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Protokollis: Sirle Kupts, volikogu nõunik
Võttis osa: 21 volikogu liiget (nimekiri lisatud).
Kutsutud: Jelena Korunova - linnapea
Aleksandr Kanev - aselinnapea
Tatjana Ivanova – aselinnapea
Eevi Paasmäe – aselinnapea
Tõnis Kalberg - aselinnapea
Andrei Ionov – linnasekretär
Lilia Ivanova – infospetsialist
Geogri Karpenko – infotehnoloogia peaspetsialist
Liidia Moškina – eelarve peaspetsialist
Meedia
Läbirääkimised päevakorra üle:
Ain Kiviorg – päevakord on oli eelnevalt välja saadetud, millised on ettepanekud?
Ettepanekuid volikogu liikmetelt ei laekunud.
Otsustati: kinnitada järgmine päevakord (poolt 20 volikogu liiget, vastu ei olnud).
Valentina Zaharenko hilines volikogu istungile saabudes esimese päevakorrapunkti aruteluks.
Päevakord:
1. Sillamäe linna 2012. aasta eelarve koostamise põhiprintsiibid
Ettekandjad: Jelena Koršunova, Tatjana Ivanova
2. Sillamäe Linnavolikogu 30.septembri 2003.a määrusega nr 14/27-m kinnitatud
„Sillamäe linna põhimääruse“ muutmine
Ettekandjad: Jelena Koršunova, Andrei Ionov, Tatjana Ivanova
3. Toimetuse Sillamäeski Vestnik asutamine
Ettekandja: Jelena Koršunova
4. Toimetuse Sillamäeski Vestnik põhimäärus
Ettekandja: Jelena Koršunova
5. Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkond, vedamise
sagedus ja aeg ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord
Ettekandja: Aleksandr Kanev
6. Sillamäe Linnavolikogu 26.augusti 1997.a otsuse nr 17/44-o „Aktsiaseltsi „MEKE –
Sillamäe“ põhikirja kinnitamine“ muutmine

Ettekandja: Aleksandr Kanev
7. Sillamäe Linnavolikogu 19.juuni 1997.a otsuse nr 15/37-o „Aktsiaseltsi „Sillamäe
Veevärk“ põhikirja kinnitamine“ muutmine
Ettekandja: Aleksandr Kanev
8. Riigihanke korraldamine Sillamäe linna bussiliini teenindamiseks
Ettekandja: Aleksandr Kanev
9. Riigihanke korraldamine Sillamäe linna välisvalgustuse hooldamiseks
Ettekandja: Aleksandr Kanev
10. Sillamäe linna eelarvest kultuuri-, haridus-, spordi- ja noorsoovaldkondadele
toetuste andmise kord
Ettekandja: Eevi Paasmäe
11. Esindaja nimetamine Sillamäe Muusikakooli hoolekogusse
Ettekandja: Eevi Paasmäe
12. Esindaja nimetamine Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei hoolekogusse
Ettekandja: Eevi Paasmäe
13. Informatsioon Sillamäe Linnavolikogu õiguskomisjoni tööst
Ettekandja: Dmitri Lett
1. Sillamäe linna 2012. aasta eelarve koostamise põhiprintsiibid

Kuulati Jelena Koršunova ja Tatjana Ivanova ettekannet Sillamäe linna 2012. aasta eelarve
koostamise põhiprintsiipide kohta.
Kuulanud ära linnapea Jelena Koršunova ja aselinnapea Tatjana Ivanova ettekandeid,
Linnavolikogu otsustab:
1. Kiita heaks 2012. aasta Sillamäe linna eelarve koostamise põhiprintsiibid:
1.1.Tulud
Aeglustus maailma majanduskasv, kasvuprognoosid on alanenud – sellise järelduse tegid
Eesti Panga majandusteadlased. Eesti Pank soovitab eelarve koostamisel võtta aluseks
pessimistliku majanduskasvu prognoosiks – 1%.
Füüsilise isiku tulumaks. 2011. aasta jaanuarist kuni septembrini laekus linnaeelarvesse
3 918 219 eurot. Võrreldes antud perioodi plaaniliste näitajatega moodustab 9 kuu faktiline
täitmine 102%. Võrreldes 2010. aasta sama perioodiga oli tulumaksu laekumine 9,9% suurem
ehk moodustas 354 030 eurot. Selle tululiigi osas oodatav plaani täitmine 2011. aastal võib
moodustada 5 150 000 eurot, mis on plaanitust 27 039 euro võrra rohkem.
2012. aastaks füüsilise isiku tulumaksu laekumise plaanimisel tuleb arvestada, et maksumäär
on 21%, maksuvaba tulu miinimum on 144 eurot, eraldamise koefitsient kohalikule
omavalitsusele elanike brutotuludest jääb 11,4% tasemele. Sillamäe linnas laekub tulumaks
6 375 töökohast, keskmine töötasu on 593 eurot kuus. Keskmine töötasu riigis – 831 eurot.
Vaatamata sellele, et 2012. aasta riigieelarve eelnõu näeb ette füüsilise isiku tulumaksu
laekumise kasvu 12,1% ulatuses ning Rahandusministeerium prognoosib järgmisel aastal
keskmist töötasu kasvu 8,3% võrra, puuduvad Sillamäe linnal objektiivsed põhjused
prognoosida nimetatud näitajate sama kiiret kasvu.
Võime prognoosida, et maksimaalne füüsilise isiku tulumaksu kasv Sillamäe linna eelarvesse
on 2,5% ehk 5 280 000 eurot.
Maamaks. 2012. aasta eelarves on maamaksu laekumise plaaniliseks summaks 80 175 eurot
(7.10.2011.a laekunud Maksu- ja Tolliameti andmed), mis võrreldes 2011. aastaga on 14 438
euro võrra suurem. Maamaks moodustab keskmiselt 0,7% tulude üldsummast.
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Loodusvarade kasutamise tasu (vee erikasutuse tasu). 2012. aasta eelarves on selle tululiigi
summa planeeritud – 35 500 eurot, mis on 6,8% ehk 2 266 eurot suurem kui 2011. aastal.
Tulude üldsummast moodustab see tululiik 0,3%.
Omatulud. 2012. aastal ei plaanita tõsta tasu õppeasutustes laste ülalpidamise eest. Seega
asutuste omatulude plaanilised summad jäävad 2011. aasta tasemele. Muudatused võivad olla
tingitud vaid õpilaste arvu vähenemisest või suurenemisest. Linnavalitsuse hallatavate
asutuste omatulu eelarve tulude üldsummas moodustab 6,6%.
Linnale kuuluvate pindade ja ruumide renditulu. Renditulu võib 2012. aastal kasvada
9,9% ehk 6 874 euro võrra.
Toetused riigieelarvest.
Riigieelarvest hariduskuludeks eraldatavad sihtotstarbelised vahendid võivad 2012. aastal
olla väiksemas mahus, sest võrreldes 2011. aastaga on linna koolides õpilaste arv vähenenud
23 õpilase võrra.
Pedagoogide töötasu kasvu ei plaanita.
Oodata on toimetuleku toetuseks ja täiendavate sotsiaalteenuste korraldamiseks suunatud
vahendite suurendamist, mis on tingitud seda toetust vajavate inimeste arvu suurenemisest.
Eeldatakse, et toetus teede korrashoiuks suureneb 1,7% võrra.
Investeeringud koolidesse, vahendid lastekodule jäävad 2011.aasta tasemele.
Riigieelarvest sihtotstarbeliste toetuste üldsumma moodustab 22,4% eelarve tulude
üldsummast ning avaldab linnaeelarvele olulist mõju.
Rahandusministeeriumi prognoosi järgi võib oodata eraldiste vähenemist tasandusfondi
kaudu 140 000 euro võrra ning plaanitud summa moodustab ca 1 861 431 eurot. Tulude
üldsummas moodustab see tululiik 17,5%.
Loodame, et 2012. aastal saab linn Euroopa Liidu fondidest rahalisi vahendeid järgmiste
projektide elluviimiseks:
 Sillamäe Prügila sulgemine 769 896 eurot;
 jätkuvad Linna Kultuurikeskuse siseruumide renoveerimistööd, samas ca 350 000 eurot
kantakse üle 2012. aasta eelarvesse;
 toetust võib saada Vanalinna Kooli aula renoveerimisprojekt 31 956 eurot.
Kokkuvõtteks võib eeldada, et 2012. aastal linna eelarve otsesed tulud võivad olla suuremad
võrreldes 2011. aasta tuludega ca 153 578 eurot, millest 130 000 eurot moodustab füüsilise
isiku tulumaksu laekumise plaani suurenemine. Samas, peab arvestama, et vahendite
laekumine tasandusfondist (riigieelarve) võib väheneda 140 000 euro võrra.
Juhul, kui eelarves planeeritud kulud ületavad tulude osa, siis nende võrdsustamiseks
kasutatakse eelmise eelarveaasta jääki. 2011. aasta eeldatav eelarve jääk võib 2012. aasta
eelarves moodustada 607 000 eurot.
1.2.Kulud
Eelarve kulude katmiseks suunatud vahendite planeerimisel tuleb lähtuda eelarve tuludest.
Eelarve kulude planeerimisel tegevusvaldkondade järgi, tuleb kindlaks määrata iga asutuse
eelarve põhilised lähteandmed. Sellisteks kuludeks on personali- ja majanduskulud.
Personalikulud moodustavad kuni 48% eelarve kulude üldsummast. Viimati linnavalitsuse
hallatavate asutuste töötajate palgatõus leidis kajastust 2008. aasta eelarves. Palga alammäära
pole tõstetud juba 3 aastat ning praegu moodustab see 278 eurot kuus.
2012. aasta eelarves ei plaanita Linnavalitsuse, Linnavalitsuse hallatavate asutuste ja
konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete palgafondide suurendamist.
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Asutuste majanduskulud moodustavad linna eelarves 15%. Asutuste majanduskulude kõige
suurema osa moodustavad kommunaalkulud. Kahe viimase aasta jooksul suurenes
soojusenergia tarbimise maht. 2011. aasta 1.septembrist juba neljandat korda tõsteti
elektrienergia hinda. Eeldatavalt tõuseb 2012. aastal soojusenergia hind. Lähtudes eeltoodust
tuleb 2012. aasta eelarves prognoosida kommunaalkulude kasvu ca 7% ehk 55 000 eurot.
2012. aasta eelarves tuleb planeerida kommunaalkulude kasvu vähemalt 7% võrra.
Majapidamis-, jooksva remondi-, soetamis- ning infotehnoloogiakulusid tuleb võimalusel
planeerida 2011. aasta tasemel.
Valitsusesektori kulud 2012. aastaks planeeritakse 2011. aasta tasemel. Erandi moodustavad
järelevalve spetsialisti (munitsipaalpolitsei) personalikulud.
Linnamajanduse kulud tervikuna planeeritakse 2011. aasta tasemel.
Vaba aja ja kultuuri kulud planeeritakse 2011. aasta tasemel. Erandi moodustavad:
 asutuste kommunaalkulude suurenemine;
 Kultuurikeskuse personalikulude suurenemine. Peahoone käikulaskmise ajast hakkab
kehtima uus koosseisunimestik;
 Kultuurikeskuse soetuskulude suurenemine (peahoone käikulaskmise momendist);
 Linna 55.juubeliürituste korraldamiskulud – 45 000 eurot.
Ajalehte „Sillamäeski Vestnik“ finantseeritakse 2012. aastal kui linnavalitsuse hallatavat
asutust.
Linnaeelarves ühiskondlikele organisatsioonidele ettenähtud vahendid suunatakse eelkõige
kommunaalkuludeks. Võrreldes 2011. aastaga planeeritakse 2012. aasta eelarves
kommunaalkulude toetuse suurenemist 4% võrra.
Spordiklubide, noorsootegevuse, kultuuri- ja spordi linnaüritused planeeritakse 2011. aasta
tasemel.
Linna eelarvest kaetavad haridusala kulud planeeritakse jätta 2011. aasta tasemele, v.a:
 asutuste kommunaalkulud;
 kulud, mis on seotud Sillamäe Gümnaasiumi töö korraldamisega.
Riigieelarvest kaetavad kulud täpsustatakse pärast riigieelarve kinnitamist. Samas, koolide
reserv (riigieelarve vahendite arvelt) planeeritakse säilitada summas 11 000 eurot
(munitsipaalgümnaasiumi moodustamisega seotud kulud).
Riigieelarvest toimetulekutoetuse maksmiseks, sotsiaalteenuste korraldamiseks ja
arendamiseks, lastekodu kulude rahastamiseks sihtotstarbeliselt eraldatavad vahendid
täpsustatakse pärast riigieelarve kinnitamist.
Elanike sotsiaalse kaitse programmi ja sotsiaalsuunaliste ürituste elluviimisega seotud
vahendid säilitada linnaeelarves 2011. aasta tasemel.
Reservfondi planeeritakse säilitada summas 64 000 eurot.
Linna eelarve 2012. aasta strateegias tuleb erilist tähelepanu pöörata investeeringute
planeerimisele. Linnaeelarvest tuleb rahastada eelkõige neid projekte, mis on saanud toetuse
Euroopa Liidu fondidest.
Nii on 2012. aastal planeerime saada toetust järgmistele projektidele:
 Sillamäe Prügila sulgemine – 769 896 eurot.. Omafinantseeringu osa - 85 543 eurot
(täpne summa pärast riigihanke läbiviimist);
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Linna Kultuurikeskuse siseruumide rekonstrueerimistööde jätkamine – 350 000 eurot.
Omafinantseeringu osa täpsustatakse tööde käigus;
Vanalinna Kooli aula renoveerimistööd – 31 956 eurot. Omafinantseeringu osa – 277 968
eurot.

Projektide realiseerimine CO2 vahendite arvelt:
 Sillamäe Gümnaasium – 415 426 eurot, hoone fassaadi soojustamine,
ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine;
 Laste Hoolekande Asutus Lootus – 231 424 eurot, hoone fassaadi soojustamine,
soojussõlme osaline rekonstrueerimine, akende (10 tk) vahetamine;
 Sillamäe Lasteaed Rukkilill – 191 735 eurot, hoone fassaadi soojustamine;
 V.Tškalovi tn 25 – 95 867 eurot, akende ja uste vahetamine;
 Sillamäe Kannuka Kool – 31 879 eurot, akende ja uste vahetamine;
 Sillamäe Lasteaed Helepunased Purjed – 63 286 eurot, akende ja uste vahetamine;
 Sillamäe Lasteaed Pääsupesa – 35 151 eurot, hoone ventilatsioonisüsteemi
rekonstrueerimine.
Ülaltoodud projektide omafinantseerimise osa määratakse kindlaks pärast riigihangete
korraldamist.
Arvestades, et 2011. aasta investeeringukavas linnaeelarve vahendid on planeeritud
summas 1 143 929 eurot, tuleb 2012. aasta investeerimiskavas säilitada neid vahendeid
vähemalt samas mahus.
Teiste linnavalitsuse hallatavate asutuste hoonetes kapitaalremondiga seotud tööde
teostamise kindlustamiseks, linna teede, rajatiste remondiks ning linna
välisvalgustuseks tuleb eelarve ülejäägi vabad (mitteotstarbelised) rahalised vahendid
suunata investeeringukava kulude katmiseks.
2012.aastal jätkuvad tööd „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimine“ projekti raames. Omafinantseeringu osa katteks on planeeritud
1 235 605 eurot laenuvahenditest (SA KIK leping), projekti juhtimisega seotud kulude
katteks linnaeelarve vahendeid - 11 222 eurot.
2012. aasta eelarve kuluosas tuleb säilitada kulude protsentuaalne suhe tegevusalade kaupa.
2. Eelmise eelarve aasta jäägi vabade vahendite arvelt moodustada finantsreserv – kuni
127 823 eurot ning paigutada need vahendid panga deposiitarvele. Finantsreservi
sihtotstarbelise kasutamise otsuse võtab vastu Sillamäe Linnavolikogu.
3. Linnavalitsusel esitada 2012. aasta linnaeelarve eelnõu vastavalt Sillamäe linna
põhimäärusele.
Otsustati: võtta vastu protokolliline otsus. (Otsuse poolt hääletas 21 volikogu liiget, vastu ei
olnud, erapooletuid ei olnud.).
2. Sillamäe Linnavolikogu 30.septembri 2003.a määrusega nr 14/27-m kinnitatud

„Sillamäe linna põhimääruse“ muutmine
Kuulati Jelena Koršunova ettekannet, kes nentis, et 2003.a septembris vastu võetud linna
põhimäärus on ajast maha jäänud ning vajab muutmist seoses muutunud seadustega.
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Kuulati Andrei Ionovi ettekannet, kes selgitas nn kolmest blokist koosnevaid
muudatusettepanekuid: 1. on lihtsalt tehnilised parandused, sõnastuse täpsustamine; 2.
muudatused, mis on seotud linnavolikogu töökorraldusega; 3. tulevad uuest kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest.
Kuulati Tatjana Ivanova ettekannet muudatuste kohta linna põhimääruses, mis on seotud
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusega.
Ain Kiviorg – tegi volikogu liikmetele ettepaneku põhjalikult suhtuda töösse linna põhimääruse
tekstiga. Juhtivaks komisjoniks sellel alal on volikogu õiguskomisjon, samuti tuleb teistel
komisjonidel esitada oma parandusettepanekud.
Tulenevalt Sillamäe linna põhimääruse § 7 punktist 9, § 31 lõikest 7
Linnavolikogu otsustab:
1. Lugeda Sillamäe linna põhimääruse muutmise 1. lugemine lõppenuks.
2. Võtta selgitused Sillamäe linna põhimääruse muutmise kohta teadmiseks ning suunata
määruse eelnõu volikogu komisjonidele edasiseks tööks.
3. Muudatusettepanekud Sillamäe linna põhimääruse muutmiseks esitada 15.novembriks
2011.a linnakantseleisse ning võtta Sillamäe linna põhimääruse muutmine volikogu
järgmise istungi päevakorda.
Otsustati: võtta vastu protokolliline otsus. (Otsuse poolt hääletas 21 volikogu liiget, vastu ei
olnud, erapooletuid ei olnud.).
3. Toimetuse Sillamäeski Vestnik asutamine

Kuulati Jelena Koršunovat, kes tegi volikogule ettepaneku lähtuvalt kohaliku omavalitsuse
korralduse seadusest ja kooskõlas Sillamäe Linnavolikogu 27.septembri 2011.a protokollilise
otsusega, millega otsustati organiseerida linna ajalehe Sillamäeski Vestnik väljaandmine
loodava Sillamäe Linnavalitsuse hallatava asutuse kaudu asutada Sillamäe Linnavalitsuse
hallatav asutus Toimetus Sillamäeski Vestnik, mille tegevus alustatakse alates 1.jaanuarist
2012.a. Eelpool nimetatud asutus kuulub registreerimisele riigi ja kohaliku omavalitsuse
asutuste registris.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 88 “Toimetuse Sillamäeski Vestnik asutamine”. Otsuse poolt oli
20 volikogu liiget, vastu ei olnud, 1 jäi erapooletuks (otsus lisatud protokollile).
4. Toimetuse Sillamäeski Vestnik põhimäärus

Võrreldes eelnevalt volikogu liikmetele tutvumiseks väljasaadetuga muutis linnavalitsus
1.11.2011.a istungil volikogu istungil ettekandmisele tulnud määruse eelnõu sõnastust.
Kuulati Jelena Koršunova ettekannet Toimetuse Sillamäeski Vestnik põhimääruse kohta, millega
kehtestatakse toimetuse Sillamäeski Vestnik tegutsemise õiguslikud alused, ülesanded, töökord
ja juhtimise alused.
Küsimused:
Jefim Lvovski küsis kes kinnitab ametisse toimetaja.
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Jelena Koršunova vastas toimetaja kinnitab ametisse Sillamäe linnapea ettepanekul
linnavalitsus.
Otsustati: vastu võtta määrus nr 63 “Toimetuse Sillamäeski Vestnik põhimäärus”. Määruse
poolt oli 17 volikogu liiget, vastu 1, 3 jäid erapooletuks (määrus lisatud protokollile).
5. Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkond, vedamise

sagedus ja aeg ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord
Võrreldes eelnevalt volikogu liikmeteletutvumisega väljasaadetuga muutis linnavalitsus
1.11.2011.a istungil volikogu istungil ettekandmisele tulnud määruse eelnõu sõnastust.
Kuulati Aleksandr Kanevi ettekannet määruse eelnõu kohta, millega sätestatakse jäätmeliigid,
millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkond, vedamise sagedus, aeg ja tingimused
ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord. Hr Kanev selgitas, millest on tingitud
määruse vastuvõtmine, aga nimelt – firma Ragn-Sells, kes tegeleb jäätmeveoga linnas, soovib
lepingu üles öelda. Peab leidma uue jäätmevedaja, milleks tuleb muuta 2009.a vastuvõetud
määruse mõningaid sätteid ning kohaldama korra seadusele vastavaks.
Küsimused:
Araik Karapetjan küsis, kuidas saaks end kaitsta firmade lepingust taganemisest, millised
oleksid sanktsioonid.
Aleksandr Kanevi vastas, et seda on üsna keeruline teha, võib riigihanke dokumentidesse oma
nõudmised sisse kirjutada.
Otsustati: vastu võtta määrus nr 64 “Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu,
veopiirkond, vedamise sagedus ja aeg ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord”.
Määruse poolt oli 21 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud (määrus lisatud protokollile).
6. Sillamäe Linnavolikogu 26.augusti 1997.a otsuse nr 17/44-o „Aktsiaseltsi „MEKE –

Sillamäe“ põhikirja kinnitamine“ muutmine
Selle küsimuse arutelul ja hääletamisel ei osalenud huvide konflikti tõttu volikogu liikmed
Marina Hramtsova, Juri Nikitin, Andrei Žoga(AS MEKE-Sillamäe nõukogu liikmed), Galina
Burkova (AS MEKE-Sillamäe juhatuse liige).
Kuulati Aleksandr Kanevi ettekannet otsuse eelnõu kohta vastavalt millele on ettepanek
Aktsiaseltsi MEKE SILLAMÄE põhikirja muutmiseks seoses aktsiakapitali ja aktsiate
nimiväärtuste eurodesse ümberarvestamisega.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 89 “Sillamäe Linnavolikogu 26.augusti 1997.a otsuse nr 17/44-o
„Aktsiaseltsi „MEKE – Sillamäe“ põhikirja kinnitamine“ muutmine”. Otsuse poolt oli 17
volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud (otsus lisatud protokollile).
7. Sillamäe Linnavolikogu 19.juuni 1997.a otsuse nr 15/37-o „Aktsiaseltsi „Sillamäe

Veevärk“ põhikirja kinnitamine“ muutmine
Selle küsimuse arutelul ja hääletamisel ei osalenud huvide konflikti tõttu volikogu liikmed
Dmitri Lett ja Aleksandr Bõstrjak (Aktsiaseltsi „Sillamäe Veevärk“ nõukogu liikmed).
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Kuulati Aleksandr Kanevi ettekannet otsuse eelnõu kohta vastavalt millele on ettepanek
Aktsiaseltsi Sillamäe-Veevärk põhikirja muutmiseks seoses aktsiakapitali ja aktsiate
nimiväärtuste eurodesse ümberarvestamisega.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 90 “Sillamäe Linnavolikogu 19.juuni 1997.a otsuse nr 15/37-o
„Aktsiaseltsi „Sillamäe Veevärk“ põhikirja kinnitamine“ muutmine”. Otsuse poolt oli 19
volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud (otsus lisatud protokollile).
8. Riigihanke korraldamine Sillamäe linna bussiliini teenindamiseks
9. Riigihanke korraldamine Sillamäe linna välisvalgustuse hooldamiseks

Kuulati Aleksandr Kanevi ettekannet otsuse eelnõude kohta riigihanke korraldamisest Sillamäe
linna bussiliini teenindamiseks perioodil 1.veebruar 2012.a kuni 31.jaanuar 2013.a ja linna
välisvalgustuse hooldamiseks perioodil 1.jaanuar 2012.a kuni 31.detsember 2012.a ning
sõlmida edukaks tunnistatud pakkujaga hankeleping.
Ain Kiviorg pani hääletusele kaks otsuse eelnõud
1. Riigihanke korraldamine Sillamäe linna bussiliini teenindamiseks
Otsustati: vastu võtta otsus nr 91 “Riigihanke korraldamine Sillamäe linna bussiliini
teenindamiseks”. Otsuse poolt oli 21 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud (otsus
lisatud protokollile).
2. Riigihanke korraldamine Sillamäe linna välisvalgustuse hooldamiseks
Otsustati: vastu võtta otsus nr 91 “Riigihanke korraldamine Sillamäe linna välisvalgustuse
hooldamiseks”. Otsuse poolt oli 21 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud (otsus lisatud
protokollile).
10. Sillamäe linna eelarvest kultuuri-, haridus-, spordi- ja noorsoovaldkondadele

toetuste andmise kord
Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet Sillamäe linna eelarvest kultuuri-, haridus-, spordi- ja
noorsoovaldkondadele toetuste andmise korrast, mis sätestab Sillamäe linna eelarvest kultuuri-,
haridus-, spordi- ja noorsoovaldkondadele toetuste andmise korra Sillamäe Linnavalitsuse
hallatavatele asutustele ja linnas tegutsevatele ühingutele, seltsingutele ning füüsilisest isikust
ettevõtjatele. Korras on ära toodud toetuste andmise eesmärk, mõisted, toetuse eraldamise
kriteeriumid, toetuse taotlemine, taotluse läbivaatamine ja toetuse andmise otsustamine,
dokumendiringlus, aruandlus ja kontroll.
Otsustati: vastu võtta määrus nr 65 “Sillamäe linna eelarvest kultuuri-, haridus-, spordi- ja
noorsoovaldkondadele toetuste andmise kord”. Määruse poolt oli 21 volikogu liiget, vastu ja
erapooletuid ei olnud (määrus lisatud protokollile).
11. Esindaja nimetamine Sillamäe Muusikakooli hoolekogusse
12. Esindaja nimetamine Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei hoolekogusse

Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet huvikooli seaduse järgi peab huvikooli hoolekogus olema
kooli pidaja esindaja, st linnavolikogu esindaja. Sillamäe Linnavolikogu 24. septembri 2009.a
otsustega nr 160 ja 161 oli määratud volikogu esindajad nii Sillamäe Muusikakooli kui ka
Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuse Ulei hoolekogudesse.
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Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 83 “Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse
Ulei põhimäärus” § 15 lõike 4 ja Sillamäe Linnavolikogu 29. jaanuari 2008. a määruse nr 75
“Sillamäe Muusikakooli põhimäärus” § 16 lõike 5 alusel hoolekogu kinnitatakse kaheks aastaks,
mis nõuab, et oktoobris peab Linnavalitsus kinnitama uue hoolekogu koosseisu mõlemas
asutuses, selleks on vaja ka volikogu otsust esindajate kinnitamiseks.
Volikogu
esindajate
kandidaadid
on
kooskõlastatud
linnavolikogu
haridus-ja
kultuurikomisjoniga 23.09.2011.a., protokoll nr. 1-4.5/20.
Mõlemad esindajad, Anatoli Špakovs ja Nadežda Skatško, on andnud oma nõusoleku hoolekogu
töös osalemiseks.
Ain Kiviorg pani hääletusele kaks otsuse eelnõud:
1. Esindaja nimetamine Sillamäe Muusikakooli hoolekogusse
Otsustati: vastu võtta otsus nr 93 “Esindaja nimetamine Sillamäe Muusikakooli hoolekogusse”.
Otsuse poolt oli 21 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud (otsus lisatud protokollile)
2. Esindaja nimetamine Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei hoolekogusse
Otsustati: vastu võtta otsus nr 94 “Esindaja nimetamine Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei
hoolekogusse”. Otsuse poolt oli 21 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud (otsus lisatud
protokollile).
13. Informatsioon Sillamäe Linnavolikogu õiguskomisjoni tööst

Selle informatsiooni ajal lahkus volikogu istungilt Aleksei Voronov.
Kuulati Dmitri Letti informatsiooni õiguskomisjoni tööst alates selle loomisest 2009.a lõpus.
Vastavalt oma tegevusvaldkonnale arutati komisjoni koosolekul linnavalitsuse ja selle
hallatavate asutuste tegevust, samuti vastavaid õigusakte. Oma prioriteetsete töösuundadena
nimetas komisjoni esimees lähiajal tarbijakaitse, kommunaalteenuste kvaliteedi, kaubanduse,
avaliku korra ja alaealistele alkoholi müügi küsimusi. Oma ettekande lõppedes tänas ta
komisjoni liikmeid tehtud töö ja linnavalitsust komisjonile osutatud abi eest.
Linnavolikogu järgmine istung toimub 29. novembril 2011 Sillamäe Linnavalitsuses volikogu
istungite saalis.

Ain Kiviorg
Volikogu esimees

Sirle Kupts
Protokollija
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