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KÄSKKIRI
5. juuli 2019 nr 14 – 2 / 20-1

Sillamäe Linnavalitsuse töö korraldamine
„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 49 lõike 41, § 50 lõike 1 punktide 3 ja 8 ning
Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe
linna põhimääruse“ § 33 lõike 2 alusel ja linnavalitsuse töö korraldamiseks
1. Volitan Sillamäe linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) liikmeid koordineerima
linnavalitsuse tegevusvaldkondi ja korraldama struktuuriüksuste valitsemisalasse kuuluvaid
küsimusi järgmiselt:
1.1. Linnapea TÕNIS KALBERG
1.1.1. Valdkonnad:
1.1.1.1. linnavalitsuse juhtimine;
1.1.1.2. linna esindamine, sh suhted riigivõimu- ja valitsusorganitega ning Sillamäe
Linnavolikoguga ning esindamine omavalitsusliitudes, vabariigis ja välismaal, koostöö
koordineerimine Eesti Töötukassa ja teiste organisatsioonidega, välissidemed,
koostöövõrgustikud, ühisprojektid;
1.1.1.3. linna arenguperspektiividega seotud küsimuste koordineerimine;
1.1.1.4. sadama ja tööstusrajooni arenguküsimused;
1.1.1.5. kriisikomisjon, elutähtsate teenuste toimepidevus, hädaolukordadeks valmisolek;
1.1.1.6. sisekontroll;
1.1.1.7. linnavalitsuse personaliküsimused ja hallatavate asutuste juhtide personaliküsimused;
1.1.1.8. suhte- ja teabekorraldus ning mainekujundus;
1.1.1.9. sotsiaalkindlustus ja -hooldus, sh sotsiaaltoetused ja -teenused, riskirühmade
hoolekanne, eakate hoolekanne, puudega isikute hoolekanne, lastekaiste ja laste hoolekanne;
1.1.1.10. tervishoid;
1.1.1.11. tööhõive;
1.1.1.12. haridus;
1.1.1.13. kultuur ja sport;
1.1.1.14. noorsootöö.
1.1.2. Linnavalitsuse struktuurüksused: sotsiaalhoolekande osakond, haridus- ja
kultuuriosakond.
1.1.3. Otsealluvad teenistujad: aselinnapead, linnasekretär, sisekontrolli peaspetsialist,
sotsiaalhoolekande osakonna juhataja, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja.
1.1.4. Linna osalusega juriidilised isikud: Sihtasutus SILLAMÄE HAIGLA.
1.1.5. Linnavalitsuse hallatavad asutused: Toimetus Sillamäeski Vestnik, Laste Hoolekande
Asutus Lootus, Hoolekandeasutus „Sügis“, Sillamäe Spordikompleks Kalev, Sillamäe
Kultuurikeskus, Sillamäe Kannuka Kool, Sillamäe Vanalinna Kool, Sillamäe Gümnaasium,
Sillamäe Eesti Põhikool, Sillamäe Muusikakool, Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei,

Sillamäe Lasteaed Pääsupesa, Sillamäe Lasteaed Jaaniussike, Sillamäe Lasteaed Päikseke,
Sillamäe Lasteaed Rukkilill, Sillamäe Raamatukogu, Sillamäe Muuseum.
1.2. Aselinnapea ALEKSEI STEPANOV
1.2.1. Valdkonnad:
1.2.1.1. arengukavad ja ruumiline planeerimine;
1.2.1.2. elamu- ja kommunaalmajandus;
1.2.1.3. veevarustus ja kanalisatsioon;
1.2.1.4. heakord ja haljastus, linna puhkealad, pargid ja rannarajoon;
1.2.1.5. keskkonnakaitse ja jäätmehooldus;
1.2.1.6. ühistransport, transpordi korraldamine, liiklusohutus;
1.2.1.7. teede ehitamine ja korrashoid;
1.2.1.8. arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine;
1.2.1.9. ehitustegevus, sh ehitusjärelevalve;
1.2.1.10. korrakaitse ja päästetegevus;
1.2.1.11. infrastruktuuri korrashoid, sh linnavara hooldus, sh haldus, arvestus, rent, müük,
valve ja kindlustamine;
1.2.1.12. maakasutus, maa munitsipaliseerimine, omandi- ja maareformi küsimused,
geodeetiline tegevus;
1.2.1.13. soojamajanduse, energiamajanduse, side küsimused, energiasääst;
1.2.1.14. kalmistud;
1.2.1.15. pääste- ja avariiteenistused, riskide analüüsimine, tuleohutus;
1.2.1.16. korteriühistud, linna korteriomand ja korteriühistutele toetuse eraldamise taotluste
läbivaatamise komisjon;
1.2.1.17. avalik kord ja turvalisus, korrakaitse;
1.2.1.18. kohaliku omavalitsuse eeskirjade täitmise järelevalve, sh hoiatusmeetmed ja
väärteomenetlused;
1.2.1.19. arhitektuur ja muinsuskaitse;
1.2.1.20. välireklaami paigutamise ja reklaamimaksu küsimused;
1.2.1.21. ettevõtluse ja turismi arengu ning tarbijakaitse küsimused;
1.2.1.22. innovatsioon.
1.2.2. Linnavalitsuse struktuurüksused: linnamajanduse osakond, ehitus- ja maakorralduse
osakond, arenguosakond.
1.2.3. Otsealluvad teenistujad: linnamajanduse osakonna juhataja, ehitus- ja maakorralduse
osakonna juhataja, arhitekt-linnaplaneerija, arengunõunik, arenguspetsialist, järelevalve
inspektor, keskkonnaspetsialist.
1.2.4. Linna osalusega juriidilised isikud: Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE, Aktsiaselts
Sillamäe-Veevärk, Vaivara Kalmistud Sihtasutus.
1.2.5. Linnavalitsuse hallatavad asutused: puuduvad.
1.3. Aselinnapea TATJANA IVANOVA
1.3.1. Valdkonnad:
1.3.1.1. linna eelarve koostamine, analüüs, täitmise korraldamine ja kontroll;
1.3.1.2. linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste eelarvete kooskõlastamine ja
kontroll;
1.3.1.3. hankeplaani koostamine eelarve ja teiste linnavolikogu otsustuste alusel;
1.3.1.4. asutuste tasulised teenused, omatulud;
1.3.1.5. asutuste töö efektiivsus, finantsanalüüs, võrdlus teiste KOV-idega;
1.3.1.6. finantseerimislepingud ja nende täitmine;
1.3.1.7. laenud ja teised finantskohustused, nende haldamine, rahavoogude juhtimine;
1.3.1.8. linna osalusega äriühingute finantsanalüüs;
1.3.1.9. majandusaasta ja jooksvad aruandlused;

1.3.1.10. eelarvestrateegia koostamine ja järgimine;
1.3.1.11. raamatupidamise korraldamine.
1.3.2. Linnavalitsuse struktuurüksused: rahandusosakond.
1.3.3. Otsealluvad teenistujad: eelarve peaspetsialist, pearaamatupidaja.
1.3.4. Linna osalusega juriidilised isikud: puuduvad.
1.3.5. Linnavalitsuse hallatavad asutused: Linna Raamatupidamine.
2. Sillamäe linnapea ja aselinnapeade asendamine
2.1. Sillamäe linnapea Tõnis Kalbergi äraolekul asendab teda aselinnapea Aleksei Stepanov.
Kui ka linnapea asendajaks määratud aselinnapea Aleksei Stepanov on ära, asendab linnapead
aselinnapea Tatjana Ivanova.
2.2. Aselinnapeade asendamised:
2.2.1. Aleksei Stepanovit asendab Tõnis Kalberg;
2.2.2. Tatjana Ivanovat asendab Tõnis Kalberg.
2.2.3. Käesoleva käskkirja punktides 2.2.1. ja 2.2.2. ettenähtud asendamise korda
rakendatakse linnapea ja aselinnapeade puhkuse ja haiguse ajal. Muudel äraoleku juhtudel
vormistatakse asendamine linnapea käskkirjaga.
3. Tunnistada kehtetuks Sillamäe linnapea 1. juuni 2018. a käskkiri nr 13-1/50
„Aselinnapeade ja linnavalitsuse liikmete vaheline tööjaotus“.
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