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Toimumiskoht: Sillamäe Linnavalitsus
Istungit juhatas: Jelena Koršunova
Protokollis: Sirle Kupts
Võttis osa: 18 volikogu liiget (nimekiri lisatud)
Puudusid: Aleksandr Bondartšuk, Galina Burkova, Monika Feofanova
Osalesid:
Tõnis Kalberg – linnapea
Tatjana Ivanova – aselinnapea
Aleksandr Kanev – aselinnapea
Andrei Ionov – linnasekretär
Irina Hristoforova – eelarve peaspetsialist
Nadežda Skatško – haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialist
Liidia Tolmatšova – Toimetus Sillamäeski Vestnik peatoimetaja
Georgi Karpenko – infotehnoloogia peaspetsialist
Vladimir Krotov - teleoperaator
Läbirääkimised päevakorra kohta. Jelena Koršunova küsimusele, kas on täiendusi, parandusi
päevakorra kohta, ei laekunud ühtegi ettepanekut.
Otsustati: kinnitada 5st punktist koosnev päevakord. Poolt 18 volikogu liiget.
Päevakord:
1. Sillamäe linna 2017. aasta II lisaeelarve
Seletuskiri
Lisad
Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova
Kaasettekandja linnavolikogu rahanduskomisjoni esimees Andrei Žoga
2. Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud
„Sillamäe linna põhimääruse“ muutmine
Seletuskiri
Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova
3. Noorsootöö seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud
ülesannete delegeerimine
Seletuskiri
Ettekandja linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialist Nadežda
Skatško

4. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine ning sellele koha-aadressi ja
sihtotstarbe määramine - Viru pst 5c, Turu tee L1, Turu tee L2
Ettekandja aselinnapea Aleksandr Kanev
5. Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni aruanne
Ettekandja komisjoni esimees Juri Nikitin
1. Sillamäe linna 2017. aasta II lisaeelarve
Kuulati Tatjana Ivanova ettekannet Sillamäe linna 2017.a 2.lisaeelarve kohta. Alustuseks
selgitas pr Ivanova, et mahajäämine tulumaksu laekumise plaanist on 41 610 eurot. Seejärel
kommenteeris ta muudatusi tulude ja kulude ning investeerimistegevuse osas. Põhitegevuse
tulud suurenevad 28 951 euro võrra. Põhitegevuse kulud suurenevad 34 428 euro võrra.
Põhitegevuse tulem väheneb 5 477 euro võrra. Investeerimistegevuse tulem väheneb 43 658
euro võrra. Lisaeelarve on tasakaalustatud.
Küsimused:
Oleg Kultajev küsis pärimismenetluse kohta ning palus selgitada miks ei toetatud Tṧkalovi 25
hoone pööningu soojustamise ja Sillamäe Gümnaasiumi hoones raamatukogu sisustamise
projekti.
Tatjana Ivanova selgitas vastuseks esimesele küsimusele, et seoses inimese surmaga ja
sellega, et puudusid pärijad, on vastavalt seadusele pärijaks Sillamäe linn ning pärandvara
pärib linn.
Tõnis Kalberg selgitas vastuseks teisele küsimusele, et Regionaalsete investeeringutoetuste
programmi tingimused muutusid selle aastal. Siiani on linnale eraldatud toetust vähemalt
kahele projektile. Seekord oli taotlusi 5 kord enam kui oleks olnud võimalik eraldada raha.
Rahastati 4 projekti võimalikust 20st.
Kuulati Andrei Žoga kaasettekannet. Rahanduskomisjon arutas 23.mai koosolekul
2.lisaeelarvet ning otsustas toetada Sillamäe linna 2017. aasta 2.lisaeelarvet ning soovitada
volikogul seda arutada.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 73 „Sillamäe linna 2017. aasta II lisaeelarve“. Määrus
vastuvõtmise poolt oli 14 volikogu liiget, vastu ei olnud ja erapooletuid 4. Määrus on lisatud
protokollile.
2. Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud
„Sillamäe linna põhimääruse“ muutmine
Kuulati Tatjana Ivanova ettekannet. Seoses materiaalse ja immateriaalse põhivara,
kinnisvarainvesteeringute ja bioloogilise vara soetusmaksumuse piirmäära tõstmisega 5 000
euroni, täpsustatakse Sillamäe linna põhimääruses linnavara jääkmaksumus linnavara
üleandmisel, võõrandamisel ning mahakandmisel.
Materiaalseks põhivaraks loetakse vara hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
soetusmaksumusega alates 5 000 eurost (ilma käibemaksuta), välja arvatud maa, mis võetakse
arvele olenemata maksumusest.
Põhivara parendustega seotud kulutused lisatakse põhivara soetusmaksumusele juhul, kui
need vastavad materiaalse põhivara mõistele (RTJ 5 tähenduses) ja vara bilansis kajastamise
kriteeriumitele ning kulutuse maksumus on vähemalt 5000 eurot (ilma käibemaksuta).
Parenduse lisamisel põhivara soetusmaksumusele hinnatakse võimalikku vara järelejäänud
eluea pikenemist ning olulise muutuse korral korrigeeritakse amortisatsiooninormi.

Bilansiväliselt arvestatakse väheväärtuslikku vara, mille soetusmaksumus on 500 kuni 5000
eurot (ilma käibemaksuta).
Otsustati: võtta vastu määrus nr 74 „Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a
määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse“ muutmine“. Määruse
vastuvõtmise poolt oli 18 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Määrus on lisatud
protokollile.
3. Noorsootöö seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud
ülesannete delegeerimine
Kuulati Nadežda Skatško ettekannet. 21.04.2017. a kuulutati välja „Noorsootöö seaduse,
erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus“, mille kohaselt täiendati „Noorsootöö
seadus“ (edaspidi NTS) §-dega 15² ja 19¹, millega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse
pannakse täiendavad küsimused. Muudatused jõustuvad 2017. aasta 1. juulil. Määruse eelnõu
kohaselt küsimuste operatiivseks lahendamiseks delegeeritakse Sillamäe Linnavalitsusele
järgmiste NTSi muudatustega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste
lahendamine:
NTS §-s 15² sätestatakse linna huvihariduse ja huvitegevuse kava, kus linn koostab noorte
huvihariduse ja huvitegevuse kava, mis võib olla koostatud pikemaks perioodiks kui üks aasta
ning olla osa linna arengukavast. Huvihariduse ja huvitegevuse kava peab sisaldama:
1) huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte arvu 1. oktoobri seisuga;
2) huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalusi 1. oktoobri seisuga;
3) kitsaskohti huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuses ja mitmekesisuses;
4) tegevusi kitsaskohtade lahendamiseks.
Linn esitab huvihariduse ja huvitegevuse kava või esitatud kavas tehtud muudatused ning
kava täitmise iga-aastased tulemused 15. jaanuariks Haridus- ja Teadusministeeriumile või
tema volitatud asutusele.“
NTS §-s 19¹ sätestatakse linna huvihariduse ja huvitegevuse kava esitamine 2017. aastal ning
2017. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava täitmise tulemuste esitamine. 2017. aastal
esitab linn huvihariduse ja huvitegevuse kava 1. juuli seisuga Haridus- ja
Teadusministeeriumile või tema volitatud asutusele 2017. aasta 1. septembriks. 2017. aasta
huvihariduse ja huvitegevuse kava täitmise tulemused esitab linn koos 2018. aasta
huvihariduse ja huvitegevuse kava täitmise tulemustega Haridus- ja Teadusministeeriumile
või tema volitatud asutusele 2019. aasta
15. jaanuariks.
„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 2 järgi õigusaktiga kohaliku
omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimused otsustab omavalitsusüksuse nimel volikogu,
kes võib nende küsimuste lahendamise volitada linnavalitsusele.
Otsustati: võtta vastu määrus nr 75 „Noorsootöö seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse
pädevusse antud ülesannete delegeerimine“. Määruse vastuvõtmise poolt oli 18 volikogu
liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Määrus on lisatud protokollile.
4. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine ning sellele koha-aadressi ja
sihtotstarbe määramine - Viru pst 5c, Turu tee L1, Turu tee L2
Kuulati Aleksandr Kanevi ettekannet. Linnavalitsus teeb ettepaneku taotleda
Keskkonnaministrilt Viru pst 5c, Turu tee L1 ja Turu tee L2 maaüksuste Sillamäe linna
munitsipaalomandisse andmist.

Otsustati: võtta vastu otsus nr 200 „Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine ning
sellele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine“. Otsuse vastuvõtmise poolt oli 18
volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus on lisatud protokollile.
5. Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni aruanne
Kuulati Juri Nikitini aruannet haridus- ja kultuurikomisjoni töö kohta.
Otsustati:
5.1 Võtta saadud informatsioon teadmiseks.
Sellega oli volikogu istungi päevakord ammendatud. Järgmine volikogu istung toimub
15.juunil 2017.

Jelena Koršunova
Volikogu esimees
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