SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL

Sillamäe

28. veebruar 2017 nr 40

Algus: 16.00
Lõpp: 18.45
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Osalesid:
Tõnis Kalberg – linnapea
Aleksandr Kanev - aselinnapea
Tatjana Ivanova – aselinnapea
Deniss Iškin – õigusnõunik
Katrin Tamme – linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Liidia Tolmatšova – Toimetus Sillamäeski Vestnik peatoimetaja
Georgi Karpenko – infotehnoloogia peaspetsialist
Meedia esindajad
Läbirääkimised päevakorra kohta. Jelena Koršunova küsimusele, kas on täiendusi, parandusi
päevakorra kohta, ei laekunud ühtegi ettepanekut.
Otsustati: kinnitada 6st punktist koosnev päevakord. Poolt 20 volikogu liiget.
Päevakord:
1.
2.

3.

4.
5.

Ülevaade õiguskorrast Sillamäe linnas
Ettekandja: Ida prefektuuri Narva politseijaoskonna juht Sergei Andrejev
Sillamäe linna arengukava, eelarvestrateegia ja valdkonnapõhiste arengukavade
läbivaatamise ja muutmise algatamine
Ettekandja: linnapea Tõnis Kalberg
Kaasettekandja: arenguosakonna juhataja Aleksei Stepanov
Projekti „Sillamäe Lasteaia Päikseke hoone energiatõhususe tõstmine“ taotluse
esitamine ja riigihanke korraldamiseks loa andmine
Ettekandja: aselinnapea Aleksandr Kanev
Projekti „Esmatasandi tervisekeskuse rajamine“ kaasfinantseerimine
Ettekandja: aselinnapea Eevi Paasmäe
Sillamäe linna põhikoolivõrgu korrastamise tegevuskava kinnitamine
Ettekandja: linnapea Tõnis Kalberg

Kaasettekandja: aselinnapea Eevi Paasmäe
6.
Haldusreformi läbiviimisest
Ettekandja: volikogu esimees Jelena Koršunova
1. Ülevaade õiguskorrast Sillamäe linnas
Kuulati Ida prefektuuri Narva politseijaoskonna juhi Sergei Andrejevi ülevaadet õiguskorrast
Sillamäel. Niisugune ülevaade eelmise aasta kokkuvõttest õigusrikkumistest on saanud
traditsiooniks. Koostöö on kasulik mõlemale poolele. Tuleb nentida, et 2016.aastal on
võrreldes 2015.aastaga kuritegevus Sillamäel vähenenud. Vähenenud on varavastaste
kuritegude, aiamaade ja korterivarguste arv. Tunduvalt on vähem väärtegusid. Liikluses võib
täheldada avariide arvu vähenemist. Siiski, on liiklusõnnetustes kannatanute arv veidi
suurenenud. Enam-vähem sama on joobes juhtide arv. Perevägivalla juhtude arv on
vähenenud. Hr Andrejev illustreeris ettekannet tabelite ja joonistega, rääkis projektidest
politsei osalusel. Suurt tähelepanu pöörab politsei ennetustööle. Politsei isikkoosseis on
komplekteeritud, patrullid samuti. Mis puudutab 2017.aastat, siis jätkatakse tööd
perevägivalla juhtude vähendamisel, suurt tähelepanu pööratakse narkokuritegudele. Oma
ettekandes lubas hr Andrejev, et senisest enam kasutatakse politsei töö kajastamiseks meedia
abi, sealhulgas linnalehte Sillamäeski Vestnik.
Volikogu liikmed Andrei Okamantšuk, Oleg Kultajev, Igor Malõšev tundsid huvi videovalve
arenguvõimaluste, narkootikumide leviku kohta. Aleksandr Bondartšuk soovis teada, millal
alustatakse täid uue päästeameti hoone ehitamisel linnas. Aleksandr Bõstrjak tundis huvi, kas
kriminogeensus regioonis on suurem kui mujal Eestis.
Pr Koršunova tänas ja lausus, et koostöö linna ja politsei vahel laabub hästi ning ta loodab, et
edaspidi tehakse veelgi tihedamat koostööd.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
2. Sillamäe linna arengukava, eelarvestrateegia ja valdkonnapõhiste arengukavade
läbivaatamise ja muutmise algatamine
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet. Linnavalitsus teeb ettepaneku algatada Sillamäe linna
kehtiva arengukava, eelarvestrateegia ja vajadusel ka valdkonnapõhiste arengukavade
läbivaatamine ja muutmine. Ettepanekud linna kehtiva arengukava, eelarvestrateegia ja
vajadusel ka valdkonnapõhiste arengukavade muutmiseks esitab linnavalitsus linnavolikogule
hiljemalt 1. juuniks 2017. a. Linnavolikogu liikmetele ja komisjonidele tehakse ettepanek
osaleda Sillamäe linna kehtiva arengukava, eelarvestrateegia ja vajadusel ka valdkonnapõhiste
arengukavade läbivaatamisel.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 187 „Sillamäe linna arengukava, eelarvestrateegia ja
valdkonnapõhiste arengukavade läbivaatamise ja muutmise algatamine“. Otsuse
vastuvõtmise poolt hääletas 19 (Inna Nazarova lahkus hääletamise ajal volikogu istungilt)
volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.

3. Projekti „Sillamäe Lasteaia Päikseke hoone energiatõhususe tõstmine“ taotluse
esitamine ja riigihanke korraldamiseks loa andmine

Kuulati Aleksandr Kanevi ettekannet. Projekti raames on plaanis soojustada Sillamäe
Lasteaia Päikseke hoone välisseinad koos sokliga, vahetada välja olemasolevad aknad ja
uksed, renoveerida soojussõlm ning kogu küttesüsteem majas, renoveerida kogu veevarustuse
süsteem majas ning rajada soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioon.
Projekti tegevuste kogumaksumus on planeeritud kuni 575 000 eurot, sellest 557 750 eurot on
abikõlblik kulu. Sillamäe linna omafinantseering moodustab vähemalt 30% abikõlblikest
kuludest, millele lisanduvad mitteabikõlblikud kulud summas 17 250 eurot. Projekteerimine
ja ehitus on planeeritud 2017.-2018. aastatele.
Projekti raames rekonstrueeritav hoone ja hoonealune kinnistu kuuluvad Sillamäe linnale ja
nende kohta puuduvad kinnistusraamatusse kandmata lepingud ning et Sillamäe linn kohustub
hoonet kasutama munitsipaallasteaiana ja seda mitte võõrandama või valdust andma
kolmandatele isikutele ilma Rahandusministeeriumiga kooskõlastamata vähemalt viis aastat
projekti lõppemisest arvates.
Küsimused:
Andrei Okamantšuk küsis, mis on projekti eesmärk.
Aleksandr Kanev selgitas, et peamine eesmärk on vähendada hoone küttekulusid soojustamise
arvel, muuta hoone energiatõhusamaks ning parandada üldist mikrokliimat.
Andrei Okamantšuk palus täpsustada arve.
Aleksandr Kanev selgitas, et audiitor tegi arvestuse kahe paketi peale. Ühel juhul soojustuse
kihi paksus on 150 mm ja teisel 200 mm, kokkuhoid ligi 600 MwH, kütte maksumus umbes
70 €/Mwh.
Oleg Kultajev küsis mitteabikõlblike kulude kohta summas 17 250 €.
Aleksandr Kanev vastas, et need on kulud sellele hoone osale, mida ei kasutata otseselt
lasteaia vajadusteks, vaid arstiteenuste osutamiseks. Seal on praegu perearsti keskus.
Oleg Kultajev täpsustas, et järgmise punktina on päevakorras tervisekeskuse rajamine, siis
eeldatavasti kolib perearst lasteaia ruumidest välja. Võiks nende ruumide remondi arvestada
kulude hulka, mida toetatakse.
Aleksandr Kanev selgitas, et hetkeolud on selline, kus perearst kasutab talle eraldatud ruume.
Mõlemad projektid esitatakse paralleelselt. Ei saa perearsti kasutatavad ruume arvesse võtta.
Gulnara Sidorenko küsis, kuhu paigutatakse remondi ajaks lapsed. Selle peale vastas
aselinnapea, et remonti on tehtud ka linna teistes lasteaedades ning lapsi polnud vaja teise
lasteaeda paigutada. Jälgiti kõiki ohutusnõudeid.
Nii Oleg Kultajev kui Gulnara Sidorenko olid huvitatud, mis saab perearsti ruumidest siis, kui
arst kolib välja, kas jäävad remontimata.
Hr Kanev vastas, et kõik soojustatakse projekti raames, aknad vahetatakse. Tööd tegemata ei
jää.
Andrei Okamantšuk oli huvitatud, kas peale kaasajastamist tehakse hoones seire, et veenduda
soojussõlme tõhususes. Aselinnapea vastas, et läbiviidud energiaaudit andis soovitusi hoone
tõhususe parandamiseks. Projekti tulemusel paraneb hoone soojavarustus.
Oleg Kultajev soovis teada, kas paigaldatakse soojusarvestid.
Aleksandr Kanev selgitas, et linnavalitsus esitab projekti ja määrab rahalised raamid, aga
üksikasjad täpsustuvad juba projekteerimise käigus.
Otsustati: võtta vastu otsus nr 188 „Projekti „Sillamäe Lasteaia Päikseke hoone
energiatõhususe tõstmine“ taotluse esitamine ja riigihanke korraldamiseks loa

andmine“. Otsuse vastuvõtmise poolt oli 19 volikogu liiget, vastu ei olnud ja erapooletuid 1
(Andrei Žoga). Otsus on lisatud protokollile.
4. Projekti „Esmatasandi tervisekeskuse rajamine“ kaasfinantseerimine
Seoses huvide konfliktiga ei osalenud küsimuse arutelul ega hääletamisel Valeri Abramovitš
ja Andrei Žoga. Avaldused lisatud protokollile.
Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, Sillamäe linna
põhimääruse alusel ning arvestades Sillamäe linna arengukava 2016-2020“ punkti 6.9
alapunkti 2 ning lähtudes SA Sillamäe Haigla nõukogu 15. veebruari 2017. a taotlusest esitada
projekt ,,Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse rajamine“ rahastamiseks Euroopa Liidu
struktuurivahenditest. Projekti tulemusena luuakse polikliiniku hoonesse multifunktsionaalne
esmatasandi tervisekeskus, kus teenuse osutamiseks renoveeritakse osa polikliiniku ruume,
teostatakse kapitaal- ja osaliselt sanitaarremont. Tervisekeskuses hakkavad selle valmimise
järgselt pakkuma teenust kokku 7 perearsti. Tervisekeskuses on lisaks perearstidele ja õdеdеlе
ka ämmaemandaabi, koduõenduse, koolitervishoiu õe, füsioteraapia, rehabilitatsiooni,
sotsiaal- ja psühholoogilise nõustamise teenus. Tervisekeskuse haldajaks saab Sihtasutus
SILLAMAE HAIGLA. Tervisekeskuses on esmatasandi tervishoiuteenuste pakkumiseks
sõlmitud teenuste osutajatega eellepingud (osaühing SILLAMAE KAJAKA
ARSTIABIKESKUS, osaühing ASL PEREARST, V. Abramovitši Perearstikeskus Osaühing,
Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla, SIHTASUTUS АНТМЕ HAIGLA), mille kohaselt on
üürnikud kohustatud teenust osutama vähemalt 10 aastat. Tervisekeskuse rajamiseks vajalike
ruumide renoveerimist Sillamäel finantseeritakse Euroopa Regionaalarengu fondist
saadavatest vahenditest ja Sihtasutuse SILLAMAE HAIGLA omavahenditest.
Projekti kogumaksumus on ligikaudu 917 520 eurot (sh abikõlblike kulude summa on 794
114 eurot, mitteabikõlblike kulude summa on 123 406 eurot, toetuse taotletav summa on 595
585,50 eurot, omafinantseeringu summa on 198 528,50 eurot).
Tervise- ja tööministri 12. augusti 2015. a määruse nr 36 ,,Esmatasandi tervisekeskuste
kaasajastamine“ § 17 lõike 1 punkti 3 kohaselt lisatakse projekti taotlusele toetuse taotleja
kirjalik kinnitus omafinantseeringu, mitteabikõlblike kulude ja projekti võimaliku kallinemise
katmise suutlikkuse kohta, mis moodustab kokku umbes 321 934,50 eurot. SA SILLAMAE
HAIGLA ei saa esitada kinnitust omafinantseeringu, mitteabikõlblike kulude ja projekti
võimaliku kallinemise katmise suutlikkuse kohta kogusummas. Projekt esitatakse 8.märtsil
2017.
Pr Paasmäe märkis, et 17.02.2017 laekus kiri OÜ Perearstide Keskus Neeme ja SA Kirde
Kohalik Haigla, millega palutakse toetada tervisekeskuse projekti aadressil Pavlovi 12a ja
osaleda projekti finantseerimisel. 2016.a juunis sai linnavalitsus samadelt asutustelt kirja,
milles nad palusid linnalt toetuskirja, ja kuna nad ei palunud linnalt rahalist toetust, siis
palusid toetuskirjas mitte teha viidet linna arengukavale, milles on kirjas, et toetatakse
tervisekeskuse loomist linna polikliiniku baasil.
Sellise toetuskirja linn andis. Nagu märkis ettekandja, polnud linnal võimalust eelnevalt
arutada OÜ Perearstide Keskus Neeme ja SA Kirde Kohalik Haigla tervisekeskuse projekti,
analüüsida ja hinnata linna rahalisi võimalusi. Vastavalt nende asutuste soovile on linn valmis
arutama 17.02.2017 avaldust 9.märtsil 2017, et analüüsida tekkinud olukorda.
Linnavalitsus teeb ettepaneku tagada SA Sillamäe Haigla projekti ,,Sillamäe esmatasandi
tervisekeskuse rajamine“ finantseerimise korral Sillamäe linna kaasfinantseerimine, sh
mitteabikõlblike kulude osas summas kuni 160 000 eurot Sillamäe linna eelarve vahenditest.

Küsimused:
Igor Malõšev küsis, kas ta sai õigesti aru, et linnal on võimalik tulevikus leida vahendeid teise
tervisekskuse toetuseks.
Eevi Paasmäe vastas, et eelkõige peab linnavalitsus tutvuma projektiga, hindama linna rahalisi
võimalusi.
Volikogu liikmed Oleg Kultajev, Gulnara Sidorenko, Igor Suharukov ja Andrei Okamantšuk
esitasid alternatiivse otsuse eelnõu vastavalt millele tehti ettepanek toetada kahte
tervisekeskust proportsionaalselt teenindatavate elanike arvule.
Jelena Koršunova pani selle eelnõu hääletusele.
Eelnõu poolt hääletas 5 volikogu liiget, vastu oli 11 ja 2 olid erapooletud.
Jelena Koršunova pani hääletusele linnavalitsuse poolt välja töötatud otsuse eelnõu. Oleg
Kultajev, Gulnara Sidorenko, Igor Suharukov ja Andrei Okamantšuk taandasid end eelnõu
hääletamisest.
Eelnõu poolt hääletas 13 volikogu liiget, vastu ei olnud ja 1 oli erapooletu (Inna Nazarova).
Otsustati: võtta vastu otsus nr 189 „Projekti ,,Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse
rajamine“ Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks kaasfinantseerimine“.
Otsuse vastuvõtmise poolt oli 15 volikogu liiget, vastu 1 ja erapooletuid ei olnud. Otsus on
lisatud protokollile.
5. Sillamäe linna põhikoolivõrgu korrastamise tegevuskava kinnitamine
Igor Malõšev lahkus volikogu istungilt.
Kuulati Tõnis Kalbergi ettekannet. Eelnevalt oli volikogu liikmetele tutvumiseks välja
saadetud materjalid koolivõrgu korrastamise kohta.
Linnapea märkis, et ettevalmistused koolivõrgu korrastamiseks on kestnud pika aega.
Korrastamine tuleneb eelkõige seadusest, laste arvu vähenemisest linnas, vajadusest
rekonstrueerida Vanalinna ja Kannuka kooli hoone, arvestades tänapäeva nõudmisi
õppekeskkonnale. Hr Kalberg tõi välja variandid, mida töörühm arutas: jätta kõik nii nagu on,
remontides tasapisi koole linna raha eest; rekonstrueerida mõlemad vene põhikoolid; ehitada
üks suur kool, ühendades Vanalinna ja Kannuka kooli. Linnavalitsuse seisukoht on, et linnas
tegutseks kaks kooli – Vanalinna ja Kannuka, ent mõlemad tuleb rekonstrueerida. Linnapea
rõhutas, et venitada ei tohi, kuna ei saa käest lasta võimalust saada ühe kooli – Vanalinna rekonstrueerimiseks välisrahastamist.
Volikogu liikmed Oleg Kultajev, Gulnara Sidorenko, Andrei Okamantšuk, Inna Nazarova
diskuteerisid selle üle, et linnas võiks olla üks suur uus kool ning pakkusid välja erinevaid
kohti kooli ehitamiseks, nagu teisele poole Tallinna maanteed, V. Tškalovi 25 territooriumile,
spordiväljakule Sillamäe Gümnaasiumi juures, tühermaale.
Linnavalitsus vastas argumenteeritult, miks ei ole pakutud variandid elujõulised.
Läbi vaadanud Sillamäe Linnavalitsuse poolt esitatud aruande „Sillamäe linna põhikoolivõrgu
korrastamise ettepanekud“ ning tulenevalt linnapea Tõnis Kalberg’i ettepanekust,

Linnavolikogu otsustab:
1. Võtta teadmiseks Sillamäe Linnavalitsuse poolt esitatud aruanne „Sillamäe linna
põhikoolivõrgu korrastamise ettepanekud“.
2. Kinnitada tegevuskava Sillamäe põhikoolivõrgu korrastamiseks:

Tegevus
Põhikoolivõrgu
korrastamise analüüs
koos esialgse
tegevuskavaga
Põhikoolivõrgu
korrastamise tegevuskava
tutvustamine
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linna arengukavasse ja
eelarvestrateegiasse
Vanalinna Kooli projekti
finantseerimise taotlus
Tegevuskava Vanalinna
Kooli remondiaegse õppe
korraldamiseks
Vanalinna Kooli
rekonstrueerimise
rahastamise otsus
Kannuka Kooli
rahastamistaotluse
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ehituskulude
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Kannuka Kooli
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Otsustati: võtta vastu protokolliline otsus „Koolivõrgu tegevuskava“. Otsuse vastuvõtmise
poolt oli 18 volikogu liiget, vastu ei olnud ja erapooletuid 1. Otsus on lisatud protokollile.
6. Haldusreformi läbiviimisest
Kuulati Jelena Koršunova ettekannet. Ta selgitas, et vabariigi valitsuse ettepanek kolme
omavalitsuse – Vaivara valla, Narva-Jõesuu ja Sillamäe linna ühinemiseks – toob endaga
kaasa teatud toimingud. Kolm omavalitsust peavad istuma läbirääkimiste laua taha, küsitlema
inimesi (toimub aprillis), millele eelneb suur ettevalmistustöö, selle järel töötatakse välja
arvamus, mis esitatakse 15.maiks 2017 Ida-Viru maavanemale. Volikogu esimehe sõnul
ollakse seisukohal, et valitsus on teinud omavalitsustele ettepaneku. See pole veel valitsuse
lõplik otsus. Pr Koršunova palus kõikidel saadikutel olla küsimuse käsitlemisel äärmiselt
korrektsed ning kandma vastutust linnarahva ees.
Volikogu esimees Jelena Koršunova pani hääletusele protokollilise otsuse.
Tulenevalt linnapea Tõnis Kalberg’i ettepanekust,
Linnavolikogu otsustab:

1. Võtta informatsioon Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu „Narva-Jõesuu linna, Sillamäe
linna ja Vaivara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli
1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“
muutmine“ (edaspidi Vabariigi Valitsuse ettepanek) kohta teadmiseks.
2. Moodustada Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta maavanemale põhjendatud arvamuse
koostamiseks töörühm järgmises koosseisus:
2.1. Jelena Koršunova - Sillamäe Linnavolikogu esimees
2.2. Tõnis Kalberg
- linnapea
2.3. Andrei Ionov
- linnasekretär
2.4. Aleksei Stepanov
- arenguosakonna juhataja
2.5. Dmitri Lett
- linnavolikogu õiguskomisjoni esimees
2.6. Gulnara Sidorenko - linnavolikogu liige
3. Linnavalitsusel korraldada Vabariigi Valitsuse ettepaneku osas elanike arvamuse
väljaselgitamine Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2016. a määruse nr 87 „Haldusterritoriaalse
korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse
väljaselgitamise ulatus ja kord“ järgi.
4. Kinnitada Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta maavanemale põhjendatud arvamuse
koostamiseks järgmine tegevuskava:
Tegevus
Töörühma moodustamine ja
tegevuskava kinnitamine
„Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse“ § 7
lõike 5 järgi kriteeriumide
selgitamine
Läbirääkimised Vaivara
Vallavolikogu ja NarvaJõesuu Linnavolikoguga
Elanike küsitluse eelnõu,
küsimustiku ja seletuskirja
koostamine
Küsitluspunkti asukoha
määramine
Elanike küsitluse
läbiviimiseks komisjoni
moodustamine
Teavituskampaania
läbiviimine elanike küsitluse
toimumisest
Elanike küsitlus
Volikogu otsuste
(küsitlustulemuste
kinnitamine, Vabariigi
Valitsuse ettepanekule
seisukoha väljendamine)
ettevalmistamine ja

Vastustaja
linnavolikogu

Tähtaeg
28.02.2017

töörühm

30.04.2017

töörühm

30.04.2017

töörühm

1.-21.04.2017

linnavalitsus

6.04.2017

linnavalitsus

6.04.2017

töörühm

7.-22.04.2017

linnavalitsus
linnavolikogu

23.-24.04.2017
5.05.2017

menetlemine/otsustamine
Arvamuse edastamine IdaViru maavanemale

linnavalitsus

15.05.2017

Otsustati: võtta vastu protokolliline otsus „Haldusreformi toimingute ajakava“. Otsuse
vastuvõtmise poolt oli 19 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus on lisatud
protokollile.
Sellega oli volikogu istungi päevakord ammendatud. Järgmine volikogu istung toimub
30. märtsil 2017.

Jelena Koršunova
Volikogu esimees

Sirle Kupts
Protokollija

