ISTUNGI PROTOKOLL
Sillamäe

26. veebruar 2013 nr 40

SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU

Algus: 16.00
Lõpp: 16.50
Istung toimus: Sillamäe Linnavalitsuse istungite saalis (Kesk 27)
Istungit juhatas: Inna Nazarova, esimees
Protokollis: Sirle Kupts, volikogu nõunik
Võttis osa: 20 volikogu liiget (nimekiri lisatud).
Kutsutud: Jelena Koršunova – linnapea
Aleksandr Kanev – aselinnapea
Tatjana Ivanova – aselinnapea
Eevi Paasmäe – aselinnapea
Andrei Ionov – linnasekretär
Denis Iškin - õigusnõunik
Lilia Ivanova – infospetsialist
Georgi Karpenko – IT peaspetsialist
Liidia Tolmatšova – Toimetus Sillamäeski Vestnik
Oleg Kultajev - linnaelanik
Puudus(id): Igor Malõšev
Läbirääkimised päevakorra üle:
Inna Nazarova – luges ette istungi päevakorra ja pani selle vastuvõtmiseks hääletamisele.
Volikogu liikmetel ettepanekuid päevakorra kohta ei olnud.
Otsustati: kinnitada järgmine päevakord (poolt 20 volikogu liiget, vastu ei olnud).
Peale päevakorra kinnitamist austasid volikogu liikmed minutilise leinaseisakuga Eino Pukki.
Eino Pukk oli palju aastaid Sillamäe Linnavolikogu liige, osales aktiivselt rahanduskomisjoni
töös.
Päevakord:
1. Sillamäe linna arengukava, eelarvestrateegia ja valdkonnapõhiste arengukavade
läbivaatamise ja muutmise algatamine
Ettekandja: Tõnis Kalberg
2. Üldhariduskoolide pedagoogide töötasustamise alused
Ettekandja: Eevi Paasmäe
3. Sillamäe linna üldhariduskoolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused
ja kord
Ettekandja: Eevi Paasmäe
4. Sillamäe linna põhikoolide põhimääruste muutmine
Ettekandja: Eevi Paasmäe
5. Sillamäe Gümnaasiumi põhimääruse muutmine

Ettekandja: Eevi Paasmäe
6. Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste muutmine
Ettekandja: Eevi Paasmäe
7. Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused
Ettekandja: Eevi Paasmäe
8. Hüvituse maksmine linnavolikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud või
kinnitatud isikutele
Ettekandja: Inna Nazarova
1. Sillamäe linna arengukava, eelarvestrateegia ja valdkonnapõhiste
arengukavade läbivaatamise ja muutmise algatamine
Kuulati Jelena Koršunova ettekannet. Sillamäe linna kehtiva arengukava, eelarvestrateegia ja
vajadusel ka valdkonnapõhiste arengukavade läbivaatamise ja muutmise ettevalmistamiseks on
ettepanek algatada Sillamäe linna kehtiva arengukava, eelarvestrateegia ja vajadusel ka
valdkonnapõhiste arengukavade läbivaatamine ja muutmine vastavalt otsuse eelnõus toodule.
Küsimus:
Gulanara Sidorenko palus võimalusel tõlkida linna arengukava vene keelde, et saaks toimuda
laiapõhjalisem arutelu kaasates ka neid linnaelanikke, kes ei valda riigikeelt piisavalt.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 142 “Sillamäe linna arengukava, eelarvestrateegia ja
valdkonnapõhiste arengukavade läbivaatamise ja muutmise algatamine ”. Selle otsuse poolt oli
20 volikogu liiget. Otsus lisatud protokollile.
2. Üldhariduskoolide pedagoogide töötasustamise alused
Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet. Vabariigi Valitsus võttis 03. jaanuaril 2013. a vastu määruse
nr 1 “Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäärad”, millega muudeti pedagoogide
töötasu alammäärasid. Sellest tulenevalt on vajadus kinnitada Sillamäe Linnavolikogus
üldhariduskoolide pedagoogide töötasustamise alused ja palga alammäärad vastavalt määruses
sätestatule. Määrusega sätestatakse lisatasude maksmine täiendavate tööülesannete täitmise ja
tulemusliku töö eest ning eesti keele õpetamise eest ja eesti õppekeelega koolis.
Lisatasu 30 % Eesti Põhikoolile on sihtotstarbeline toetus Haridus- ja Teadusministeeriumilt,
kus eesti õppekeelega õpilaste % õpilaste koguarvust on üks väiksemaid vabariigis.
Määrusega reguleeritakse direktorite ja direktorite asetäitjate õppe- ja kasvatustöö alal
täiendavalt tasustatava pedagoogilise töö piirnorm.
Inna Nazarova luges ette protokollilise otsuse eelnõu.
Kuulanud ära Sillamäe Linnavalitsuse ettekande, Linnavolikogu
otsustab:
teha Linnavalitsusele ülesandeks:
1. välja töötada 01.septembriks 2013 üldhariduslike koolide juhtide töötasustamise
kriteeriumid ning tüüppersonalikoosseisud.
Otsustati: vastu võtta määrus nr 88 “Üldhariduskoolide pedagoogide töötasustamise alused”
koos vastava protokollilise otsusega. Selle määruse poolt oli 20 volikogu liiget. Määrus lisatud
protokollile.
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3. Sillamäe linna üldhariduskoolide õpilaste koolilõuna toetuse
kasutamise tingimused ja kord
Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet. Riigieelarves nähakse ette toetus koolilõuna kulude
katmiseks põhiharidust omandavatele õpilastele. Koolilõuna toetuse eraldamisel lähtutakse
koolides põhiharidust omandavate õpilaste arvust ja arvestuslikust koolilõuna maksumusest ühe
õpilase kohta. 20. detsembri 2007. a Sillamäe Linnavolikogu määruses nr 72 “Sillamäe linna
üldhariduskoolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord” oli sätestatud, et
põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmisel riigieelarvest eraldatud toetuse
ülejäävat raha võib kooli direktor kooskõlastatult kooli hoolekoguga kasutada keskharidust
omandavate õpilaste sooduskoolilõuna kulude katmiseks. Kuna Sillamäel on olukord muutunud
ning põhikoolid ja gümnaasium tegutsevad eraldi asutustena, siis on otstarbekas muuta
koolilõuna toetuse kasutamise määrust. Käesoleva eelnõu kohaselt võib põhiharidust
omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmisel riigieelarvest eraldatud toetuse ülejäävat raha
kooli direktor kooskõlastatult kooli hoolekoguga kasutada munitsipaalkoolide 1.-9. klasside
õpilaste toitlustamisega seotud täiendavate kulude katmiseks.
Otsustati: vastu võtta määrus nr 89 “Sillamäe linna üldhariduskoolide õpilaste koolilõuna
toetuse kasutamise tingimused ja kord”. Selle määruse poolt oli 20 volikogu liiget. Määrus
lisatud protokollile.
4. Sillamäe linna põhikoolide põhimääruste muutmine
Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet. Põhimäärustes on vaja teha muudatused, et ühtlustada
Sillamäe linna hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine ja anda õigus asutuse juhile
palgamäärade kinnitamiseks. Ühtseks muudatuseks on, et hallatava asutuse direktor teeb
ettepaneku personalikoosseisu kinnitamiseks linnavalitsusele ning palgamäärad kinnitab
direktor lähtudes asutuse eelarvest.
Inna Nazarova luges ette protokollilise otsuse eelnõu.
Kuulanud ära Sillamäe Linnavalitsuse ettekande, Linnavolikogu
otsustab:
teha Linnavalitsusele ülesandeks:
1. välja töötada 01.septembriks 2013 põhikoolide juhtide töötasustamise kriteeriumid ning
tüüp personalikoosseisud.
Otsustati: vastu võtta määrus nr 90 “Sillamäe linna põhikoolide põhimääruste muutmine” koos
vastava protokollilise otsusega. Selle määruse poolt oli 20 volikogu liiget. Määrus lisatud
protokollile.
5. Sillamäe Gümnaasiumi põhimääruse muutmine
Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet. Kuna seadusega ei ole määratud õpilaste piirnormi
gümnaasiumiklassides ning vastavalt õppesuundadele moodustatakse õppegrupid, siis
muudetakse Sillamäe Gümnaasiumi põhimääruses § 10 lõiget 6 ja sõnastatakse järgmiselt:
“(6) Gümnaasium moodustab lähtuvalt õppesuundadest, õppijate arvust ja klassiruumide
võimalusest lähtuvalt õppegrupid.”
Seni kehtivas põhimääruses oli sätestatud, et klassi täituvuse ülemine piirnorm on 35 õpilast.
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Et ühtlustada Sillamäe linna hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine ja anda õigus asutuse
juhile palgamäärade kinnitamiseks, on vaja teha täpsustus ka Sillamäe Gümnaasiumi
põhimääruses § 25 lg 4 p8, et direktor teeb ettepaneku linnavalitsusele personalikoosseisu
kinnitamiseks ning kinnitab palgamäärad, lähtudes kooli eelarvest. Seni kehtivas põhimääruses
oli sätestatud, et direktor teeb ettepaneku linnavalitsusele personalikoosseisu kinnitamiseks.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt moodustuvad kooli eelarve tulud eraldistest riigi- ja
valla- või linnaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning kooli
põhimääruses sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest. Sillamäe
Gümnaasiumi põhimääruses ei olnud seni sätestatud õppekavavälistest tegevustest tulude
saamine.
Inna Nazarova luges ette protokollilise otsuse eelnõu.
Kuulanud ära Sillamäe Linnavalitsuse ettekande, Linnavolikogu
otsustab:
teha Linnavalitsusele ülesandeks:
1. välja töötada 01.septembriks 2013 Sillamäe Gümnaasiumi juhtide töötasustamise
kriteeriumid ning tüüp personalikoosseisud.
Otsustati: vastu võtta määrus nr 91 “Sillamäe Gümnaasiumi põhimääruse muutmine” koos
vastava protokollilise otsusega. Selle määruse poolt oli 20 volikogu liiget. Määrus lisatud
protokollile.
6. Sillamäe Linnavalitsuse
muutmine

hallatavate

asutuste

põhimääruste

Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet. Kultuuri- ja spordiasutuste põhimäärustes on vaja teha
muudatused koosseisude osas, et ühtlustada Sillamäe linna hallatavate asutuste koosseisude
kinnitamine linnavalitsuse poolt ja anda õigus asutuse direktorile palgamäärade kinnitamiseks.
Samuti on otsustatud ühtlustada asutuste hoolekogude ja nõukogude tööaega ning teha seda
neljaaastaseks, et hoolekogude/nõukogude töö oleks asjatundlikum ja stabiilsem.
Inna Nazarova luges ette protokollilise otsuse eelnõu.
Kuulanud ära Sillamäe Linnavalitsuse ettekande, Linnavolikogu
otsustab:
teha Linnavalitsusele ülesandeks:
1. välja töötada 01.septembriks 2013 Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide
töötasustamise kriteeriumid.
Otsustati: vastu võtta määrus nr 92 “Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste
muutmine” koos vastava protokollilise otsusega. Selle määruse poolt oli 20 volikogu liiget.
Määrus lisatud protokollile.
7. Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused
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Kuulati Eevi Paasmäe ettekannet. Sillamäe linnavolikogu võttis 31. jaanuaril 2013. a
määrusega nr 86 vastu 2013.aasta eelarve, millest tulenevalt muutuvad koolieelse lasteasutuse
õpetaja palga alammäärad. Muudetud on ka §3 lõiget 2. Samuti on sõna “juhataja” asendatud
sõnaga “direktor” vastavas käändes. Kõik sisseviidud muudatused on kajastatud määruse
eelnõus.
Inna Nazarova luges ette protokollilise otsuse eelnõu.
Kuulanud ära Sillamäe Linnavalitsuse ettekande, Linnavolikogu
otsustab:
teha Linnavalitsusele ülesandeks:
1. välja töötada 01.septembriks 2013 Linnavalitsuse koolieelsete lasteasutuste juhtide
töötasustamise kriteeriumid ning tüüppersonalikoosseisud.
Otsustati: vastu võtta määrus nr 93 “Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise
alused” koos vastava protokollilise otsusega. Selle määruse poolt oli 20 volikogu liiget. Määrus
lisatud protokollile.
8. Hüvituse maksmine linnavolikogu poolt valitud ja ametisse
nimetatud või kinnitatud isikutele
Jelena Korsunova teavitas volikogu liikmeid, et kuna arutamisele tuleb hüvituse maksmine
linnavolikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud või kinnitatud isikutele, siis peab linnavalitsus
ebaeetiliseks viibida selle päevakorrapunkti arutelul. Peale seda avaldust lahkusid linnavalitsuse
liikmed volikogu istungite saalist.
Kuulati Inna Nazarovat, kes luges ette pöördumise, millele oli alla kirjutanud rohkem kui 150
linnaelanikku. Selle pöördumisega algatatakse Sillamäe Linnavolikogu 29.08.2002 otsuse nr
42/167-o. Hüvituse maksmine linnavolikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud või kinnitatud
isikutele kehtetuks tunnistamine.
Peale seda andis ta kommentaariks sõna linnavalitsuse õigusnõunikule Denis Iškinile ning olles
samuti arutusel oleva päevakorrapunkti asjaosaline, andis ta volikogu istungi järgneva
läbiviimise üle aseesimehele Aleksei Voronovile.
Pr Inna Nazarova ei osalenud selle küsimuse arutelul ja hääletamisel.
Denis Iškin selgitas, et 29.augusti 2002.aasta otsuse aluseks on KOKS seaduse paragrahv 54
“Volikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud isikute sotsiaalsed garantiid” ning hüvitise
kaotamine, mida võib pidada sotsiaalseteks garantiideks, toob endaga kaasa isikute õiguste
rikkumise, kellele neid lubati valimisel ja ametisse jäämisel. Ta kinnitas, et kuni linnavolikokku
valitud ja ametisse määratud või kinnitatud isikute volitused pole lõppenud, ei saa eelmisi ja
kehtivaid sotsiaalseid garantiisid kaotada või kärpida.
Repliik:
Igor Suharukov selgitas, et oli uurinud eelnevalt Paldiski omavalitsuste samasugust õigusakti
ning selgus, et Paldiskis muudeti sarnane õigusakt ära.
Küsimused:
Araik Karapetjan küsis, kas linnavalitsuse jurist leiab algatatud õigusakti olevat ebaseadusliku.
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Denis Iškin vastas, et jah, kuna rikutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse sätet 22
ning Eesti Vabariigi Põhiseaduse sätet 10.
Sõnavõtud:
Araik Karapetjan toonitas oma sõnavõtus, et küsimus ei ole tõstatatud ei tema ega fraktsiooni
Linnaliit poolt, vaid seadusakti eelnõu algatajateks on linnaelanikud oma pöördumisega, millel
on üle 150 allkirja. Ta selgitas veelkord KOKS 54`sätet vastavalt millele võib maksta
maksimaalseid hüvitusi ning kohaliku omavalitsuse otsus seda ka lubab.
Ta esitas sõnavõtus retoorilise küsimuse: milleks panna hääletusele õigusakt, mille
vastuvõtmine on ebaseaduslik? Ta pidas vajalikuks suhtuda lugupidamisega nendesse
inimestesse, kes kirjutasid algatusele alla.
Linnaelanike arvates ei ole majandusliku olukorra halvenemist ja elanike vaesumist arvestades
hüvitise maksmine õigustatud.
Aleksei Voronov küsis, millised on ettepanekuid selle küsimuse kohta peale linnaelanike
algatatud otsuse eelnõu.
Anatoli Polupan esitas protokollilise otsuse eelnõu. Sirle Kupts luges õigusakti volikogu
liikmetele ette.
Aleksei Voronov pani laekunud ettepanekud hääletusele nende laekumise järjekorras:
1) Linnaelanike algatatud otsuse eelnõu
Poolt 5 volikogu liiget, vastu 14 volikogu liiget, erapooletuid ei olnud.
See ettepanek ei lähe läbi.
2) Protokolliline otsus
Kuulanud ära Sillamäe Linnavolikogu esimehe ettekande, Linnavolikogu
otsustab:
1. Võtta informatsioon teadmiseks.
2. Moodustada antud küsimuse arutamiseks komisjon koosseisus:
2.1.
Inna Nazarova
2.2.
Aleksei Voronov
2.3.
Anatoli Polupan
2.4.
Dmitri Lett
2.5.
Aleksandr Bõstrjak
2.6.
Deniss Iškin
2.7.
Araik Karapetjan
3. Linnavolikogul saata volikogule laekunud materjalid (otsuse eelnõu koos linnaelanike
allkirjadega) linnavalitsusele oma seisukoha avaldamiseks ja esitamiseks volikogule.
Poolt 14 volikogu liiget, vastu 4 volikogu liiget, erapooletuid – 1 (Araik Karapetjan).
Protokolliline otsus vastu võetud.
Küsimused:
Igor Suharukov – milleks moodustatakse komisjon?
Aleksei Voronov – selleks, et töötada välja seadustel põhinev seisukoht.
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Araik Karapetjan – kui ruttu peab otsustama ja kas eelnev hääletamine oli enam kui pelgalt
komisjoni loomine?
Aleksei Voronov – vastavalt seadusele tuleb peale algatuse laekumist kolme kuu jooksul
volikogul vastav otsus vastu võtta. Hüvitise küsimus tuleb lähemal kahel kuul arutusele.
Sellega oli volikogu istungi päevakord ammendatud.
Informatsioonid:
Inna Nazarova informeeris volikogu liikmeid õiguskorrale pühendatud ümarlauast 28.02.2013
algusega kell 15.00 volikogu istungite saalis.
Linnavolikogu järgmine istung toimub 26. märtsil 2013 algusega kell 16.00 Sillamäe
Linnavalitsuses volikogu istungite saalis.

Inna Nazarova
Volikogu esimees

Sirle Kupts
Protokollija
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