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Lõpp: 19.00
Toimumiskoht: Sillamäe Linnavalitsus
Istungit juhatas: Jelena Koršunova
Protokollis: Sirle Kupts
Võttis osa: 19 volikogu liiget (nimekiri lisatud)
Puudus: Aleksandr Bondartšuk, Igor Suharukov
Osalesid:

Tõnis Kalberg  linnapea
Tatjana Ivanova – aselinnapea
Eevi Paasmäe – aselinapea
Andrei Ionov – linnasekretär
Aleksei Stepanov – arenguosakonna juhataja
Katrin Tamme – haridus ja kultuuriosakonna juhataja
Juri Petrenko  linnamajanduse
Irina Hristoforova – eelarve peaspetsialist
Nadežda Skatško – hariduse ja kultuuriosakonna peaspetsialist
Liidia Tolmatšova – Toimetus Sillamäeski Vestnik peatoimetaja
Vladimir Krotov – teleoperaator
Georgi Karpenko – infotehnoloogia peaspetsialist

Läbirääkimised päevakorra kohta.
Küsimusele, millised on veel ettepanekud päevakorra kohta, ei laekunud ühtegi
ettepanekut. Pr Koršunova pani hääletusele volikogu istungi päevakorra.
Otsustati: kinnitada 8st punktist koosnev päevakord. Selle otsuse poolt oli 19
volikogu liiget, vastu ei olnud.
Päevakord:
1. Sillamäel linna 2015.aasta lisaeelarve
Ettekandja: Tatjana Ivanova
1

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Kaasettekandja: Andrei Žoga
Sillamäe linna arengukava 20142020
Ettekandjad: Tõnis Kalberg, Aleksei Stepanov, Tatjana Ivanova,
Sillamäe linna spordiorganisatsioonidele toetuse andmise kord
Ettekandja: Eevi Paasmäe
Esindaja nimetamine Laste Hoolekande Asutuse Lootus hoolekogusse
Ettekandja: Eevi Paasmäe
Taotluse esitamine lammutustoetuse saamiseks ja riigihanke korraldamiseks
loa andmine (Sõtke)
Ettekandja: Tõnis Kalberg
Riigihanke korraldamiseks loa andmine
 Kompleksturvateenus
 Välisvalgustus
Ettekandja: Tõnis Kalberg
Maaüksuse munitsipaalomandisse andmise taotlemine ning sellele koha
aadressi ja sihtotstarbe määramine
 Kalda tn 11a
 M.Rumjantsevi tn 1a
 M.Rumjantsevi tn 10a
 Ranna tn 1a
 V.Majakovski tn 17b
 Viru pst 14c
Ettekandja: Tõnis Kalberg
Arvamuse andmine pagulaste vastuvõtmise küsimuses
Protokolliline otsus
Ettekandja: Jelena Koršunova

1. Sillamäe linna 2015.aasta lisaeelarve
Kuulati Tatjana Ivanova ettekannet linna 2015.aasta kolmanda lisaeelarve kohta.
Tulumaksu laekumine 2015.a 8 kuu jooksul on 79 701 eurot võrra enam. Lisaeelarvega
suurenevad tulud 28 155 euro võrra. Pr Ivanova selgitas tulude laekumist erinevatelt
tegevusaladelt. Kokku suurenevad põhitegevuse tulud 54 427 euro võrra. Seejärel
kommenteeris ta kulude jaotumist tegevusalade lõikes. Kokku suurenevad põhitegevuse
kulud 21 271 euro võrra. Põhitegevuse tulem suureneb 33 156 euro võrra.
Investeerimistegevus on kajastatud lisaeelarve lisas nr 4. Kokku suurenevad
investeerimistegevuse kulud 33 156 euro võtta. Linnavalitsuse poolt esitatud lisaeelarv
eelnõu on tasakaalus.
Kuulati kaasettekandja Andrei Žoga sõnavõttu. 28.09.2105 arutas rahanduskomisjon
linna lisaeelarve eelnõud ning otsustas toetada Sillamäe linna 2015.a lisaeelarvet ning
suunata see arutamiseks septembri volikogule.
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Küsimused:
Oleg Kultajev küsis, mis põhjusel on linnast 19 last suundunud õppima teistesse
omavalitsustesse.
Tatjana Ivanova vastas, et üks põhjustest on näiteks, vanemad töötatavad teistes linnades,
laps võetakse kaasa ning antakse teise linna lasteaeda.
Gulnara Sidorenko leidis, et võiks piirata lasteaia eest makstavat raha. Mille peale
aselinnapea vastas, et linnavalitsusel pole selleks õigust. Koolidele on kehtestatud kindel
tasu – 91 eurot, lasteaiad arvestavad vastavalt kuludele õpilaskoha maksumuse ning
sellest lähtuvalt esitatakse arve KOVle. Mingeid piiranguid ei ole kehtestatud. Lasteaiad
on kallid NarvaJõesuus, Vaivaras.
Gulnara Sidorenko küsis Sõtke tn majade lammutamiseks vajaminevate rahade, majade
jääkväärtuse kohta, kellelt võiks kahju sisse nõuda ning kas politseilt on teavet.
Tatjana Ivanova vastas, et politsei menetleb asja, linnamajanduse osakond arvestas välja
majade bilansilise jääkväärtuse, s.o 30 000 eurot. Teine küsimus on lammutamiseks
vajaminevad vahendid.
Oleg Kultajev alustuseks meenutas volikogu otsust Sillamäel V.Majakovski tn 11, Sõtke
tn 5 ja Sõtke tn 11 elamute lammutuse toetuseks, kus KredExlt taotletav toetus oli kuni
60 000 eurot. Ta küsis, kas juttu on samast rahast, lammutamisele minevate majade arv
on kasvanud.
Tõnis Kalberg selgitas, et KredExlt saab maksimaalselt taotleda 60 000 eurot.
Inna Nazarova küsimus puudutas lasteaeda Helepunased Purjed, kus laste arv väheneb,
milline on lasteaia koha omahind, ta soovis teada, millised on rahandusosakonna meelest
perspektiivid.
Tatjana Ivanova näitas ekraanilt, millised on kohamaksud linna lasteaedades ning
selgitas, et linnavalitsuses on loodud töörühm, kus tegeletakse koolieelsete lasteasutuste,
koolide kulutuuri ja spordiasutuste töö optimeerimisega. Komisjoni töö ei ole lõppenud
ning järeldusi ning otsuseid avalikustada pole õigust. Vastuseks pr Nazarova küsimusele,
kus saab tutvuda komisjoni töö materjalidega, protokollidega, vastas pr Ivanova, et
linnavalitsuse kantseleis.
Oleg Kultajev küsis, milliseid liikmemakse summas 5000 eurot linnavalitsus ei maksa ja
mis lähevad investeerimistegevusse. Samuti huvitas teda territoriaalselt planeerimiselt ära
võetud 17 000 eurot.
Tatjana Ivanova vastas, et ei maksa liikmemaksu MTÜ Vabatsoon, kuna see
mittetulundusühing lõpetab tegevuse. Tallinna mnt projekti käesoleval aastal ei tule ning
seetõttu suunatakse see raha teisele objektile.
Inna Nazarova avaldab arvamust, et jääb hääletamisel erapooletuks, kuna ei saa aru, kust
tuleb raha lammutuseks, kuivõrd see tegevus on põhjendatud.
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Otsustati: võtta vastu määrus nr 37 „Sillamäe linna 2015.aasta lisaeelarve“. Määruse
poolt hääletas 16 volikogu liiget, vastu ei olnud ja erapooletuid oli 3 volikogu liiget
(I.Nazarova, O.Kultajev, G.Sidorenko). Määrus lisatud protokollile.
2. Sillamäe linna arengukava 20142020
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet. Linnapea tänas alustuseks kõiki, kes osalesid linna
jaoks olulise dokumendi arutelul ning esitasid oma ettepanekud. Ettepanekute suhtes
esitas linnavalitsus oma arvamuse. Dokument on aluseks linnaeelarve koostamisel ja
projektide esitamisel. Linnapea pööras volikogu liikmete tähelepanu asjaolule, et oli
aastaid, kus tulumaksu laekumine tõusis 1213 protsenti, ent järgmine aasta, mil riigi
majandus kasvab 2,6%, tulumaksu laekumine linnaeelarvesse peaaegu ei kasva. Samal
ajal on järgmisel aastal vaja tagastada laenu, ja linn tahab säilitada investeerimistegevust
sellisel tasemel nagu täna.
Kuulati Aleksei Stepanovi ettekannet. Arengukava menetletakse mitmes etapis:
volikogul võetakse vastu arengukava eelnõu, mis avalikustatakse, et oleks võimalik teha
arengukava kohta ettepanekuid ning siis toimub avalik arutelu. Volikogu komisjonid
arutavad ka seda dokumenti. Ettepanekud tehtud, annab linnavalitsus nende kohta oma
arvamuse. Viimaks võetakse arengukava volikogul vastu. Seejärel tegi ettekandja
statistilise ülevaate linna käekäigu olulistemast sündmustest. Aleksei Stepanov ütles, et
ettepanekuid arengukava kohta laekus 25, neist 8 volikogu komisjonidelt. Ta nentis, et
vaatamata asjaolule, et dokument tõlgiti vene keelde, ei osalenud avalikul arutelul
linnarahvas ega esitanud oma ettepanekuid.
Gulnara Sidorenko tõstatas küsimuse TallinnNarva mnt rekonstrueerimisel
planeeritavast ümbersõiduteest. Arengukavas on juttu kogujateest, ta soovis saada
selgitusi tõstatatud küsimuses. Selgitusi andis linnapea Tõnis Kalberg, kes rääkis linna
üldplaneeringust ja planeeritavast tee rekonstrueerimisest. Kuna kõik räägitu on kauge
tulevik, siis täna tuleb koostada olemasolevate ristmikute rekonstrueerimiseks projekt.
Gulnara Sidorenko meenutas, et kolm aastat tagasi tulid linnavalitsus ja elanikud ühisele
seisukohale, et tuleb teha ümbersõidutee. Ta esitas küsimuse, kas linn taganeb oma
positsioonidelt.
Tõnis Kalberg selgitas, et arengukava ei tegele ruumilise lahendusega. Selleks on
projektid ja linnal on olemas kehtiv üldplaneering.
Kuulati Tatjana Ivanova ettekannet, kes rääkis linna arengukava ühest osast, nimelt
eelarvestrateegiast. Eelarvestrateegia on koostatud arengukava osana arengukavas
sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste
finantseerimist. Eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve
koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringuprojektide kavandamisel.
Linna eelarvestrateegia koostamise peamiseks eesmärgiks on tagada keskpikas
perspektiivis eelarvepoliitika jätkusuutlikkus, mis tagaks linna tervikliku ja tasakaaluka
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arengu. Eelarvestrateegia hõlmab nelja eelseisvat eelarveaastat. Keskpika
planeerimishorisondi juurutamise üldiseks eesmärgiks on suurendada eelarveprotsessi
stabiilsust, tagada vahendite sihipärasem arenguprojektidesse suunamine, vahendite
parem likviidsus ja rahastatavate tegevuste jätkusuutlikkus ning eelarveprotsessi
läbipaistvus.
Linna eelarvepoliitika põhieesmärgid on tasakaalustatud eelarve ja eelarve ülejäägis
hoidmine. Prioriteetideks on linnale seadustega pandud kohustuste täitmine ja sõlmitud
lepingute järgi linnale võetud kohustuste täitmine, Euroopa Liidu struktuurifondide
toetuse ning teiste toetuste kaasamine investeeringuteks ja muudeks projektideks.
Sillamäe eelarvestrateegia koostamise lähtealuseks on Sillamäe arengukavas toodud
prioriteedid, valdkondlikud ja linna asutuste arengukavad ning majandusarengu
prognoosid aastani 2019.
Küsimused:
Oleg Kultajev küsis põhitegevuse tulemi kohta. Pr Ivanova selgitas põhitegevuse tulemi
kujunemist.
Inna Nazarova märkis, et 2018.asta on mingi märgiline aasta linna jaoks: suured
investeeringud, palgatõus, jne, ja palus selgitada.
Tatjana Ivanova selgitas, et laekub 5 miljonit projektiraha. Prognoositakse 5% tulumaksu
laekumise tõusu. Ei saa öelda, et linnas on ainult pensionärid, kellelt ei laeku tulu. Linnas
töötavad ettevõtted, riik tõstab igal aastal pedagoogide töötasu, kasvab alampalk.
Inna Nazarova rõhutas, et linnast lahkuvad inimesed ja ta soovis teada, miks ei võiks
alustada eelloetletud tegevustega juba varem, aga mitte 2018.aastal.
Tatjana Ivanova lausus, et projektitegevusega tegeletakse nii aastal 2106 kui 2017
vastavalt fondide avanemisele. Arenguosakond tegeleb aktiivselt fondide jälgimisega.
Gulnara Sidorenko pöördus tagasi linna üldplaneeringu ja kogujatee juurde. Tuleb viia
arengukava ja üldplaneering vastavusse. Temaga ühines Oleg Kultajev, kes ütles, et linna
üldplaneeringus ei ole kogujateed.
Tõnis Kalberg märkis, et kaks volikogu liiget tegid ettepanekuid. Ta rõhutas, et kui
toimus juunis eelnõu vastuvõtmine ja hiljem avalik arutelu, ei laekunud mingeid
ettepanekuid. Ta ei näinud põhimõtteliselt vajadust teemat edasi arendada.
Ettepanekud:
Inna Nazarova tegi ettepaneku kaaluda palgatõusu neile linna töötajatele, kes saavad
alampalka, lasteaedade õpetajad, huvi ja spordikeskuste töötajad juba enne 2018.aastat
alates 2016.aastast 1015%.
Oleg Kultajevi ettepanek jätta dokument vastu võtmata, kuna see ei ole lõpuni läbi
mõeldud.
Gulnara Sidorenko tegi ettepaneku viia vastavusse linna arengukava ja üldplaneering.
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Jelena Koršunova ei nõustunud väidetega, et numbrid on läbi mõtlemata. Ta põhjendas
oma arvamust faktidega: riik rahastab riiklike põhikoolide remonti, 2016.aastast kohalike
omavalitsuste ülalpidamisel olevaid koole.
Volikogu esimees pani hääletusele kaks ettepanekut:
1) Linnavalitsuse poolt ette valmistatud määruse eelnõu
2) Volikogu liikme Olge Kultajevi ettepanek jätta eelnõu käesoleval istungil vastu
võtmata
Esimese ettepaneku poolt hääletas 15, vastu oli 3 ja erapooletuks jäi 1 volikogu liige.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 38 „Sillamäe linna arengukava 20142020“. Määruse
poolt hääletas 15 volikogu liiget, vastu 3 ja erapooletu oli 1 volikogu liige. Määrus lisatud
protokollile.
3. Sillamäe linna spordiorganisatsioonidele toetuse andmise kord
Päevakorrapunkti arutelult lahkus Igor Malõšev.
Kuulati Eevi Paasmäe sissejuhatust ning seejärel Nadežda Skatško selgitusi konkreetsete
muudatuste kohta Sillamäe linna spordiorganisatsioonidele toetuse andmise korras.
(seletuskiri lisatud protokollile).
Sõnavõtud:
Jevgeni Terentjev selgitas, et volikogu noorsoo ja spordikomisjon arutas nimetatud
korda koosolekul ning otsustas toetada linnavalitsuse poolt välja töötatud määruse
eelnõu.
Küsimused:
Valeri Kuznetsov küsis, kuidas osakond kontrollib rahaliste vahendite kasutamist
spordiklubide poolt ja kuidas, kontrollitakse tegelikku klubide tööst osavõttu.
Nadežda Skatško selgitas kontrolli, klubid sõlmivad lepingud toetuse saamiseks ning
esitavad aruanded. Mis puudutab osavõttu, siis osakond käib kohapeal vaatamas, kui
palju osaleb, kontrollib avalduste ja osavõtjate vastavust.
Jevgeni Terentjev selgitas, et volikogu noorsoo ja spordikomisjon arutas seda korda koos
treeneritega. Teretulnud on nähtus, et iluvõimlemises alandati iga. See on noor ja
perspektiivikas spordiala. Komisjon toetab linnavalitsuse poolt välja töötatud korda.
Oleg Kultajev küsis, kas vastuolu ei ole, et lapsed hakkavad väga varajases eas trenni
tegema.
Nadežda Skatško selgitas, et ei ole, kuna selline on vanemate valik.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 39 „Sillamäe linna spordiorganisatsioonidele toetuse
andmise kord“. Määruse poolt hääletas 18 volikogu liiget, vastu ei olnud ja erapooletuid
ei olnud. Määrus lisatud protokollile.
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4. Esindaja nimetamine Laste Hoolekande Asutuse Lootus hoolekogusse
Päevakorrapunkti arutelult lahkus Galina Burkova.
Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet esindaja nimetamisest LHA Lootus hoolekogusse. Ta
tegi ettepaneku lähtudes linnavolikogu sotsiaalkomisjoni kooskõlastustest ja esindaja
kirjalikust nõusolekust nimetada Sillamäe Linnavolikogu esindajaks Laste Hoolekande
Asutuse Lootus hoolekogusse Valeri Kuznetsov.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 90 „Esindaja nimetamine Laste Hoolekande Asutuse
Lootus hoolekogusse“. Otsuse poolt hääletas 17 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei
olnud. Otsus lisatud protokollile.
5. Taotluse esitamine lammutustoetuse saamiseks ja riigihanke korraldamiseks
loa andmine (Sõtke)
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet. Esitada Sihtasutusele KredEx meetmesse „Kasutusest
välja langenud munitsipaalomandisse kuuluva või hoonestusõigusega koormatud
kinnisasjal asuva elamu lammutamise toetamise“ taotlus Sillamäel Sõtke tn 2, 4, 6, 7, 8,
10 ja 12 elamute lammutuse toetuseks. Sillamäel Sõtke tn 2, 4, 6, 7, 8, 10 ja 12 hooned on
kasutusest välja langenud elamud, kus toimus ajavahemikul 21.24.augustil 2015.a
tulekahju, mille tagajärjel on hooned varisemisohtlikud ja nende renoveerimine on
ebaotstarbekas. Hoonete asemele on otstarbekas pärast hoonete lammutamist ala
heakorrastada ja kujundada maaala avalikuks ruumiks. Sillamäe Linnavalitsusel
korraldada Sillamäe Sõtke tn 2, 4, 6, 7, 8, 10 ja 12 asuvate avariiohtlike elamute
lammutamine. Linnavalitsus teeb ettepaneku esitada Sihtasutusele KredEx meetmesse
„Kasutusest välja langenud munitsipaalomandisse kuuluva või hoonestusõigusega
koormatud kinnisasjal asuva elamu lammutamise toetamise“ taotlus Sillamäel Sõtke tn 2,
4, 6, 7, 8, 10 ja 12 elamute lammutuse toetuseks otsuse eelnõu toodud tingimustel.
Küsimused:
Andrei Okamantšuk küsis kas majade lammutamiseks on vajalik Muinsuskaitseameti
luba.
Tõnis Kalberg vastas, et põhimõtteliselt ei ole vaja, aga linnavalitsus nõuab
projekteerijalt projekti kooskõlastamist selle ametiga.
Gulnara Sidorenko küsis kas linnapea on kursis menetluse käiguga, kas süüdlased on
välja selgitatud. Ja kas on võimalik peale uurimise lõppemist nõuda süüdlastelt
linnavalitsuse kasuks sisse raha, mis kulub majade lammutamisele.
Tõnis Kalberg vastas, et uurimine käib, praegu üksikasju ei avaldata. Uurimise käigus
täpsustakse tekitatud kahju, linn on kahjunõude esitanud. Linn peab tagama selle tänava
turvalisuse ja on selleks samuti kulutusi teinud.
Gulnara Sidorenko küsis, milline saab olema selle tänava edasine saatus.
Tõnis Kalberg vastas, et antud juhul ei soovi ta spekuleerida ja otsuse langetab volikogu.
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Oleg Kultajev küsis, kas maaala korrastamiseks planeeritud raha on piisav. Teine
küsimus: kui KredEx keeldub toetust andmast, kuidas siis probleem lahendatakse.
Tõnis Kalberg vastas, et rahad on nii arvestatud. Kui KredEx keeldub, siis tuleb
linnavalitsusel mõelda, kuidas oma rahadega lammutada ja korrastada maaala.
Inna Nazarova küsis kas selle territooriumi vastu on arendajad huvi tundnud.
Tõnis Kalberg vastas, et siiani mitte.
Inna Nazarova küsis, kas linnavalitsuses on toimunud sisejuurdlus et selgitada välja, kas
majade valve oli piisav, kes oleks pidanud tagama ohutuse territooriumil. Kus on
vastavad dokumendid, et nendega tutvuda.
Tõnis Kalberg vastas, et kõik osapooled on koos asja arutanud. Eksisteerib leping majade
hooldajaga  AS MEKE Sillamäe. Nad on oma kohustused täitnud. Linn eraldas raha
majade uste ja akende sulgemiseks. Sisejuurdlust kui sellist ei avatud. Politsei ja
Päästeamet menetlevad asja.
Araik Karapetjan küsis, kas arutusel on olnud majade müük.
Tõnis Kalberg vastas, et selle territooriumi perspektiivide arutelul kerkisid mitmed
mõtted. Linnapea tõi näiteid üldplaneeringust, kus on kirjeldatud selle maaala arengut.
Samas nentis ta, et ühekaupa maju polnud ka mõtet müüa lähtuvalt sellest, et üks arendaja
teeb nii nagu talle meeldib, raske on teiste majadega midagi ette võtta. Linnapea kirjeldas
linnavalitsuse nägemust territooriumi arendamisest.
Oleg Kultajev tõi väljavõtte teemaplaneeringust, kus kirjas, et tuleb koostada majade
lammutamiseks detailplaneering. Ta saab aru, et ohtlikud majad tuleb võimalikult kiiresti
lammutada, ent kõik on vaja teha vastavalt nõuetele.
Tõnis Kalberg vastas, et teemaplaneeringut ei ole kinnitatud. Ta tõi argumendid, miks ei
ole vaja lammutustöödeks planeerida. Ta selgitas teemaplaneeringu menetlemist. Täna
eksisteerib ehitusmäärus, mis reguleerib miljööväärtuslikul ala lammutustöid. Täna on
see regulatsioon ainus.
Gulnara Sidorenko küsis, kas peab Muinsuskaitseametiga nõu pidama, mille peale
linnapea korda juba varem Andrei Okamantšuki küsimuse peale vastatut.
Jelena Koršunova pööras volikogu liimete tähelepanu asjaolule, et nagu juba linnapea
ütles, on esitatud kaks otsuse eelnõud, täiendatud eelnõus on lisatud majad Sõtke 7 ja 12.
Seda linnavalitsuse ja volikogu arengu ning linnamajanduse komisjoni ettepanekul.
Otsuse eelnõusse on lisatud punkt 2.3.
Inna Nazarova repliik: teda hämmastas ükskõiksus selle teema arutelul. Põles maha terve
tänav. Ta leidis, et linna oleks võinud läbida väga huvitav turismimarsruut alates
kultuurikeskusest, korrastada Mere pst ja edasi Sõtke (end. Matrossovi tn). Teda üllatas,
miks pole linna vana osa muudetud turistide jaoks atraktiivseks. Oleks loodud
lisatöökohti. Ta rõhutas, et oleks tulnud läbi viia teenistuslik juurdlus veendumaks, et oli
tagatud vara säilimine. See ajaloolist väärtust omav ala oleks pidanud säilima. Etteheide
linnavalitsusele, et polnud läbi viidud piisavalt ranget uurimist.
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Oleg Kultajev täpsustas, kas kahe maja lisandudes jääb summa samaks.
Jelena Koršunova, selgitas veelkord rahade laekumist ja viitas otsusele, kus on lisatud
punkt 2.3.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 91 „Taotluse esitamine lammutustoetuse saamiseks ja
riigihanke korraldamiseks loa andmine“. Otsuse poolt hääletas 12 volikogu liiget, vastu 3
(I.Nazarova, O.Kultajev, G.Sidorenko) ja erapooletuid 2 (A.Okamantšuk, A.Karapetjan).
Otsus lisatud protokollile.
6. Riigihanke korraldamiseks loa andmine
Kuulati Tõnis Kalbergi ja Juri Petrenko ettekannet riigihanke korraldamisest Sillamäe
Linnavalitsusele kompleksturvateenuse osutamiseks perioodil 1.jaanuarist 2016.a kuni
31.detsembrini 2018.a ning sõlmida edukaks tunnistatud pakkujaga hankeleping. Määrata
Sillamäe Linnavalitsusele kompleksturvateenuse osutamise riigihanke eeldatavaks
maksumuseks 60 000 eurot (sh käibemaks).
Küsimused:
Inna Nazarova täpsustas Tškalovi 1a hoone turvamist ning kas summa 60 000 on
kolmeks aastaks.
Juri Petrenko vastas, et hoone signalisatsiooni turvamine ning raha on kolmeks aastaks
Andrei Okamantšuk küsis, kas summa on suurenenud või vähenenud, mille peale vastas
hr Petrenko: suurenenud 10%.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 92 „Riigihanke korraldamiseks loa andmine“. Otsuse poolt
hääletas 17 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
Kuulati Juri Petrenko ettekannet riigihanke korraldamisest Sillamäe linna välisvalgustuse
hooldamiseks perioodil 1.jaanuarist 2016.a kuni 31.detsembrini 2018.a ning sõlmida
edukaks tunnistatud pakkujaga hankeleping. Määrata Sillamäe linna välisvalgustuse
hooldamise riigihanke eeldatavaks maksumuseks 170 000 eurot (sh käibemaks).
Küsimused:
Gulnara Sidorenko täpsustas riigihanke summat, kuna leidis, et summa on väike. Hr
Petrenko vastas, et see selgus eelnevate pakkumiste käigus.
Oleg Kultajev küsis, kas materjalid lähevad selle raha sisse. Juri Petrenko vastas, et siia
on koondatud kõik nii töö kui materjalid.
Gulnara Sidorenko küsis kas näiteks on kokku lepitud elektripostide arv. Juri Petrenko
vastas, et kõik detailid on kokku lepitud.
Oleg Kultajev juhtis hr Petrenko tähelepanu, et ta kirjutas Viru 19 maja juures pikali
olevast välisvalgustuse elektripostist, mis kujutab ohtu parkivatele autodele. Juri Petrenko
viitas oma kirjale ning selgitas veelkord asjaolusid.
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Jelena Koršunova pakus lahendada küsimus töökorras ning see teema ei puuduta antud
päevakorrapunkti.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 93 „Riigihanke korraldamiseks loa andmine“. Otsuse poolt
hääletas 17 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
7. Maaüksuse munitsipaalomandisse andmise taotlemine ning sellele koha
aadressi ja sihtotstarbe määramine
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet maaüksuse munitsipaalomandisse andmise taotlemine
ning sellele kohaaadressi ja sihtotstarbe määramine järgmiste maaüksuste kohta: Kalda
tn 11a, M.Rumjantsevi tn 1a, M.Rumjantsevi tn 10a, Ranna tn 1a, V.Majakovski tn 17b,
Viru pst 14c.
Volikogu esimees pani otsuste eelnõud ühekaupa hääletusele:
Maaüksuse munitsipaalomandisse andmise taotlemine ning sellele kohaaadressi ja
sihtotstarbe määramine


Kalda tn 11a

Otsustati: võtta vastu otsus nr 94 „Maaüksuse munitsipaalomandisse andmise taotlemine
ning sellele kohaaadressi ja sihtotstarbe määramine“. Otsuse poolt hääletas 17 volikogu
liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.


M. Rumjantsevi tn 1a

Otsustati: võtta vastu otsus nr 95 „Maaüksuse munitsipaalomandisse andmise taotlemine
ning sellele kohaaadressi ja sihtotstarbe määramine“. Otsuse poolt hääletas 17 volikogu
liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.


M. Rumjantsevi tn 10a

Otsustati: võtta vastu otsus nr 96 „Maaüksuse munitsipaalomandisse andmise taotlemine
ning sellele kohaaadressi ja sihtotstarbe määramine“. Otsuse poolt hääletas 17 volikogu
liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.


Ranna tn 1a

Otsustati: võtta vastu otsus nr 97 „Maaüksuse munitsipaalomandisse andmise taotlemine
ning sellele kohaaadressi ja sihtotstarbe määramine“. Otsuse poolt hääletas 17 volikogu
liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.


V.Majakovski tn 17b
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Otsustati: võtta vastu otsus nr 98 „Maaüksuse munitsipaalomandisse andmise taotlemine
ning sellele kohaaadressi ja sihtotstarbe määramine“. Otsuse poolt hääletas 17 volikogu
liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
Viru pst 14c
Otsustati: võtta vastu otsus nr 99 „Maaüksuse munitsipaalomandisse andmise taotlemine
ning sellele kohaaadressi ja sihtotstarbe määramine“. Otsuse poolt hääletas 17 volikogu
liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.


8. Arvamuse andmine pagulaste vastuvõtmise küsimuses
Kuulati Jelena Koršunovat. Ta tuletas kohalviibijatele meelde, et linnavolikogu pöördus
Sotsiaalministeeriumi poole ning andis teada oma seisukohtadest seoses pagulaste
vastuvõtmisega. Volikogu esimees tegi ettepaneku kinnitada protokollilise otsusega
volikogu varem väljaöeldud seisukohta.
Arutanud pagulaste vastuvõtuga seotud küsimusi, linnavolikogu annab arvamuse, et
Sillamäe linn ei saa tagada pagulastele seaduses sätestatud sotsiaalsed garantiisid, sest:
 pagulastel on raske lõimuda Eesti ühiskonda, kuna puudub vastav
keelekeskkond, mis on lahutamatuks osaks antud valdkonnas;
 siiani on lahendamata lõimumise probleemid, täpsemalt eesti keele õpe;
 ametlikult on registreeritud 504 töötut;
 on olemas turvariskid, mis on seotud vähese korrakaitsjate arvuga linnas;
 linnas puuduvad vabad munitsipaaleluruumid ning eluruumi järjekorras on 35
peret jne.
Sellega oli volikogu istungi päevakord ammendatud. Esimees lõpetas haamrilöögiga
volikogu istungi.
Järgmine volikogu istung toimub 29.10.2015.

Jelena Koršunova
Volikogu esimees

Sirle Kupts
Protokollija
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