekandja: Aleksei Voronov
1. Info Sillamäe linna konsolideeritud grupi finants-majanduslikust olukorrast
Kuulati Tatjana Ivanova ettekannet Sillamäe linna 2011. aasta eelarve tulude plaani täitmisest
märtsis. Tulud: plaan 987 078 eur, fakt 1 105 759 eur ; kulud: plaan 1 172 737 eur, fakt 902 758 eur,
kulude ülekaal tuludest + 203 001 eur. Tulude plaani 3 kuu täitmine 2 882 150 eur, plaani täitmise
protsent 24,33%; laenu võtmise aastaplaan 1 379 729 eur, 3 kuu täitmine 118 060 eur, mis on 8,56%;
tulud kokku: aastaplaan 13 224 662 eur, 3 kuu täitmine 3 000 210 eur, see on 22,69%. Kulude
aastaplaan 14 072 843, 3 kuu täitmine 2 660 737, see on 18,91%, laenude tagastamine 355 860 eur,
sellest kahe kuu täitmine 147 414 eur, see on 41,42%; kulud kokku aastaplaanis 14 428 703 eur,
sellest 3 kuu täitmine 2 808 150 eur, protsentuaalselt 19,46%. Raha on arvetel 1 523 925 eur, millest
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deposiit 127 824 eur. Tulumaksu laekumine oli jaanuaris 2011.a 450 865 eur, veebruaris 383 752 eur,
märtis 424 285 eur. Tulumaksu laekumine kuuplaan on 400 783 eur. 2011.a märtsi lõpu seisuga oli
Sillamäe linnas registreeritud 1057 töötut. 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 31.03.2011.a.
Otsustati: võtta saadud informatsioon teadmiseks.
2. Sillamäe Linnavolikogu 25.jaanuari 2011.a määruse nr 44 “Sillamäe linna
2011. aasta eelarve” muutmine
Kuulati Tatjana Ivanova ettekannet, kus ta selgitas, et vastavalt volikogu 25.jaanuari 2011.a
protokollilisele otsusele on linnavalitsuse poolt ette valmistatud Sillamäe linn eelarve muutmise
määruse eelnõu. Seejärel kommenteeris pr Ivanova linnaeelarve tulude osa.
Analüüsinud eelarve tulude osa täitmist, sh füüsilise isiku tulumaksu laekumist 2011.a I
kvartalis, tegi linnavalitsus järelduse, et on võimalik suurendada linnaeelarve mahtu. Füüsilise
isiku tulumaksu eelarve rida on ettepanek suurendada 165 697 euro võrra.
Täpsustunud on riigieelarvest eraldatavad vahendid:
- tasandusfond suureneb 9 921 euro võrra;
- Sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise toetus suureneb 6 575 euro võrra;
- Toimetulekutoetus väheneb 11 095 euro võrra;
- Sihtotstarbelised toetused Kultuuriministeeriumist linna keskraamatukogule
vähenevad 347 euro võrra;
Maamaksu laekumine suureneb 9 366 euro võrra. Linna asutustele I kvartalis 11.a läbi
projektide laekunud summad suurenevad 5 283 euro võrra, sh
- 1 250 eurot muusikakoolile;
- 400 eurot huvi- ja noortekeskusele “Ulei”;
- 750 eurot Vanalinna Kool;
- 1 661 eurot Kannuka Kool ;
- 1 222 eurot nõustamiskomisjoni tööks.
Segalaadilised tulud suurenevad summas 7 669 eurot – nõude tasu Arko Ehitus OÜ vastu
garantiikirja alusel.
Kokku on ettepanek suurendada linnaeelarve tulusid 193 069 euro võrra.
Seejärel kommenteeris pr Ivanova linnaeelarve kulude jaotumist tulenevalt tuludest. I kvartalis
täpsustusid lisatööde summad. Sillamäe linna investeerimiskava on ettepanek suurendada 153
620 euro võrra.
Vastavalt riigihanke konkursi tulemustele Sillamäe linna territooriumi hooldamiseks ja
koristamiseks suunatakse lisavahendid summas 31 772 eurot järgmiselt:
- 23 594 eurot tänavate koristamiseks;
- 8 178 eurot haljastusele.
Linnale kuuluvates hoonetes elektriohutuse tehnilise kontrolli läbiviimiseks on lisaks
planeeritud 831 eurot. Bussiliini riigihanke tulemusel säästetud vahendid summas 8 772 eurot
on planeeritud suunata investeerimiskava suurendamisele.
Elektriohutuse tehnilise kontrolli läbiviimise lisavahendid on planeeritud vastavalt kontrolli
tähtajale järgmiselt:
- spordikompleks «Kalev» - 713 eurot;
- muusikakool – 441 eurot;
- lasteaed Jaaniussike – 1027 eurot.
- LHA «Lootus» - 2 301 eurot.
Jooksvaks remondiks eraldatakse:
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lasteaed Rukkilill – 1 300 eurot vastavalt ettekirjutusele hoone ja ventilatsioonisüsteemi
remondiks;
lasteaed Helepunased purjed – 9 420 eurot vastavalt ettekirjutusele toidubloki remondiks
ja ventilatsioonisüsteemi renoveerimiseks.

Muusikakooli, lasteaia Päikseke, HKA “Sügis” ning linnavalitsuse eelarvetes toimub vahendite
ümberjagamine majanduskuludes.
Linna sotsiaalprogrammist linna eelarvest finantseeritavad sotsiaalüritustele eraldatavad
vahendid tuuakse eelarves välja eraldi erana summas2 940 eurot.
Sillamäe linna eelarve tervikuna suureneb 193 068 euro võrra.
Järgnevalt kommenteeris pr Ivanova määruse ja otsuse eelnõusid. Määruse eelnõule vastavalt –
- eelarve kogumaht on 14 621 772 eurot
- eelarve tulud on 12 038 002 eurot
- eelarve kulud on 14 265 912 eurot
- investeerimiskava maht on 4 322 231 eurot.
Sillamäe linna 2011. aasta eelarve täitmise korraldamise otsuse eelnõus on sätestatud abinõud
lähtuvalt vajadusest ajutiselt piirata Sillamäe linna 2011. aasta eelarve täitmise käigus tulude
võimaliku kavandatust väiksema laekumise korral linnaeelarves ettenähtud kulude tegemist ning
täiendavate kokkuhoiumeetmete kehtestamiseks linnaeelarve täitmise korraldamisel.
Küsimused:
Nadežda Grigorjeva esitatud küsimus puudutas treppide remonti endise kaupluse nr 6 juures
(Kesk tn ja Kajaka tn ristmikult allaviivad trepid).
Ain Kiviorg rahanduskomisjoni esimehena tõi välja komisjoni seisukoha linnaeelarve muutmise
suhtes. 25.jaanuaril volikogu võttis vastu eelarve ning arvestas eelarve arutelul tehtud
ettepanekuid, võttis vastu otsuse aprillis analüüsida eelarve täitmist ja võimalusi eraldada
täiendavaid vahendeid teede remondile, arhitektuurivormise remondile Viru puiesteel ning
kultuurikeskuse remondile ja inventarile. Nagu ka ettekandja oli märkinud, on üksikisiku
tulumaks hakanud suurenema ja see võimaldab teha muudatusi eelarves, sh hakata lahendama
eelmainitud otsuses märgitud küsimusi.
Rahanduskomisjon toetab LV poolt esitatud eelarve muudatusi ja seejuures teede remondi raha
suunata Viru tänava kõnnitee ja parkla laiendamiseks ning remondiks.
Kahjuks peab märkima, et kultuurikeskuse remont venib ning hr volikogu esimees julges väita,
et detsembriks objekti käiku andmise tähtaeg on ohus. Tegelik rahavajadus on selgusetu. Kui
see lähemal ajal selgub, on olemas veel 2 miljonit krooni eelarvevälist raha.
Rahanduskomisjon toetab ka ettepanekuid, mis on toodud 2011.a eelarve täitmise korraldamise
otsuses ja muutmise määruses, sh
- anda võimalus asutustele teha kulutusi, mitte kvartalite, vaid aastaeelarve ulatuses – see
on tähtis hinnalise inventari ostmisel ja jooksvate remontide tegemisel;
- anda võimalus LV otsustada rahade ümberpaigutamine asutuste eelarves kuluartiklite
osas kui neis on mõnes kokkuhoid ja seda ainult asutusele volikogu poolt kinnitatud
üldsumma piires;
- töötasufondid on külmutatud. Võib teha muudatusi konkreetse inimese töötasus, kui
muutuvad tööülesanded. Rahanduskomisjon ei toeta aastapreemia maksmist kõigile
asutuse töötajaile.
- Info eelarve ja konsolideeritud grupi aruannetest kuulata juunis ja septembris.
Hr Kiviorg tegi ettepaneku toetada linnavalitsuse poolt ettevalmistatud eelarve muutmise
määrust ja 2011.a eelarve täitmise korraldamise otsust.
Seejärel pani ta õigusaktide eelnõud hääletusele.
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Otsustati: vastu võtta määrus nr 54 “Sillamäe Linnavolikogu 25.jaanuari 2011.a määruse nr 44
“Sillamäe linna 2011. aasta eelarve” muutmine” koos lisadega (Määruse poolt oli 14 volikogu
liiget, vastu ei olnud ning 3 jäid erapooletuks – Aleksandr Bondartšuk, Araik Karapetjan,
Nadežda Grigorjeva. Inna Nazarova lahkus küsimuse arutelult ning ei osalenud hääletamisel.).
Määrus lisatud protokollile.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 69 “Sillamäe linna 2011. aasta eelarve täitmise korraldamine”
(Otsuse poolt hääletas 17 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.) Otsus lisatud
protokollile.
3. Sillamäe 1940. - 1950. aastate miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu
teine avalik väljapanek avalik väljapanek
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet, kes selgitas kohalviibijatele millised muudatused toimusid
miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringus võrreldes eelnevate aruteludega. Nüüd on
ettepanek korraldada teine avalik väljapanek 16. maist 2011. a kuni 12. juunini 2011. a. Avaliku
väljapaneku ja avalike arutelude tulemuste alusel korraldas Sillamäe Linnavalitsus
teemaplaneeringus vajalikud parandused ja täiendused, sh arvata miljööväärtuslike alade seast
välja Sõtke kvartal. Muudetud planeeringulahenduses ei ole Sõtke kvartali ala miljööväärtuslik
ala.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 70 “Sillamäe 1940. - 1950. aastate miljööväärtuslike
hoonestusalade teemaplaneeringu teine avalik väljapanek avalik väljapanek” (Otsuse poolt
hääletas 17 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.) Otsus lisatud protokollile.
4. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet, kes selgitas kohalviibijatele et kehtestatud üldplaneering näeb
ette kasesalu detailplaneeringu koostamise vajaduse padisadama ja Sõtke jõe äärse puhkeala
rajamiseks. Üldplaneeringu järgi on maa-ala juhtfunktsiooniks parkide ja haljasalade maa ning
puhkeotstarbeline maa. Planeeritav ala asub linna lõunapoolses osas Tallinna maantee ja Sõtke jõe
vahel. Planeeritaval alal asub 8 kinnistut, kuid kõige suurem maa-ala on reformimata riigimaa, kus
kasvab kasesalu. Algatatava detailplaneeringuga kavandatakse reformimata riigimaale
moodustada krunt ja täpsustada ala juhtfunktsiooni üldkasutatavaks maaks. Kehtestatud
detailplaneeringu alusel kavandatakse moodustatud krunt munitsipaliseerida kui linna ülesannete
täitmiseks vajalik maa. Maa on vajalik linna ülesannete täitmiseks rohevõrgustiku ja teedevõrgu
osana, ala on üldplaneeringu järgi määratud pargialaks ja vajab sellekohase infrastruktuuri
väljaehitamist, st maa on vajalik linna heakorra tagamiseks ning teede ja tänavate korrashoiuks.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 71 “Detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande
kinnitamine” (Otsuse poolt hääletas 17 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.) Otsus
lisatud protokollile.
5. Rohelise investeerimisskeemi elluviimiseks sõlmitud lepingu heakskiitmine ja
Sillamäe Linnavalitsusele volituste andmine
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet, kes tegi kohalviibijatele ettepaneku kiita heaks Sillamäe
Linnavalitsuse, Rahandusministeeriumi ja AS Riigi Kinnisvara vahel sõlmitud koostöö- ja
käsundusleping Rahandusministri 16.märtsi 2011.a määruse nr 14 „Riigi lubatud heitkoguse
ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Sumitomo Corporationi vahel sõlmitud teisest
kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord” lisas nimetatud hoonete
(Sillamäe Kannuka Kool (Geoloogia tn 13), Sillamäe Lasteaed Pääsupesa (Valeri Tškalovi tn
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23), Sillamäe Lasteaed Helepunased Purjed (Geoloogia tn 13) 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 72 “Rohelise investeerimisskeemi elluviimiseks sõlmitud lepingu
heakskiitmine ja Sillamäe Linnavalitsusele volituste andmine” (Otsuse poolt hääletas 17
volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.) Otsus lisatud protokollile.
6. Riigihangete korraldamine Sillamäe Vanalinna Kooli aula rekonstrueerimiseks ja
omanikujärelevalve teostamiseks
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet, kes selgitas kohalviibijatele et Sillamäe Vanalinna Kooli
aula seisukord on mitterahuldav. Aula on tugevalt amortiseerunud, asendamist vajavad kõik
tehnosüsteemid, vooderdus, avatäited, selleks tuleb ehitada uued põrandakonstruktsioonid,
paigaldada uued põrandakatted, ehitada uus lava, paigaldada lakke uued puittalad ja ripplagi,
soojustada pööningu põrand, rekonstrueerida amfiteater ja operaatoriruum, paigaldada uus
ventilatsioonisüsteem ja rekonstrueerida elektripaigalduste osa, paigaldada aknakatted ja
mööbel.
Sillamäe
Vanalinna
Kooli
aula
rekonstrueerimiseks
on
koostatud
rekonstrueerimisprojekt, mille hinnanguline maksumus on ligikaudu 264 200 eurot (sh
käibemaks). On ettepanek algatada ja korraldada riigihankemenetlus Sillamäe Vanalinna Kooli
aula rekonstrueerimiseks ning aula rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamiseks.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 73 “Riigihangete korraldamine Sillamäe Vanalinna Kooli aula
rekonstrueerimiseks ja omanikujärelevalve teostamiseks” (Otsuse poolt hääletas 17 volikogu
liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.) Otsus lisatud protokollile.
7. Projekti „Sillamäe huvikoolide ja avatud noortekeskuse hoone (Vladimir Majakovski
7) renoveerimine“ esitamine
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet, kes selgitas kohalviibijatele et on ettepanek esitada
”Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna 5: Hariduse infrastruktuuri
arendamine alasuuna 5.5.4 Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning
huvikoolide kaasajastamine investeeringute kava täiendamiseks projekti “Sillamäe huvikoolide
ja avatud noortekeskuse hoone (Vladimir Majakovski 7) renoveerimine” kavand
kogumaksumusega kuni 1 205 629 eurot.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 74 “Projekti „Sillamäe huvikoolide ja avatud noortekeskuse hoone
(Vladimir Majakovski 7) renoveerimine“ esitamine” (Otsuse poolt hääletas 18 volikogu liiget,
vastu ja erapooletuid ei olnud. Inna Nazarova osales selle päevakorra punkti arutelul ja
hääletamisel.) Otsus lisatud protokollile.
8. Korteriomandi võõrandamine
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet, kus ta selgitas, lähtudes Aktsiaseltsi Arco Vara
Kinnisvarabüroo Virumaa osakonna eksperthinnangust ja asjaolust, et mitterahuldava tehnilise
seisundi tõttu jäävad eluruumid asustamata ning ei ole otstarbekas kanda nende tühjana seismise
eest halduskulusid, on ettepanek võõrandada Sillamäe linna omandis olevad, otsuse eelnõus
nimetatud korteriomand, alghinnaga 6000 eurot.
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Otsustati: võtta vastu otsus nr 75 “Korteriomandi võõrandamine” (Otsuse poolt hääletas 18
volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.) Otsus lisatud protokollile.
9. Tee- ja väikekohanimede muutmine
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet, kus ta selgitas, et seoses teede ja väikekohade nimede
korrastamise vajadusega on ettepanek muuta tee- ja väikekohanimesid vastavalt määruse eelnõus
toodule.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 55 “Tee- ja väikekohanimede muutmine” (Määruse poolt hääletas
18 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.) Määrus lisatud protokollile.
10. Sillamäe linna munitsipaalgümnaasiumi asutamine, Astangu Kooli tegevuse
lõpetamine ning Vanalinna Kooli ja Kannuka Kooli tegevuse ümberkorraldamine
Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet, et tulenevalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest,
Linnavolikogu 16.detsembri 2010.a otsusest „Koolivõrgu ümberkorraldamise tegevuskava“,
teeb Linnavalitsus ettepaneku asutada Sillamäe linnas üldkeskhariduse omandamiseks
munitsipaalgümnaasium
(10.-12. klass) nimega Sillamäe Gümnaasium, aadressil: Viru pst
26, Sillamäe, mis alustab õppetegevust 1.septembril 2012.a. Lõpetatakse Sillamäe Astangu
Koolis õppetegevus 31.augustist 2012.a. Samuti lõpetatakse Sillamäe Kannuka Koolis ja
Sillamäe Vanalinna Koolis õppetegevus gümnaasiumiastmel alates 31.augustist 2012.a.
Sillamäe Kannuka Kool ja Sillamäe Vanalinna Kool jätkavad õppetegevust põhikoolidena alates
1.septembrist 2012.a. Sillamäe Linnavalitsusel tagada käesolevas otsuses märgitud
hariduskorraldus 1.septembriks 2012.a. Käesolevas otsuses märgitud hariduskorralduslikud
eesmärgid sätestada Sillamäe linna arengukavas. Sillamäe Linnavalitsusel tagada Sillamäe
Gümnaasiumi avamise ettevalmistamisega seotud kulutuste finantseerimine Sillamäe linna
2011. aasta eelarves (09220 – “Koolide reserv - riigist”) ettenähtud vahendite arvelt. Sillamäe
Linnavalitsusel teavitada käesolevast otsusest Haridus-ja Teadusministeeriumi, Ida-Viru
maavanemat, Astangu Kooli, Vanalinna Kooli ja Kannuka Kooli, lapsevanemaid ning õpilasi.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 76 “Sillamäe linna munitsipaalgümnaasiumi asutamine, Astangu
Kooli tegevuse lõpetamine ning Vanalinna Kooli ja Kannuka Kooli tegevuse ümberkorraldamine”
(Otsuse poolt hääletas 16 volikogu liiget, vastu ei olnud, 2 erapooletut Aleksandr Bondartšuk,
Araik Karapetjan.) Otsus lisatud protokollile.
11. Sillamäe linna üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava
konkursi läbiviimise kord
Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet, kus ta selgitas määrusega kehtestatakse Sillamäe linna
üldhariduskooli vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord.
Määruse sätetega on paika pandud avalik konkursi protseduur konkursil osalejale esitatavad
nõuded, tööleasumise aeg, vajadusel kooli arendustegevuse eesmärke ja tulemusi kirjeldava essee
esitamise kohustus, nõutavad dokumendid ja nende esitamise tähtpäev.
Inna Nazarova: haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekul arutati seda küsimust ja komisjoni kiidab
heaks ettevalmistatud määruse eelnõu ning soovitab volikogul see kinnitada.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 56 “Sillamäe linna üldhariduskooli direktori vaba ametikoha
täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord” (Määruse poolt hääletas 18 volikogu liiget,
vastu ja erapooletuid ei olnud.) Määrus lisatud protokollile.
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12. Sillamäe linna üldhariduskooli arengukava kinnitamise kord
Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet, kus ta selgitas määrusega sätestatakse Sillamäe linna
üldhariduskooli arengukava kinnitamise kord. Arengukava ja selle muudatused valmistatakse
ette koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning ekspertidega koolist või
väljastpoolt kooli. Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse
andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Arengukava koostatakse
vähemalt kolmeks aastaks.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 57 “Sillamäe linna üldhariduskooli arengukava kinnitamise
kord”. (Määruse poolt hääletas 15 volikogu liiget, rahvakohtunikukandidaatide valimise
häältelugemiskomisjon lahkust saalist salajase hääletuse korraldamiseks.) Määrus lisatud
protokollile.
13. Sillamäe linna koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord
Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet, kus ta selgitas määrusega sätestatakse Sillamäe linna
koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord. Arengukava ja selle muudatused
valmistatakse ette koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga. Arengukava ja selle
muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks lasteasutuse hoolekogule ja
pedagoogilisele nõukogule. Arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks.
14. Toetuse taotlemine Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Kuulati Ain Kiviorgu. Tulenevalt kohtute seadusest ja Viru Maakohtu esimehe kirjast lõppevad
2007.a detsembris nimetatud rahvakohtunike volitused. Vastavalt kohtute seadusele tuleb valida
uued kandidaadid. Sillamäe linnast valitakse proportsionaalselt omavalitsuse rahvaarvuga 10
kandidaati.
Seejärel kuulutas hr Kiviorg välja vaheaja.
Rahvakohtunikekandidaatide valimiseks korraldati salajane hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni esimees selgitas hääletamise korda.
Peale vaheaega kuulutas häältelugemiskomisjon välja salajase hääletamise tulemused.
Volikogu liikmed kinnitasid valimistulemuste protokolli.
Hr Kiviorg pani hääletusele otsuse eelnõu kandidaatide nimedega.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 77 “Rahvakohtunikukandidaatide valimine”. (Otsuse poolt
hääletas 18 volikogu liiget.) Otsus lisatud protokollile.
15. Sillamäe linna eelarvest sotsiaalhoolekande üritustele toetuste andmise kord
Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet. Käesolev määrus sätestab Sillamäe linna eelarvest
sotsiaalhoolekande üritustele toetuste andmise korra seltsidele ja ühingutele ning füüsilisest
isikust ettevõtjatele. Välja on toodud toetuste andmise kriteeriumid, toetuse taotlemise alused,
nende läbivaatamine ja otsuse vastuvõtmine, aruandluse ja kontrolli mehhanism.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 59 “Sillamäe linna eelarvest sotsiaalhoolekande üritustele toetuste
andmise kord” (Määruse poolt hääletas 18 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.) Määrus
lisatud protokollile.
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16. Sillamäe Linnavolikogu 23.märtsi 2010.a otsuse
abiteenistujate ametikohtade kehtestamine” muutmine

nr

26

“Koosseisuväliste

Kuulati Jelena Koršunovat, kes selgitas vajadust luua Tškalovi 25 territooriumi operatiivseks
hooldamiseks ja kiireloomuliste remontide tegemiseks kojamehe 0,5 ametikohta palgamääraga –
pool Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast, mis on kehtestatud täistööajaga
töötamise korral.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 78 “Sillamäe Linnavolikogu 23.märtsi 2010.a otsuse nr 26
“Koosseisuväliste abiteenistujate ametikohtade kehtestamine” muutmine”. (Otsuse poolt
hääletas 18 volikogu liiget.) Otsus lisatud protokollile.
17. Informatsioon Sillamäe Linnavolikogu arengukomisjoni tööst
Kuulati Aleksei Voronovi informatsiooni volikogu arengukomisjoni koosolekute tööst, selle
koosseisust, milliseid teemasid käsitleti ning millised olid vastuvõetud otsused.
Küsimused:
Nadežda Grigorjeva pöördus palvega linnavalitsuse ja linnamajanduskomisjoni poole sooviga
kaunistada järgmisteks jõuludeks mitte elav kuusk, vaid kunstkuusk. Talle tegi muret asjaolu, et
elavad puud hukkuvad lampide kuumusest. Kultuurikeskuse ees olev puu ongi juba hukule
määratud.
Sellega oli volikogu päevakord ammendatud.
Linnavolikogu järgmise istungi toimumise aeg on 31. mai 2011.

Ain Kiviorg
Volikogu esimees

Sirle Kupts
Protokollija
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