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SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU

Algus: 16.00
Lõpp: 16.50
Istung toimus: Sillamäe Linnavalitsuse istungite saalis (Kesk 27)
Istungit juhatas: Inna Nazarova, esimees
Protokollis: Sirle Kupts, volikogu nõunik
Võttis osa: 17 volikogu liiget (nimekiri lisatud).
Kutsutud: Jelena Koršunova – linnapea
Tatjana Ivanova – aselinnapea
Tõnis Kalberg - aselinnapea
Georgi Karpenko – IT peaspetsialist
Juri Petrenko – linnamajandusosakonna juhataja
Olga Morgunova - linnamajandusosakonna spetsialist
Natalja Kolobova – väljaande Viru Prospekt ajakirjanik
Liidia Tolmatšova – Toimetus Sillamäeski Vestnik toimetaja
Oleg Kultajev - linnaelanik
Puudus(id): Valeri Abramovitš, Araik Karapetjan, Igor Malõšev, Viktor Matvejev.
Läbirääkimised päevakorra üle:
Inna Nazarova – istungi päevakorras on 3 punkti. Millised on ettepanekud?
Ettepanekud päevakorra kohta ei olnud.
Otsustati: kinnitada 3st punktist koosnev päevakord (poolt 17 volikogu liiget, vastu ja
erapooletuid ei olnud).
Päevakord:
1. Hankelepingu sõlmimise loa andmisest keeldumine ja uue riigihanke korraldamiseks loa
andmine
Ettekandja: Tõnis Kalberg
2. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine, Ranna t ja Tööstuse t
Ettekandja: Tõnis Kalberg
3. Informatsioon Sillamäe linna teede olukorrast ja remondist
Ettekandja: Juri Petrenko
1. Hankelepingu sõlmimise loa andmisest keeldumine ja uue riigihanke korraldamiseks
loa andmine
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet. Sillamäe Linnavolikogu 26.märtsi 2013.a otsusega nr 143
„Riigihanke korraldamiseks loa andmine“ lubati Sillamäe Linnavalitsusel algatada ja korraldada
riigihankemenetlus Sillamäe linnas rannavalveteenuse osutamiseks 2013-2015.aastatel

ajavahemikus 15.juunist kuni 31.augustini ning määrati riigihanke eeldatavaks maksumuseks 22
260 eurot (sh käibemaks). Riigihanke dokumendid olid ette valmistatud tulenevalt vajadusest
tõsta rannavalve teenuse kvaliteeti ning lähtudes väljakujunenud heast tavast. Lihthankes
„Sillamäe rannavalveteenuse osutamine aastatel 2013-2015“ esitasid pakkumused kaks
pakkujat, Osaühing Articard ja Aktsiaselts G4S Eesti. Mõlema pakkuja pakkumuse maksumus
ületas hanke eeldatavat maksumust. Pakkujat Osaühing Articard ei kvalifitseeritud. Aktsiaseltsi
G4S Eesti pakkumuse maksumus on 49 921,92 eurot (sh käibemaks), seejuures oli teenuse
maksumus 2013.aasta kohta 15 833,88 eurot (sh käibemaks). Aktsiaseltsi G4S Eesti pakkumuse
maksumus ületab üle kahe korra hanke eeldatavat maksumust ning pole seetõttu aktsepteeritav.
Samas rannavalveteenus on vaja tagada, kuid siinjuures peab täpsustama hanke tingimusi ning
andma võimalus pakkujatega läbirääkimisteks.
Küsimused:
Aleksandr Bondartšuk küsis, seoses millega esitati kõrgendatud nõudmisi teenusele.
Tõnis Kalberg vastas, et ajendiks oli eelmisel aastal juhtunud õnnetus lapsega ning samuti
eksperthinnang olukorrale. Ta nentis, et seadus seda teenust ei reguleeri. Küll aga eksisteerib
vetelpääste hea tava, millest on soovitatav lähtuda.
Linnamajandusosakonna juhataja Juri Petrenko kinnitas samuti, et seadus ei reguleeri selle
teenuse osutamist, ent aastast 2011 eksisteerib nn hea tava. Volikogu õiguskomisjon soovitas
analüüsida rannavalve teenust. Seda ka tehti ning märkus puudutas vaatetorni, mis ei hõlma
kogu ujumisala. Õiguskomisjon soovitas viia läbi riigihange 3 aastaks, mida ka linnavalitsus
tegi. Riigihanke tulemusel ületas eeldatav maksumus eelarve võimalused.
Inna Nazarova täpsustas, kas eesmärk on väiksemate vahenditega saada kvaliteetset teenust.
Juri Petrenko vastas, et linnavalitsus püüab leida kuldset keskteed - saada väikese raha eest
kvaliteetset teenust. Linnavalitsus teeb ettepaneku kuulutada välja rannavalve teenusele uus
riigihange.
Gulnara Sidorenko tänas volikogu esimeest nn töökoosolekute korraldamise eest. Ta sõnas, et
linna eelarve koostamisel olid rannavalve teenusele algselt planeeritud rahad ilmselgelt väikesed
ja summad ei vasta tegelikkusele. Tema arvamuse kohaselt oli eelarve väike summa praeguse
konkursi nurjumise algeks. Pr Sidorenko seisukohalt oleks suurem summa andnud toimunud
riigihankes tulemuse, aga nüüd võib öelda, et see riigihange on kunstlikult läbi kukutatud. Tema
meelest võiks jätta toimunud riigihanke jõusse ning väiksema pakkumuse teinud firmaga asju
edasi ajada.
Juri Petrenko vastas, et ükski õigusakt ei reglementeeri teenuse osutamist. Väiksema pakkumuse
teinud firmal olid tunnistused koolituse läbimise kohta. Hea tava nõuab peale selle tunnistuse
veel Päästjate Liidu kutsetunnistust. Linnavalitsus oma hanke tingimustes sätestas
kutsetunnistuse nõude. Firma, kellega oli enne sõlmitud rannavalve leping omas ühte
kutsetunistusega päästjat.
Gulnara Sidorenko palus ikkagi selgitada, miks Sillamäe rannas on vaja kasutada
kõrgkvaliteetseid päästjaid.
Tõnis Kalberg nõustudes osaliselt pr Sidorenko arvamusega, toonitas, et vastavalt seadusele ei
saa linnavalitsus jätta jõusse firma pakkumust. Riigihanke nõue oli kutsetunnistuse esitamise
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kohustus. Praegu teeb linnavalitsus ettepaneku kuulutada välja uus läbirääkimistega hange,
mille käigus saab täpsustada kvalifikatsioonile esitatavaid nõudmisi. Toimunud hanke raames
polnud see võimalik.
Dmitri Lett küsis, kas nõue esitada kutsetunnistus tulenes eksperthinnangust.
Juri Petrenko kinnitas seda, ja et soovitused tulenesid heast tavast.
Inna Nazarova täpsustas, kas linnavalitsusel on soov läbirääkimiste käigus alandada nõudmisi,
et saada väiksema pakkumise teinud firmalt kvaliteetteenus.
Tõnis Kalberg kinnitas, et on soov saada väiksema raha eest kvaliteetset teenust.
Gulnara Sidorenko küsis, kas firma G4S ei vaidlusta riigihanget. Oli ju esialgne summa ebaõige.
Tõnis Kalberg märkis, et vaidlustamine on riigihangete sagedane kaaslane, ent antud juhul pole
kartuseks põhjust. Ta toonitas veelkord, et seadus ei reguleeri päästjate kvalifikatsiooni.
Riigihanke seadus sätestab, et hanke tingimused määrab hankija.
Igor Suharukov pööras volikogu liikmete tähelepanu asjaolule, et kaotatakse palju aega. Ta
leidis, et niisuguste hangetega peaks varem alustama.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 153 “Hankelepingu sõlmimise loa andmisest keeldumine ja uue
riigihanke korraldamiseks loa andmine”. Selle otsuse poolt oli 15 volikogu liiget, vastu 1
(Gulnara Sidorenko), 1 erapooletu (Igor Suharukov). Otsus lisatud protokollile.
2. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine, Ranna t ja Tööstuse t
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet. Linnavalitsus teeb ettepaneku taotleda Ida-Viru
Maavanemalt Sillamäe linnas asuva maa Ranna tänav L1, L2, L3, L4 ja Tööstuse tänav L1
Sillamäe linna munitsipaalomandisse otsuse eelnõus toodud tingimustel.
Küsimused:
Igor Suharukov küsis, kas linnas on selliseid maid veel palju.
Tõnis Kalberg vastas, et täna on linnas veel 16% reformeerimata maid.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 154 “Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine”. Selle
otsuse poolt oli 17 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 155 “Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine”. Selle
otsuse poolt oli 17 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
3. Informatsioon Sillamäe linna teede olukorrast ja remondist
Selle küsimuse arutelult lahkus volikogu liige Aleksei Voronov.
Kuulati Juri Petrenko ettekannet Sillamäe linna teede olukorrast ja remondist. Ta selgitas, et
teetööd võib tinglikult jagada kolmeks osaks: teemärgistus ja liiklusmärkide paigaldamine,
teiseks, nn auguremont ja kolmandaks, teede remont. Esimeste tööde juurde pole veel asutud.
Aukude lappimiseks on eelarves ette nähtud 40 tuhat eurot. Riigihankes osales kaks firmat,
võitis firma Lemminkäinen, kellega sõlmiti leping. Järgnevalt selgitas hr Petrenko, et hetkel
pole kõiki firma poolt tehtud töid vastu võetud, kuna need teostati osaliselt ebakvaliteetselt.
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Teede remont tähendab õuealade ja linna teede remonti. Teede remont on kaetud eelarve
rahadega. Remonditööde nimekiri ja summad pole lõplikud. Need selguvad hangete käigus.
Seejärel selgitas hr Petrenko, et osa töid tehakse nn veeprojekti raames, kus firma Merko
asfalteerib oma tööde järgselt ning linnavalitsus koos majade elanikega remondib ülejäänud ala
(25% maja elanike vahendeid ja 75% linna omasid). Järgnevalt kommenteeris hr Petrenko linna
teede ja tänavate remonti. Olid välja toodud veel mõned objektid, mida linnavalitsus soovinuks
remontida. Konkreetsed arvutused nende osas on tegemata ja pole ka rahalist katet. Tööde
maksumus selgub riigihangete käigus. Linnamajanduskomisjonis arutati teeremondi küsimust
ning komisjon kiitis tööde loetelu heaks.
Küsimusi remonditööde kohta esitasid volikogu esimees Inna Nazarova, liige Dmitri Lett
teleoperaator Vladimir Krotov.
Linnamajanduskomisjoni esimees hr Bõstrjak vastuseks esimehe küsimusele, kas komisjon
arutab veel seda küsimust, sõnas, et kui riigihanke tulemusel vabanevad rahad või lisaeelarves
on võimalik planeerida teede remondiks raha, siis jah. Nimekirjas on veel kolm objekti, mida
võiks rahade tekkimisel remontida.
Küsimuse esitas volikogu liikmete nõusolekul ja esimehe loal linnaelanik Oleg Kultajev teede
kaardistamisest GPS seadmega.
Juri Petrenko vastas, et see meetod teeaukude kaardistamisel on ebeefektiivne.
Otsustati: võtta saadud informatsioon teadmiseks.
Sellega oli volikogu istungi päevakord ammendatud.
Linnavolikogu järgmine istung toimub 27. juunil 2013 algusega kell 16.00 Sillamäe
Linnavalitsuses volikogu istungite saalis.

Inna Nazarova
Volikogu esimees

Sirle Kupts
Protokollija
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