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Istung toimus: Sillamäe Kutsekooli (Tallinna mnt 13, Sillamäe)
Istungit juhatas: Inna Nazarova, esimees
Protokollis: Sirle Kupts, volikogu nõunik
Võttis osa: 19 volikogu liiget (nimekiri lisatud).
Kutsutud: Jelena Koršunova – linnapea
Aleksandr Kanev - aselinnapea
Tatjana Ivanova – aselinnapea
Tõnis Kalberg – aselinnapea
Eevi Paasmäe – aselinnapea
Andrei Ionov – linnasekretär
Liidia Tolmatšova – Toimetus Sillamäeski Vestnik toimetaja
Vladimir Krotov – Sillamäe TV
Puudus(id): Marina Hramtsova, Valentina Zaharenko
Läbirääkimised päevakorra üle:
Inna Nazarova – kuulutas välja volikogu päevakorra ja taandas end selle küsimuse arutelult
seoses huvide konfliktiga.
Päevakord:
1. Hüvituse maksmine linnavolikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud või kinnitatud
isikutele
Sõna ettekandeks sai õiguskomisjoni esimees Dmitri Lett. Hr Lett sõnas, et tema poolt pidi
tänasel istungil olema ettekanne. Keskfraktsiooni nimel tegi hr Lett ettepaneku antud
päevakorrapunkt istungi päevakorrast maha võtta.
Istungi juhtimine läks üle Anatoli Polupanile.
Küsimused:
Araik Karapetjan selgitas, et see küsimus on olnud päevakorral mitmeid kordi ning loodi
erikomisjon hüvituste maksmise küsimusega tegelemiseks, kes võttis vastu konkreetse otsuse.
9.10.2013 toimunud õiguskomisjon otsustas, et õiguskomisjoni liikmetel (Iškin, Karapetjan,
Pool) tuleb välja töötada esitamiseks linnavolikogu oktoobrikuu istungile otsuse eelnõu
Sillamäe Linnavolikogu 29.augustil 2002.a. otsuse nr 42/167-o „Hüvitise maksmine
linnavolikogu poolt volitatud ja ametisse nimetatud või kinnitatud isikutele“ kehtetuks
tunnistamiseks. Miks praegu võetakse küsimus päevakorrast maha?

Selgitusi andis linnasekretär, kes ütles, et ettekandja tegi selle küsimuse päevakorrast
mahavõtmise ettepaneku.
Järgnes diskussioon päevakorra kohta.
Anatoli Polupan tulenevalt Araik Karapetjani, Gulnara Sidorenko ja Igor Suharukovi
ettepanekutest pani hääletusele ettepaneku võtta istungi päevakorda “Hüvituse maksmine
linnavolikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud või kinnitatud isikutele”.
Selle ettepaneku poolt hääletas 4 volikogu liiget, vastu oli 13 ja erapooletuks jäi 1 (Aleksandr
Starodubtsev). Ei hääletanud Inna Nazarova.
Seda küsimust volikogu käesoleval istungil ei arutata.
Järgnevalt võttis sõna Inna Nazarova ja tänas kõiki volikogu liikmeid pikaajalise koostöö eest
ning soovis edu valimitel.
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