SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU
ARENGUKOMISJON
KOOSOLEKU PROTOKOLL
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Algus: 14.00
Lõpp: 16.00
Toimumiskoht: Sillamäe Linnavalitsus volikogu istungite saal (Kesk 27, Sillamäe).
Koosoleku juhataja komisjoni esimees Aleksandr Kanev
Protokollija volikogu nõunik Sirle Kupts
Osalesid Aleksandr Kanev, Araik Karapetjan, Aleksandr Bondartšuk, Aleksei Stepanov,
Mihhail Sokolov, Anatoli Vihharev, Mihhail Vinogradov, Tõnis Seesmaa.
Puudus(id) Ruslan Nenahhov, Anti Siinmaa, Igor Suharukov.
Kutsutud aselinnapea Tatjana Ivanova, eelarve peaspetsialist Irina Hristoforova, arhitektlinnaplaneerija Anatoli Špakovs, arenguosakonna spetsialist Ksenia Januševskaja, info- ja
turundusspetsialist Olga Eskor.
Päevakorras:
1. Sillamäe linna arengukava 2020-2024
2. Sillamäe linna 2020. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine
3. Viru pst eskiisprojekti arutelu
4. Euroopa Liidu fondidest rahastamise taotlemise võimalused
5. Muud küsimused
- Sillamäe linna ja Narva-Jõesuu linnavalitsuse vahelise piiri muutmine
- Sillamäe Kultuurikeskuse territooriumi heakorrastus ja parkla
- Riigihankes pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa
andmine (Sillamäe Gümnaasiumi söökla)
- Arvamus Sillamäe linnas asuva kalmistu ala kultuurimälestiseks tunnistamise kohta
1. Sillamäe linna arengukava 2020-2024
Kuulati Aleksei Stepanovi ja Tatjana Ivanova ettekannet Sillamäe linna 2020-2024
arengukava ja eelarvestrateegia kohta.
Toimunud arutelu tulemusel
Otsustati:
2.1 Soovitada linnavolikogul kinnitada Sillamäe linna arengukava aastateks 2020-2024.
Otsuse poolt oli 8 komisjoni liiget.
2. Sillamäe linna 2020. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine
Kuulati Tatjana Ivanova ettekannet. Maksutulud vähenevad 153 664 euro võrra füüsilise
isiku tulumaksu laekumise osas. Ta rääkis 9 kuu tulemusest kassapõhise arvestuse järgi ja
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8 kuu tulemusest tekkepõhise arvestuse järgi. Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 14 402
euro võrra ja põhitegevuse kulud suurenevad 85 400 euro võrra. Põhitegevuse tulem
väheneb 70 998 euro võrra. Investeerimistegevuse tulemus väheneb 70 998 euro võrra.
Toimunud arutelu tulemusel
Otsustati:
1.1 Toetada linna 2020.asta IV lisaeelarve eelnõu ning suunata eelnõu arutelule
volikogu istungil.
Otsuse poolt oli 8 komisjoni liiget.
3. Viru pst eskiisprojekti arutelu
Kuulati Aleksei Stepanovi ülevaadet Viru pst rekonstrueerimise eskiisprojektist.
Linnaarhitekt Anatoli Špakovs rääkis, milline on tulevase Viru pst projektlahendus ja
näitas komisjoni liikmetele puiestee eskiisprojekti. Suuremas osas jääb Viru pst oma
lahenduselt muutumatuks. Enam poleemikat tekitas osade treppide asendamine kaldteega
ning teeplaatide taaskasutamine, puhkealade värvilised plaadid.
Tutvunud eskiisprojektiga ning kuulanud ära aselinnapea ja linnaarhitekti selgitused
Otsustati:
1.1 Võtta informatsioon teadmiseks.
Otsuse poolt oli 8 komisjoni liiget.
4. Euroopa Liidu fondidest rahastamise taotlemise võimalused
Kuulati Aleksei Stepanovi ülevaadet Euroopa Liidu fondidest rahastamise taotlemise
võimaluste kohta.
Otsustati:
1.2 Võtta informatsioon teadmiseks.
Otsuse poolt oli 8 komisjoni liiget.
5. Muud küsimused
- Sillamäe linna ja Narva-Jõesuu linnavalitsuse vahelise piiri muutmine
Kuulati Aleksei Stepanovi ettekannet haldusüksuse piiride muutmise ettepaneku
esitamisest Narva-Jõesuu Linnavolikogule, millega muutub kahe KOV piir. Aselinnapea
näita skeemidel, millised muudatused on plaanis.
Toimunud arutelu tulemusel
Otsustati:
5.1. toetada linnavalitsuse ettepanekut piiride muutmise kohta
Otsuse poolt oli 8 komisjoni liiget.
-

Sillamäe Kultuurikeskuse territooriumi heakorrastus ja parkla

Kuulati Aleksei Stepanovi ettekannet riigihangete korraldamiseks lubade andmise kohta
kultuurikeskuse parkla ehitamiseks ning ehitustööde omanikujärelevalve korraldamiseks.

Toimunud arutelu tulemusel
Otsustati:
5.2 Toetada linnavalitsuse ettepanekut ning suunata eelnõu arutusele volikogule.
Otsuse poolt oli 8 komisjoni liiget.
-

Riigihankes pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa
andmine (Sillamäe Gümnaasiumi söökla)

Kuulati Aleksei Stepanovi ettekannet riigihankes pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja
hankelepingu sõlmimiseks loa andmise kohta Sillamäe Gümnaasiumis sööklaruumide
rekonstrueerimiseks.
Toimunud arutelu tulemusel
Otsustati:
5.3 Toetada linnavalitsuse ettepanekut ning suunata eelnõu arutusele volikogule.
Otsuse poolt oli 8 komisjoni liiget.
-

Arvamus Sillamäe linnas asuva kalmistu ala kultuurimälestiseks tunnistamise
kohta

Kuulati Aleksei Stepanovi ettekannet, kus linnavalitsus teeb ettepaneku nõustuda Sillamäe
Kultuurikeskuse esisel alal asuva kalmistu ala koos kaitsevööndiga mälestiseks
tunnistamise menetluse algatamisega otsuse eelnõus toodud tingimustel:
- eksperdihinnangut ja riikliku kaitse eelduste kriteeriumide vastavuse analüüsi ning
kaitse alla võtmise õigusakti eelnõu tutvustatakse eelnevalt Sillamäe
Linnavalitsusele ja Sillamäe Linnavolikogule;
- kalmistu ala mälestiseks tunnistamisel tagab riik vajalike uuringute rahastamise
mahus, et linna omafinantseering ei ületaks 10 000 eurot.
Toimunud arutelu tulemusel
Otsustati:
8.1 Võtta informatsioon teadmiseks.
Otsuse poolt oli 8 komisjoni liiget.
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