SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
Sillamäe

19. veebruar 2013 nr 1-1-1/39

Algus: 16.00
Lõpp: 16.10
Istung toimus: Sillamäe Linnavalitsuse istungite saalis (Kesk 27)
Istungit juhatas: Inna Nazarova, esimees
Protokollis: Sirle Kupts, volikogu nõunik
Võttis osa: 15 volikogu liiget (nimekiri lisatud).
Kutsutud: Jelena Koršunova – linnapea
Aleksandr Kanev – aselinnapea
Tatjana Ivanova – aselinnapea
Eevi Paasmäe – aselinnapea
Tõnis Kalberg – aselinnapea
Andrei Ionov – linnasekretär
Lilia Ivanova – infospetsialist
Georgi Karpenko – IT peaspetsialist
Liidia Tolmatšova – Toimetus Sillamäeski Vestnik
Puudus(id): Valeri Abramovitš, Aleksandr Bondartšuk, Viktor Matvejev, Juri Nikitin. Valetina
Zaharenko, Aleksei Voronov
Volikogu istungile hilines Anatoli Polupan.
Läbirääkimised päevakorra üle:
Inna Nazarova – volikogu liikmetele oli päevakord välja saadetud. Kas on ettepanekuid
päevakorra kohta?
Volikogu liikmetel ettepanekuid päevakorra kohta ei olnud.
Otsustati: kinnitada järgmine päevakord (poolt 14 volikogu liiget, vastu ei olnud).
Päevakord:
1. Sillamäe linna tunnustuste avaldamine
-

Aukodaniku nimetuse andmine
Aukirjaga autasustamine

Ettekandja: Jelena Koršunova
2. Muudatus linnavolikogu komisjoni koosseisus
Ettekandja: Dmitri Lett

1. Sillamäe linna tunnustuste avaldamine
-

Aukodaniku nimetuse andmine

Kuulati Jelena Koršunova ettekannet: aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise
auavaldusena Sillamäe linnale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Aukodaniku
nimetuse andmise otsustab linnavolikogu. Aukodaniku nimetusega kaasneb Sillamäe linna
nimetusega mälestusplaadi andmine. Mälestusplaat antakse reeglina üle Eesti Vabariigi
aastapäeval. On ettepanek anda linna aukodaniku nimetus Ain Kiviorule – kauaaegsele Sillamäe
linnapeale ja volikogu esimehele.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 140 “Aukodaniku nimetuse andmine”. Selle otsuse poolt oli 14
volikogu liiget. Otsus lisatud protokollile.
-

Aukirjaga autasustamine

Kuulati Jelena Koršunova ettekannet: aukiri antakse linnavalitsuse hallatavale asutusele,
füüsilisele või juriidilisele isikule austusavaldusena Sillamäe linnale osutatud teenete eest
vastavalt linnavolikogu või linnavalitsuse otsusele. Aukirja andmiseks linna austusavaldusena
tehti linnavalitsuse hallatavate asutuste, juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt ettepanekuid.
Järgnevalt iseloomustas linnapea autasustamisele esitatud kandidaate, misjärel pani Inna
Nazarova hääletusele otsuse eelnõu.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 141 “Aukirjaga autasustamine”. Selle otsuse poolt oli 15
volikogu liiget. Otsus lisatud protokollile.
2. Muudatus linnavolikogu komisjoni koosseisus
Kuulati Dmitri Letti: Igor Malõševilt laekus avaldus, milles ta palub arvata end komisjoni
koosseisust välja perekondlikel põhjustel. Dmitri Lett tegi ettepaneku asendada Igor Malõšev
volikogu liikme Gulnara Sidorenkoga.
Sellise ettepaneku poolt oli 12 volikogu liiget, 1 vastu ja 2 erapooletut.
Linnavolikogu järgmine istung toimub 26. veebruaril 2013 algusega kell 16.00 Sillamäe
Linnavalitsuses volikogu istungite saalis.
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