ISTUNGI PROTOKOLL
Sillamäe

18. detsember 2012 nr 1-1-1/36

SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU

Algus: 16.00
Lõpp: 17.30
Istung toimus: Sillamäe Linnavalitsuse istungite saalis (Kesk 27)
Istungit juhatas: Inna Nazarova, esimees
Protokollis: Sirle Kupts, volikogu nõunik
Võttis osa: 16 volikogu liiget (nimekiri lisatud).
Kutsutud: Jelena Koršunova – linnapea
Aleksandr Kanev – aselinnapea
Tatjana Ivanova – aselinnapea
Eevi Paasmäe – aselinnapea
Tõnis Kalberg – aselinnapea
Andrei Birov – linnavalitsuse liige
Andrei Ionov – linnasekretär
Lilia Ivanova – infospetsialist
Anastassia Tumaš – eelarve peaspetsialist
Georgi Karpenko – IT peaspetsialist
Liidia Tolmatšova – Toimetus Sillamäeski Vestnik
Kadri Jalonen – Ida-Virumaa turismikoordinaator
Puudus(id): Aleksandr Bondartšuk, Valentina Zaharenko, Marina Hramtsova, Veera Tihhonova,
Jevgeni Terentjev
Läbirääkimised päevakorra üle:
Inna Nazarova – volikogu liikmetele oli päevakord välja saadetud. Millised on ettepanekud? Pr
Nazarova tegi ettepaneku muuta päevakorras küsimuste järjekorda ning kuulata ära teise
punktina “Turismikoordinaatori teenuse koostöölepingu sõlmimiseks loa andmine”, kuna kohale
on tulnud IVEK esindaja Kadri Jalonen, kes palus võimalusel anda talle sõna peale esimest
päevakorrapunkti.
Volikogu liikmed nõustusid selle ettepanekuga.
Otsustati: kinnitada järgmine päevakord (poolt 16 volikogu liiget, vastu ei olnud).
Päevakord:
1. Informatsioon muudatusest Sillamäe Linnavolikogu koosseisus
Ettekandja: Andrei Ionov
2. Sillamäe linna 2013. aasta eelarve 1.lugemine
Ettekandjad: Jelena Koršunova, Tatjana Ivanova
3. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine

Ettekandja: Aleksandr Kanev

4. Turismikoordinaatori teenuse koostöölepingu sõlmimiseks loa andmine
Ettekandja: Tõnis Kalberg
5. Sillamäe linna lasteaedade põhimääruste muutmine
Ettekandja: Eevi Paasmäe

1. Informatsioon muudatusest Sillamäe Linnavolikogu koosseisus
Kuulati Andrei Ionovit, kes informeeris volikogu sellest, et Vladimir Odnodvortsev peatas oma
volitused volikogu liikmena. Järgmisena naaseb volikogu liikmeks Igor Suharukov.
Informatsioon võeti teadmiseks.
2. Turismikoordinaatori teenuse koostöölepingu sõlmimiseks loa andmine
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet, milles ta teavitas volikogu liikmeid, et 30.septembril 2009.a
sõlmiti leping Ida-Virumaa turismi arendamiseks perioodil 2010-2012, lepingu poolteks olid 16
Ida-Virumaa omavalitsust, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja regiooni suuremad
turismiettevõtted. Lepingu eesmärgiks oli suurendada maakonna külastatavust, viies selleks ellu
ühist tegevuskava (s.h. maakonna turismipakettide ja toodete väljatöötamine; kvaliteetse
giiditeenuse arendamine, turundustegevused) ning maakonna turismistatistika koondamine,
jagamine. Koostöö peamiseks tulemuseks on ühise strateegia ja tegevuskava ning
tootekontseptsiooni „Elamus Ehedast Energiast“ kokkuleppimine ning strateegiast tulenevatele
tegevustele lisarahastuse kaasamine läbi erinevate fondide, seejuures on suurenenud maakonna
külastatavus. 4.oktoobril 2012.a tegi SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ettepaneku
turismikoordinaatori teenuse koostöölepingu jätkamiseks. SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus
ettepanek turismikoordinaatori teenuse koostöölepingu jätkamiseks seisneb turismiklastri
strateegia plaanipärases elluviimises perioodil 2013-2016, kus iga osalev omavalitsusüksus
rahastab koostööd summas 2 045 eurot aastas. Sillamäe Linnavolikogu 25.septembri 2012.a
määrusega nr 82 vastu võetud „Sillamäe linna arengukava 2013-2017“ punkti 6.1 alapunktis 6
on toodud erinevad tegevused linna turismiarengu strateegia realiseerimiseks. Sillamäe
Linnavolikogu peab otstarbekaks maakonna tasemel turismialase koostöö jätkumist. Siit
tulenevalt on ettepanek lubada Sillamäe Linnavalitsusel sõlmida SA-ga Ida-Viru
Ettevõtluskeskus turismikoordinaatori teenuse koostööleping Ida-Viru turismiklastri strateegia
2010-2020 elluviimiseks.
Järgnevalt sai sõna IVEK esindaja Kadri Jalonen, kes informeeris volikogu liikmeid
turismiklastri strateegiast Ida-Virumaal. Pr Jalonen vastas volikogu liikmete küsimustele.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 136 “Turismikoordinaatori teenuse koostöölepingu
sõlmimiseks loa andmine”. Selle otsuse poolt oli 14 volikogu liiget, vastu ei olnud, 1 jäi
erapooletuks, 1 ei hääletanud. Otsus lisatud protokollile.
3. Sillamäe linna 2013. aasta eelarve 1.lugemine
Kuulati Jelena Koršunova sissejuhatavat ettekannet Sillamäe linna 2013.a eelarve eelnõusse.
Tatjana Ivanova andis ülevaate linna 2013.aasta eelarve eelnõust. Sillamäe linna 2013.a eelarve
eelnõu ja seletuskirjaga oli volikogu liikmetel eelnevalt võimalik tutvuda linna kodulehel.
Eelarve - eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse,
finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja
informatsiooniga, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse vastava aasta tegevuste
finantseerimisele.
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Sillamäe linna eelarve koostamisel lähtutakse erinevatest seadustest ja reguleerivatest
õigusaktidest, millest tähtsamateks on:
- Riiklik eelarve strateegia aastateks 2013-2017;
- 2013.aasta riigieelarve eelnõu;
- Struktuurfondide vahendite kasutamise riiklik strateegia aastateks 2007-2013;
- Rahandusministeeriumi 2012.aasta majandusprognoos;
- Eesti Panga majandusprognoos ja kommentaarid;
- Sillamäe linna arengukava 2013-2017;
- Sillamäe linna eelarve strateegia 2013-2017;
- Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus;
- Sillamäe linna üldplaneering;
- Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste arengukavad ja sisehindamise aruanded.
Järgnevalt selgitas pr Ivanova millised on Sillamäe linna 2013.aasta eelarve eesmärgid:
Tagada stabiilne eelarve poliitika linna tasakaalustatud ja ühtse arengu eesmärgil.
2013.aasta eelarve jaoks on oluline:
- Kasutada majanduslike –ja finants prognooside ametlikku analüüsi finantskohustuste
võtmisel;
- Täita linna poolt võetud laenu kohustused;
- Tagada hallatavate asutuste efektiivne töö ning nendepoolne energiasäästu meetmete
rakendamine, kasutades selleks linnaeelarve vahendeid ja kaasates projektide
lisarahasid;
- Riigi
poolt
kohalikule
omavalitsusele
pandud
kohustuste
täitmiseks
tegevusvaldkondades kasutada projekti rahade kaasamise võimalust;
- Tagada linnavalitsuse ja selle hallatavate asutuste töötasu kasv vähemalt 5% ulatuses;
- Seoses elektri- ja soojusenergia hinnatõusuga tagada asutuste majandamiskulude kasv
vähemalt 7% ulatuses;
- Jätkata varem algatatud projektide elluviimist, niisuguste nagu: Sillamäe linna
veevarustuse –ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, Sillamäe Prügila
sulgemine, Sillamäe Kultuurikeskuse siseruumide rekonstrueerimine;
- Sotsiaalse kaitse kulude planeerimisel toetuda tegelikule abivajadusele;
- Tagada linna vähekindlustatud elanikele elatustase, milleks vajadusel maksta
toimetulekutoetust ning erinevat liiki abitoetust;
- Tagada vähekindlustatud perede lastele lasteaias- ja huvikoolides koht, eraldades selleks
vahendid (kohamaks ja toitlustamine) linnaeelarvest;
- Kindlustada linnaruumi heakorrastamine. Määrata linna tänavate ja teede remondikava
aastateks 2013-2017.
Kuulanud ära ettekanded ning tulenevalt Sillamäe linna põhimääruse § 503 lõigetest 5 – 9,
Linnavolikogu otsustab:
1. Lugeda Sillamäe linna 2013.aasta eelarve 1. lugemine lõppenuks.
2. Võtta selgitused Sillamäe linna 2013.aasta eelarve kohta teadmiseks ning suunata eelarve
eelnõu volikogu komisjonidele edasiseks tööks.
3. Volikogu komisjonid vaatavad eelarve eelnõu läbi ning esitavad volikogu
rahanduskomisjonile ja linnavalitsusele omapoolsed seisukohad ja parandusettepanekud
18. jaanuariks 2013.aastaks.
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4. Eelarve eelnõu parandusettepanekute läbivaatamisel volikogu rahanduskomisjonis tuleb
ära kuulata linnavalitsuse arvamus, milleks kutsuda komisjoni koosolek kokku
24.jaanuaril 2013.aastal.
5. Eelarve eelnõu menetlemiseks volikogu istungil teise lugemise käigus korraldada istung
31. jaanuaril 2013.aastal.
Otsustati: vastu võtta protokolliline otsus. Selle otsuse poolt oli 15 volikogu liiget (Anatoli
Polupan lahkus selle küsimuse arutelult ja ei hääletanud). Otsus lisatud protokollile.
4. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine
Kuulati Aleksandr Kanevi ettekannet, milles ta tegi ettepaneku taotleda Ida-Viru Maavanemalt
Sillamäe linnas asuva maa asukoht – Viru puiestee L1, pindala – 1,17 ha, Sillamäe linna
munitsipaalomandisse. Sellel maal asuval elamul puudub kõnnitee ning elanikud on sunnitud
majast väljudes astuma sõiduteele.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 137 “Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine”. Otsuse
poolt oli 14, vastu ei olnud, 1 jäi erapooletuks. (Otsus lisatud protokollile).
5. Sillamäe linna lasteaedade põhimääruste muutmine

Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet. „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 108 punkti 2 kohaselt
asendati „Koolieelse lasteasutuse seaduses“ kogu seaduse tekstis sõna „juhataja“ sõnaga
„direktor“ vastavas käändes, seega on vajalik sisse viia vastav muudatus ka Sillamäe linna
kõikide lasteaedade põhimäärustesse.
Otsustati: vastu võtta määrus nr 85 “Sillamäe linna lasteaedade põhimääruste muutmine”. Selle
määruse poolt oli 15 volikogu liiget. Määrus lisatud protokollile.
Sellega oli volikogu päevakord ammendatud.
Linnavolikogu järgmine istung toimub ….. jaanuaril 2013 algusega kell 16.00 Sillamäe
Linnavalitsuses volikogu istungite saalis.

Inna Nazarova
Volikogu esimees

Sirle Kupts
Protokollija
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