ISTUNGI PROTOKOLL

SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU

Sillamäe

03. märts 2015 nr 17

Algus: 16.00
Lõpp: 16.45
Istungit juhatas: Jelena Koršunova
Protokollis: Sirle Kupts
Võttis osa: 20 volikogu liiget (nimekiri lisatud)
Puudusid: Dmitri Lett
Osalesid:
Tõnis Kalberg  linnapea
Tatjana Ivanova – aselinnapea
Aleksandr Kanev  aselinnapea
Andrei Ionov – linnasekretär
Irina Hristoforova – eelarve peaspetsialist
Aleksei Stepanov – arenguosakonna juhataja
Georgi Karpenko – infotehnoloogia peaspetsialist
Liidia Tolmatšova – Toimetus Sillamäeski Vestnik toimetaja
Vladimir Krotov – teleoperaator
Enne päevakorra juurde asumist esitas volikogu liige Oleg Kultajev küsimuse, kas
03.03.2015 volikogu istung on märtsikuusse üle viidud veebruarikuu istung. Saanud
jaatava vastuse küsis ta, mille alusel viidi veebruarikuu istung üle märtsi. Volikogu
esimees selgitas, et üleviimiseks on tal volitused olemas.
Oleg Kultajev vastas, et vastavalt linna põhimäärusele puuduvad volikogu esimehel
niisugused volitused. Volitused on linnavolikogul. Jelena Koršunova selgitas, et küsimust
arutati fraktsioonis (keskerakonna fraktsioonis) ja volikogu eestseisusel. Selle peale luges
Oleg Kultajev ette linna põhimääruse paragrahvi 24. Jelena Koršunova selgitas, et
käesoleva istungi päevakorras on linna 2015.a lisaeelarve vastuvõtmine, mis sisaldab
õpetajate töötasusid, aga toetusfond kinnitati alles hiljuti. Lisaeelarve menetlemiseks on
rida nõudmisi ning teine põhjus, miks istung on märtsis, oli see, et paljud volikogu
liikmed ei oleks saanud veebruaris osaleda volikogul. Oleg Kultajev jäi oma seisukoha
juurde, et volikogu istungi üleviimine on volikogu enda pädevuses. Ta küsis volikogu
esimehelt, kas käesolev istung on õiguspärane. Jelena Koršunova vastas, et on. Ta lausus,
et Oleg Kultajevil on õigus esitada päring volikogu esimehe, eestseisuse toimingute
peale.
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Linnasekretär Andrei Ionov selgitas, et volikogu eestseisus arutab küsimusi, mis võetakse
volikogu istungi päevakorda. Nädal tagasi toimus eestseisus, kus osales SDE fraktsiooni
esimees.
Selle peale tsiteeris Oleg Kultajev linna põhimääruse paragrahvi 23 eestseisuse
pädevusest.
Inna Nazarova kinnitades Oleg Kultajevi sõnu palus kanda volikogu istungi protokolli
märkus protseduurireeglite rikkumise kohta. Ta väitis, et linnasekretär tõlgendab valesti
põhimäärust ja volikogu esimehel pole õigust üle viia volikogu istungit järgmisesse
kuusse.
Jelena Koršunova märkis, et osa volikogus arutusele tulevatest õigusaktide eelnõudest
olid veel ettevalmistamisel ning läbisid vahetult enne volikogu arutelu komisjonides. See
asjaolu on oluline volikogu istungi ettevalmistamise seisukohalt.
Läbirääkimised päevakorra üle:
Jelena Koršunova tulles tagasi istungi päevakorra juurde ütles, et kutse ja arutusele
tulevad materjalid olid volikogu liikmetele välja saadetud reedel 27.02.2015 kl 09.09
eposti aadressitele, mis volikogu liikmed ise kasutamiseks esitasid.
Küsimusele, millised on ettepanekud päevakorra kohta, ei laekunud ühtegi ettepanekut.
Pr Koršunova pani hääletusele volikogu istungi päevakorra.
Otsustati: kinnitada 7st punktist koosnev päevakord. Selle otsuse poolt oli 19
volikogu liiget, vastu ei olnud, 1 oli erapooletu.
Volikogu liikmed nõustusid ettepanekuga.
Päevakord:
1. Sillamäe linna 2015. aasta lisaeelarve
Ettekandja: Tatjana Ivanova
2. Sillamäe linna arengukava, eelarvestrateegia ja valdkonnapõhiste arengukavade
läbivaatamise ja muutmise algatamine
Ettekandja: Tõnis Kalberg
Kaasettekandja: Aleksei Stepanov
3. Korterelamute remonditööde toetamise kord
Ettekandja: Aleksandr Kanev
4. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine ja lähiaadressi määramine –
Kaasiku
Ettekandja: Aleksandr Kanev
5. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine  Geoloogia tänav
Ettekandja: Aleksandr Kanev
6. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine  J. Gagarini tänav L1, L2
Ettekandja: Aleksandr Kanev
7. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine  V. Tškalovi tänav L1, L2, L3
Ettekandja: Aleksandr Kanev
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1. Sillamäe linna 2015. aasta lisaeelarve
Kuulati Tatjana Ivanova ettekannet Sillamäe linna 2015.aasta lisaeelarve kohta. Enne kui
aselinnapea hakkas kommenteerima lisaeelarvet, tegi ta ülevaate 2015.a 2 kuu tulumaksu
laekumisest. Ta väljendas lootust, et märtsis toimub tulumaksu laekumine vastavalt
plaanile.
2015.aasta lisaeelarve põhitegevuse tulud kokku suurenevad 183 857euro võrra.
Põhitegevuse kulud kokku suurenevad 169 541 euro võrra. Põhitegevuse tulem suureneb
14 316 euro võrra. Investeerimistegevuse kulud suurenevad 14 316 euro võrra.
(seletuskiri lisatud protokollile).
Kaasettekandja Andrei Žoga lisas, et rahanduskomisjon arutas 2015.a lisaeelarvet
25.veebruaril 2015 ja otsustas toetada linnavalitsuse poolt ette valmistatud 2015.aasta
lisaeelarvet.
Otsustati: vastu võtta määrus nr 24 “ Sillamäe linna 2015. aasta lisaeelarve“ koos
lisadega. Selle määruse poolt oli 18 volikogu liiget, erapooletuid ei olnud ja 2 vastu.
Määrus lisatud protokollile.
2. Sillamäe linna arengukava, eelarvestrateegia ja
arengukavade läbivaatamise ja muutmise algatamine

valdkonnapõhiste

Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet. Sillamäe linna kehtiva arengukava,
eelarvestrateegia ja vajadusel ka valdkonnapõhiste arengukavade läbivaatamise ja
muutmise ettevalmistamiseks teeb linnavalitsus ettepaneku algatada Sillamäe linna
kehtiva arengukava, eelarvestrateegia ja vajadusel ka valdkonnapõhiste arengukavade
läbivaatamine ja muutmine. See on kõige tähtsam dokument linnas. Dokumendi
muutmiseks on vaja kaasata võimalikult laiemat üldsust. Sillamäe Linnavalitsusel esitada
ettepanekud Sillamäe linna kehtiva arengukava, eelarvestrateegia ja vajadusel ka
valdkonnapõhiste arengukavade muutmiseks Sillamäe Linnavolikogule hiljemalt
1.juuniks 2015.a. Teha Sillamäe Linnavolikogu liikmetele ja komisjonidele ettepanek
osaleda Sillamäe linna kehtiva arengukava, eelarvestrateegia ja vajadusel ka
valdkonnapõhiste arengukavade läbivaatamisel. Dokument peab olema volikogu poolt
heaks kiidetud 1.oktoobriks k.a.
Küsimused:
Jelena Koršunova küsis, millised valdkonnapõhised arengukavad lähevad
läbivaatamisele.
Tõnis Kalberg vastas, et arengukava osaks on eelarvestrateegia, ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni arengukava eraldi dokumendina, jäätmekava on kavas sel aastal läbi
vaadata.
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Otsustati: vastu võtta otsus nr 61 “Sillamäe linna arengukava, eelarvestrateegia ja
valdkonnapõhiste arengukavade läbivaatamise ja muutmise algatamine“. Selle otsuse
poolt oli 20 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
3. Korterelamute remonditööde toetamise kord
Kuulati Aleksandr Kanevi ettekannet. 2007.aastast kehtivat korda on tulenevalt
erinevatest seadusemuudatustest vaja muuta. Selle korra muutmiseks laekus palju
ettepanekuid korteriühistute liidult, tema esindaja pr Gulnara Sidoreno kaudu. Korda
arutati komisjonis, mis oli loodud taotluste läbivaatamiseks möödunud aastal, volikogu
linnamajanduskomisjonis ja õiguskomisjonis. Korterelamute remonditööde toetamise
kord reguleerib korterelamute remondi sihtotstarbelist toetamist Sillamäe linnas.
Korras sätestatakse toetuse eesmärgid, toetatavad tegevused, nõuded toetuse taotlejale ja
esitatavale taotlusele, toetuse suurus, taotluse menetlemine ja toetuse kasutamise üle
järelevalve teostamise kord ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja kord.
Toetust eraldatakse Sillamäe linna eelarves korterelamute remondiks ettenähtud
vahendite piires. Ettekandja tõi välja olulisemad korda sisseviidud muudatused.
Küsimused:
Gulnara Sidorenko küsis toetuse summa kohta, mis moodustab kuni 25% tööde
üldmaksumusest, millele on esitatud taotlus, kuid mitte rohkem kui 10% linna eelarves
elamute remonditoetuseks ettenähtud summast.
Aleksandr Kanev vastas, et kokku sai lepitud kuni 10%, kuna see annab võimaluse
toetada efektiivsemalt linna vanas osas paiknevaid väikesi maju, aga ka teisi. See on
sätestatud korra paragrahvis 6, lg 14.
Gulnara Sidorenko märkis, et on hea stiimul ja samas kuidas on eelarve rahadega.
Aleksandr Kanev selgitas, et linnaeelarves on selleks ette nähtud vahendeid 80 tuhat
eurot.
Oleg Kultajev küsis omanikujärelevalve kohta.
Aleksandr Kanev selgitas, et korra paragrahv 5 lg 1 punkt 5 reguleerib seda küsimust.
Oleg Kultajev küsis, kas praegu kehtis dokumendiga kontrollitakse sihtotstarbeliselt
eraldatud vahendite kasutamist. Kas eraldatud vahendid lähevad täpselt selleks, milleks
need eraldati.
Aleksandr Kanev selgitas, et rahastamine toimub tehtud tööde akti alusel, mil esitatakse
kõik dokumendid. Ta selgitas rahastamise käiku. Ettemaksu ei kohaldata.
Otsustati: vastu võtta määrus nr 25 “Korterelamute remonditööde toetamise kord“ koos
lisaga. Selle määruse poolt oli 20 volikogu liiget, erapooletuid ja vastu ei olnud. Määrus
lisatud protokollile.
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4. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine ja lähiaadressi määramine –
Kaasiku
Kuulati Aleksandr Kanevi ettekannet. Ta selgitas, et linnavalitsus jätkab maade
munitsipaalomandisse taotlemist. On ettepanek määrata Sillamäe linnas olevale
maaüksusele lähiaadressiks Kaasiku vastavalt käesoleva otsuse lisas olevale
asukohaskeemile.
Taotleda IdaViru Maavanemalt Sillamäe linnas
munitsipaalomandisse otsuses toodud tingimustel.

asuva

maa

Sillamäe

linna

Otsustati: vastu võtta otsus nr 62 “Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine ja
lähiaadressi määramine“. Selle otsuse poolt oli 20 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei
olnud. Otsus lisatud protokollile.
5. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine  Geoloogia tänav
6. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine  J. Gagarini tänav L1, L2
Kuulati Aleksandr Kanevi ettekannet. Ta kommenteeris maade taotlemist
munitsipaalomandisse Geoloogia tänav ja J. Gagarini tänav L1, L2 all.
Jelena Koršunova pani hääletusele kaks otsuse eelnõud:
1) Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine  Geoloogia tänav
Hääletamise tulemused:
Otsustati: vastu võtta otsus nr 63 “Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine“. Selle
otsuse poolt oli 19 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud
protokollile. (Andrei Žoga lahkus enne hääletamist volikogu istungite saalist)
2) Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine  J. Gagarini tänav L1, L2
Hääletamise tulemused:
Otsustati: vastu võtta otsus nr 64 “Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine“. Selle
otsuse poolt oli 20 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud
protokollile.
7. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine  V. Tškalovi tänav L1, L2,
L3
Kuulati Aleksandr Kanevi ettekannet. Küsimus on samasugune nagu eelmised maa
munitsipaliseerimisega seotud küsimused.
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Otsustati: võtta vastu otsus nr 65 „Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine“.
Otsuse poolt hääletas 20 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud
protokollile.
Sellega oli volikogu päevakord ammendatud. Volikogu esimees informeeris volikogu
liikmeid sellest, et järgmine istung toimub 31.märtsil 2015 Sillamäe Gümnaasiumis, et
tutvuda tehtud remondiga ja arutada planeeritava raamatukogu asukohta. Seejärel lõpetas
haamrilöögiga volikogu istungi.
Inna Nazarova esitas järelpärimised linnapeale sotsiaaltoetuse eraldamise kohta, volikogu
esimehele järelpärimise ettepanekute kohta linna 2015.a eelarvesse 19.01.2015 ja teiseks,
päringu linna aukodaniku nimetuse omistamise kohta. Vastuse palus anda järgmisel
volikogu istungil.
Gulnara Sidorenko palus korraldada koolitus, kuidas koostada erinevaid dokumente,
pöördumisi.
Jelena Koršunova palus volikogu liikmetel esitada märtsikuu jooksul ettepanekud,
milliseid teemasid nad soovivad koolitusel arutada.

Jelena Koršunova
Volikogu esimees

Sirle Kupts
Protokollija
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