SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
Sillamäe

30. august 2011 nr 1-1-1/22

Algus: 16.00
Lõpp: 16.50
Istung toimus: Sillamäe Linnavalitsuse istungite saalis (Kesk 27)
Istungit juhatas: Ain Kiviorg, esimees
Protokollis: Sirle Kupts, volikogu nõunik
Võttis osa: 19 volikogu liiget (nimekiri lisatud).
Puudusid: Araik Karapetjan, Andrei Žoga
Kutsutud: Tatjana Ivanova – aselinnapea
Eevi Paasmäe – aselinnapea
Andrei Ionov – linnasekretär
Lilia Ivanova – infospetsialist
Georgi Karpenko – infotehnoloogia peaspetsialist
Meedia
Läbirääkimised päevakorra üle:
Ain Kiviorg – päevakord on arvutites, millised on ettepanekud?
Ettepanekuid volikogu liikmetelt ei laekunud.
Otsustati: kinnitada järgmine päevakord (poolt 19 volikogu liiget, vastu ei olnud).
Päevakord:
1. Sillamäe linna koolide gümnaasiumiastmes õppivate noorte toitlustamine
Ettekandja: Eevi Paasmäe

2. Sillamäe Linnavolikogu 25.jaanuari 2011.a määruse nr 44 “Sillamäe linna 2011.aasta
eelarve” muutmine
Ettekandja: Tatjana Ivanova
Kaasettekandja: Ain Kiviorg

3. Korteriomandi võõrandamine otsustuskorras
Ettekandja: Jelena Koršunova

4. Informatsioon ajalehe Sillamäeski Vestnik väljaandmisest
Ettekandja: Jelena Koršunova

5. Sillamäel Tallinna mnt 9 kinnistu otsustuskorras kasutamise andmise nõusolek
elektriautode kiirlaadimispunkti rajamiseks
Ettekandja: Tõnis Kalberg

1. Sillamäe linna koolide gümnaasiumiastmes õppivate noorte toitlustamine

Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet, milles ta selgitas volikogu liikmetele, et gümnaasiumiastmes
õppivate noorte toitlustamist on arutatud erinevatel tasemetel, sh ka volikogu komisjonides, kes
toetavad gümnaasiumiastmes õppivate õpilaste tasuta toitlustamist, nende kulude katmist
linnaeelarvest. Toitlustamisega koolides tegeleb Osaühingu MANNAVAHT, kellega sõlmitud
töövõtulepingus ei ole ette nähtud võimalust gümnaasiumiastmes õppivate õpilaste
toitlustamiseks, kuna hankelepingu sõlmimise ajal, ei olnud Sillamäe linna eelarves ette nähtud
vahendeid gümnaasiumiastmes õppivate õpilaste toitlustamiseks, eelarves oli planeeritud vaid
riiklik koolilõuna dotatsioon põhikoolis õppijate toitlustamiseks. Siit tulenevalt on ettepanek
korraldada gümnaasiumiastmes õppivate noorte toitlustamine otsuse eelnõus toodud
tingimustel.
Sõnavõtud:
Inna Nazarova toetas haridus- ja kultuurikomisjoni nimel linnavalitsuse ettepanekut korraldada
gümnaasiumiastmes õppivate noorte toitlustamine alates käesolevast õppeaastast.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 85 “Sillamäe linna koolide gümnaasiumiastmes õppivate noorte
toitlustamine” (Otsuse poolt hääletas 19 volikogu liiget, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud.)
Otsus lisatud protokollile.
2. Sillamäe Linnavolikogu 25.jaanuari 2011.a määruse nr 44 “Sillamäe linna

2011.aasta eelarve” muutmine
Kuulati Tatjana Ivanova ettekannet Sillamäe linna 2011. aasta eelarve muutmisest. Füüsilise isiku
tulumaksu on plaanis suurendada 147 868 euro võrra, samuti suureneb reklaamimaks 2 065 euro
võrra, on laekumised haridusasutuste majandustegevusest 428 eurot, spordi- ja huvialakoolide
tegevusest 552 eurot, sotsiaalasutuste majandustegevusest 1288 eurot. Tulude osa on
suurenenud sihtotstarbeliste toetuste arvel 19 996 eurot, korteri müügist ja kindlustuselt saadud
vahenditest 10 519 eurot. Vähenenud on intressi- ja viivisetulud – 16 001 eurot.
Pr Ivanova selgitas millised muudatused toimuvad eelarve kulude osas. Mis puudutab Sillamäe
linna 2011.aasta eelarve investeerimiskava, siis linna eelarvest suunatakse sinna 37 940 eurot,
lisaks EAS-st laekuvad vahendid. Kokku on investeerimiskava tulude osa 67 904 eurot.
Laekunud vahendid suunatakse kulude osas lasteaed Jaaniussike fassaadi remondiks,
remonditöödeks Tškalovi tn 25 hoones tuletõkkeuste paigaldamiseks, Sillamäe linna
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise tööde personalijuhtimise kuludeks,
lasteaed Päikseks varjualuste paigaldamisele, Tškalovi tn 25 ja spordikompleks Kalev välitrepi
remondiks. Tškalovi tn 25 hoones uste ja akende toimub vahetus CO2 saadud vahendite arvel.
Kuulati kaasettekandja Ain Kivioru ettekannet volikogu rahanduskomisjoni 18.augusti k.a
otsustest toetada linnavalitsuse poolt ette valmistatud Sillamäe linna 2011. aasta eelarve
muudatusi ning võtta need arutusele volikogu augustikuu istungil. Samuti soovitusest
linnavalitsusele esitada volikogu augusti istungile eelnõu, milles on väljendatud linnavalitsuse ja
linnavolikogu tahe toitlustada linna gümnaasiumide õpilasi. Septembris kuulata volikogu
istungil ära linnavalitsuse ettepanekud linna kultuurikeskuse lisatööde ja inventari soetamiseks
vajaminevate rahaliste vahendite kohta.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 61 “Sillamäe Linnavolikogu 25.jaanuari 2011.a määruse nr 44
“Sillamäe linna 2011.aasta eelarve” muutmine” (Otsuse poolt hääletas 19 volikogu liiget, vastu
ei olnud, erapooletuid ei olnud.) Määrus lisatud protokollile.
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3. Korteriomandi võõrandamine otsustuskorras

Kuulati Jelena Koršunova ettekannet korteriomandi võõrandamisest otsustuskorras. Linnavalitsus
teeb ettepaneku müüa korteriomand hinnaga 2 600 eurot. Linnavalitsusel ei ole otstarbekas
kanda halduskulusid eluruumi tühjana seismise eest ja võttes arvesse ostuvõime taseme
alanemist ning mitterahuldavas seisundis ja remondikulutuste vajava korteri ostunõudluse
kukkumist, samuti konkreetset ostusoovi võõrandada see korter. Linnapea tegi ettepaneku
redigeerida otsuse eelnõu punkti 3 vastavalt: “Teha Sillamäe Linnavalitsusele ülesandeks
korraldada otsuse punktis 1 nimetatud korteriomandi võõrandamine otsustuskorras alandatud
hinnaga kui otsuse punktis 2 nimetatud müügihinnaga korteriomandit ei müüda.”
Küsimused:
Nadežda Grigorjeva küsis korteri võlgade kohta.
Jelena Koršunova vastas, et võlgu ei olnud.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 86 “Korteriomandi võõrandamine otsustuskorras” (Otsuse poolt
hääletas 19 volikogu liiget, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud.) Otsus lisatud protokollile.
4. Informatsioon ajalehe Sillamäeski Vestnik väljaandmisest
Kuulati Jelena Koršunova ettekannet ajalehe Sillamäeski Vestnik kohta juunikuus volikogul
vastuvõetud otsusest. Toona otsustati toetada keskfraktsiooni ettepanekut korraldada ümber
ajalehe Sillamäeski Vestnik väljaandmine ning muuta ajaleht Sillamäe linna elanikele tasuta
kättesaadavaks alates 1.jaanuarist 2012.a. Samuti tehti ülesandeks Sillamäe Linnavalitsusele
analüüsida ajalehe Sillamäeski Vestnik väljaandmise võimalikke lahendusi ning töötada välja ja
esitada linnavolikogule istungile lahenduse võimalikud variandid.
Lähtudes Sillamäe Linnavolikogu 16.juuni 2011.a protokollilisest otsusest ja Sillamäe Linnavalitsuse
esitatud arvamusest, eesmärgiga saavutada linnaelanike suurem informeeritus läbi tasuta ajalehe
väljaandmise alates 1.jaanuarist 2012.a,
Linnavolikogu o t s u s t a b:
1. Sillamäe Linnavalitsusel algatada ja korraldada riigihange ajalehe „Sillamäeski Vestnik“
väljaandmiseks ning linnaelanikele tasuta kättetoimetamiseks alates 1.jaanuarist 2012.a.
Küsimused:
Nadežda Grigorjeva täpsustas, mitu korda nädalas ajaleht ilmub?
Jelena Koršunova vastas, üks kord, tiraaž on 3000 eksemplari, levitatakse levipunktides, ilmub
ka interneti variant.
Otsustati: protokolliline otsus vastu võtta. (Otsuse poolt oli 19 volikogu liiget, vastu ja
erapooletuid ei olnud).
5. Sillamäel Tallinna mnt 9 kinnistu otsustuskorras kasutamise andmise nõusolek
elektriautode kiirlaadimispunkti rajamiseks
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Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet selle kohta, et SA KredEX pöördus Sillamäe Linnavalitsuse
poole taotlusega teavitada, kus võiks Sillamäe linnas asuda elektriautode kiirlaadimispunkt ning
anda nõusolek valitud maaüksusele laadimispunkti rajamiseks. Elektriautode kiirlaadimispunkti
rajamiseks maa kasutusse andmise puhul on tegemist avaliku huviga, sest sellega täiendatakse
Sillamäe linna infrastruktuuri, Sillamäe laadimispunkt on osa riiklikust laadimispunktide
võrgust ning teenust saab kasutada piiramata isikute ring. Eelnevast tulenevalt on ettepanek
anda Sillamäel Tallinna mnt 9 kinnistu üleriigilise elektriautode laadimisvõrgu
kiirlaadimispunkti rajamiseks.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 87 “Sillamäel Tallinna mnt 9 kinnistu otsustuskorras kasutamise
andmise nõusolek elektriautode kiirlaadimispunkti rajamiseks” (Otsuse poolt hääletas 19
volikogu liiget, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud.) Otsus lisatud protokollile.
Linnavolikogu järgmine istung toimub 27. septembril 2011 Sillamäe Linnavalitsuses volikogu
istungite saalis.

Ain Kiviorg
Volikogu esimees

Sirle Kupts
Protokollija
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