ISTUNGI PROTOKOLL
Sillamäe

31. märts 2020 nr 32

SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU

Algus: 16.00
Lõpp: 16.40
Toimumiskoht: elektrooniline keskkond zoom.us

https://us04web.zoom.us/j/671986242?
pwd=eWhvejRxMWthbkJRMDladDZaZVBLUT09
Istungit juhatas: Jelena Koršunova
Protokollis: Sirle Kupts
Võttis osa: 18 volikogu liiget
Puudus: Valeri Abramovitš, Araik Karapetjan, Tatjana Lebedeva
Osalesid:

linnapea Tõnis Kalberg
aselinnapea Tatjana Ivanova
aselinnapea Aleksei Stepanov
linnasekretär Andrei Ionov
sotsiaalhooldusosakonna juhataja Tatjana Bolšakova

Enne päevakorda tegi volikogu esimees Jelena Koršunova volikogu liikmetele vastu võtta
järgmised protokollilised otsused:
1) Seoses vabariigis kehtiva koroonaviirusest tingitud eriolukorraga (eriolukord kestab
praeguste korralduste järgi vähemalt 1. maini), tuleb läbi mõelda linnavolikogu ja –
valitsuse korraldamine eriolukorras, iseäranis aprilli- ja maikuus 2020.
Siit tulenevalt teha linnavalitsusele ettepanek arutada Sillamäe linna põhimääruses
volikogu ja valitsuse töökorras muutmist, et näha ette elektroonilise istungi
võimalus.
Kõik volikogu liikmed olid ettepaneku poolt.
2) Vastavalt „Korterelamute toetamise korra“ paragrahvile 6 lõikele 2 „Taotluse
menetlemine“ on taotluse esitamise tähtaeg korra § 3 lõike 1 tegevustele on 15.
mai. Taotleja esitab linnavalitsusele üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab
otsust korterelamu remonditööde läbiviimise kohta, mille toetamiseks on esitatud
taotlus. Kehtiv eriolukord ei võimalda korterelamu elanikel koguneda otsuse
tegemiseks.
Volikogu teeb linnavalitsusele ettepaneku pikendada seoses eriolukorraga taotluse
esitamise tähtaega kuni eriolukorra lõppemiseni ja anda taotlejatele lisaaega
üldkoosolekute läbiviimiseks kuni 45 päeva.
Kõik volikogu liikmed olid ettepaneku poolt.
3) Seoses vabariigis kehtiva koroonaviirusest tingitud eriolukorraga lugeda Sillamäe
linnavolikogu istungid eriolukorra kehtimise ajal kinnisteks.
Kõik volikogu liikmed olid ettepaneku poolt.
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Jelena Koršunova teavitas Zoom.us keskkonnas osalevaid volikogu liikmeid sellest, et osa
volikogu liikmeid ei saa osaleda elektrooniliselt. Need volikogu liikmed saatsid oma
arvamuse volikogu istungi päevakorrapunktide kohta linnakantselei e-postile. Oma
arvamuse iga päevakorrapunkti kohta saatsid Oleg Kultajev, Dmitri Lett, Gulnara
Sidorenko, Igor Suharukov ja Aleksandr Toffert. E-postile laekus kiri Tatjana Lebedeva epostilt. Selle kirja saatja ja allkirjastaja olid eri isikud. Saatja Tatjana Lebedeva ja
allkirjastaja Oleg Kultajev. Sellisel kujul ei ole Tatjana Lebedeva arvamus aktsepteeritav.
Läbirääkimised päevakorras osas. Jelena Koršunova küsimusele, kas on ettepanekuid
päevakorra osas, ei laekunud ühtegi ettepanekut.
Otsustati: kinnitada alljärgnev päevakord.
Päevakord:
1. Riigihankes pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks
loa andmine, Vanalinna kool
Kuulati Aleksei Stepanovit. Sillamäe Linnavolikogu 12. märtsi 2020. a istungil ei lubanud
Sillamäe Linnavolikogu Sillamäe Linnavalitsusel tunnistada riigihankes „Sillamäe
Vanalinna Kooli uue hoone projekteerimistööd ja autorijärelevalve“ edukaks ühispakkujate
pakkumust maksumusega
319 685 eurot (ilma käibemaksuta) ning sõlmida
ühispakkujatega hankelepingut põhjusel, et pakkumuse maksumus oluliselt ületab Sillamäe
Linnavolikogu 26. septembri 2019. a otsusega nr 84 „Riigihanke korraldamiseks loa
andmine“ määratud eeldatavat maksumust Sillamäe Vanalinna Kooli hoone ehitusprojekti
koostamiseks (s.o 280 000 eurot ilma käibemaksuta).
Hankekomisjon tegi 13. märtsil 2020. a riigihangete registri kaudu ühispakkujatele
ettepaneku üle vaadata pakkumuse maksumust ning esitada korrigeeritud pakkumus 19.
märtsiks 2020. a. 17. ja 18. märtsil 2020. a pidas hankekomisjon ühispakkujatega
läbirääkimisi, mille tulemusel esitasid ühispakkujad 19. märtsil 2020. a riigihangete
registris uue pakkumuse summas
302 000 eurot (ilma käibemaksuta). Koos
käbemaksuga moodustab pakkumus 362 400 eurot.
Antud juhul ületab esitatud pakkumus hankelepingu eeldatavat maksumust 26 400 euro
võrra (sh käibemaks).
Linnavalitsus teeb linnavolikogule ettepaneku lubada Sillamäe tunnistada riigihankes
„Sillamäe Vanalinna Kooli uue hoone projekteerimistööd ja autorijärelevalve“
(viitenumber 220062) edukaks ühispakkujate Lauder Architects, SIA ja Symptom Arhitekt
pakkumus maksumusega 362 400 eurot (sh käibemaks) ning sõlmida ühispakkujatega
hankeleping.
Arvamust, et hankeleping tuleb sõlmida avaldasid Aleksandr Kanev ja Aleksandr
Bondartšuk.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 99 „Riigihankes pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja
hankelepingu sõlmimiseks loa andmine, Vanalinna kool“. Otsuse poolt oli 14 volikogu
liiget, vastu 4 ja erapooletuid ei olnud. Tatjana Lebedeva ei osalenud hääletamisel. Otsus
lisatud protokollile.
Zoom.us keskkonnast ja volikogu istungilt lahkus Igor Suharukov.
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2. Isikliku kasutusõiguse seadmine VKG
3. Isikliku kasutusõiguse seadmine VKG 2
Kuulati Aleksei Stepanovit, kes andis selgitusi 2. ja 3.päevakorrapunkti kohta.
Linnavalitsus teeb ettepaneku seada Sillamäe linna omandis olevale kinnistule aadressil
Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Lev Tolstoi tänav L1 tasuta isiklik kasutusõigus
Osaühingu VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks 6-0,4 kV maakaabelliinide ja alajaama
rajamiseks vastavalt otsuse lisas toodud asendiplaanile ja tingimusel, et kinnisasja
omanikul õigus nõuda talumistasuna selliste kantud kulude hüvitamist, mille kandmine on
koormatud kinnisasja omaniku jaoks vältimatu ja mille suurus on rohkem kui üks
kolmandik talumistasust.
Sillamäe Linnavalitsusel sõlmida õigustatud isikuga notariaalselt tõestatud asjaõigusleping
kinnistu isikliku kasutusõigusega Sillamäe linn, 1 Tallinn-Narva tee L20 tasuta isiklik
kasutusõigus Osaühingu VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks 6-0,4 kV maakaabelliinide ja
kaablitransiitkilbi rajamiseks vastavalt otsuse lisas toodud asendiplaanile ja tingimusel, et
kinnisasja omanikul õigus nõuda talumistasuna selliste kantud kulude hüvitamist, mille
kandmine on koormatud kinnisasja omaniku jaoks vältimatu ja mille suurus on rohkem kui
üks kolmandik talumistasust.
Sillamäe Linnavalitsusel sõlmida õigustatud isikutega notariaalselt tõestatud
asjaõigusleping kinnistute isikliku kasutusõigusega koormamiseks.
Täpsustavaid küsimusi esitas Aleksandr Bondartšuk.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 100 „Isikliku kasutusõiguse seadmine VKG“. Otsuse poolt
oli 18 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Tatjana Lebedeva ei osalenud
hääletamisel. Otsus lisatud protokollile.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 101 „Isikliku kasutusõiguse seadmine VKG 2“. Otsuse
poolt oli 18 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Tatjana Lebedeva ei osalenud
hääletamisel. Otsus lisatud protokollile.
4. Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale
Lisa
Seletuskiri
Kuulati Tatjana Bolšakova ettekannet. Hooldajatoetust puudega lapse hooldajale maksti
kuni 28. veebruarini 2009. a Sotsiaalkindlustusameti kaudu „Puuetega inimeste
sotsiaaltoetuste seaduse“ alusel. Alates 1. märtsist 2009. a on puudega lapse
hooldajatoetuse maksmise otsustamine linnavalitsuse pädevuses.
Määrus reguleerib 3-18-aastase puuetega laste hooldajatele toetuse taotlemise, määramise,
maksmise ja maksmise lõpetamise korda Sillamäe linnas. Hooldajatoetus puudega lapse
hooldajale on igakuine sotsiaaltoetus hooldusvajadusega puudega lapse hooldamise eest.
Hooldajatoetust on õigus taotleda ühel rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas
elukohta omaval raske või sügava puudega lapse vanemal, eestkostjal, võõrasvanemal või
perehoolduslepingu alusel last hooldaval isikul, kes tegelikult elab puudega lapsega samal
aadressil Sillamäe linnas ning ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.
Hooldajatoetust makstakse igakuiselt. Toetuse määr on 50 eurot ja 178,20 eurot
sotsiaalmaks. Toetuse saamiseks esitab hooldaja Sillamäe Linnavalitsuse
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sotsiaalhoolekande osakonnale kirjaliku taotluse koos vajalike dokumentidega. Osakonna
ametnik teeb otsuse toetuse määramise või määramata jätmise kohta.
Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt kuni lapse puude kestuse viimase päevani või
tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldaja või puudega laps omab
tähtajalist elamisluba.
Toetust ei määrata hooldajale, kellele on määratud raske või sügav puue või kes saab
riiklikku pensioni, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest, kelle
puudega laps viibib hoolekandeasutuses, kui lapse hooldamine on tagatud teiste sotsiaalja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega, hooldajale, kes
keeldub hooldusvajaduse hindamise läbiviimisest.
Toetused, mis olid määratud eelnevalt kehtinud korra alusel, jäävad muutmata.
Sillamäe linnas elab Sotsiaalkindlustusameti andmetel seisuga november 2019. a kokku
154 puudega last, kellest keskmise puudega 78 last, raske puudega 73 last ja sügava
puudega 3 last. Käesoleval ajal puudega lapse hooldajatoetust saab 3 hooldajat.
Täpsustavaid küsimusi esitasid Aleksandr Kanev, kes küsis eelarves rahaliste vahendite
olemasolu kohta. Selle toetuse jaoks on linnaeelarves raha olemas. Andrei Žoga meelest
oleks võinud toetust suurendada kuni 70 euroni. Ettekandja selgitas, et käesoleval aastal on
suurendatud toetust 20 eurolt 50 euroni ning ka eelarvesse on niisugune raha sisse
planeeritud.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 56 „Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale“. Määruse
poolt oli 18 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Määrus lisatud protokollile.
Järgmine volikogu istung toimub 30.04.2020. a algusega kell 16:00 Sillamäe
linnavalitsuses II korruse saalis või elektroonilises keskkonnas zoom.us.

Jelena Koršunova
Volikogu esimees

Sirle Kupts
Protokollija
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