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Algus: 16.00
Ldpp: 17.00
Toimumiskoht: Sillamiie Linnavalitsus II komrse saal
Istungit juhatas: Jelena Kor5unova
Protokollis: Sirle Kupts

Vdttis osa: 15 volikogu liiget
Puudusid: Aleksandra Borotdnskaja, Inna Dmitrieva, Aleltina Jermakova, Araik
Karapetjan, Oleg Kultajev, Igor Suharukov.
Osalesid:

linnapea T6nis Kalberg
aselinnapea T atlana Ivanova

linnasekretiir Andrei Ionov
haridusosakonna j uhataj a Anneli Rants
eelarve peaspetsialist Irina Hristoforova
I innamaj anduso sakonna j uhataj a Juri Petrenko
linnamaj anduso sakonna spetsiali st Larissa Kislitsdna
arengun6unik Anton Makarj ev

info- ja turundusspetsialist Olga Eskor
ajalehe Sillamiieski Vestnik toimetaja Liidia Tolmcheva
Lribiriliikimised piievakorras osas. Jelena Kor5unova kiisimusele, kas on ettepanekuid
piievakorra osas, ei laekunud tihtegi ettepanekut. Jelena Korlunova selgitas volikogu
liikmetele, et piievakorra esimeses punktis viiljakuulutatud ettekandjad ei saanud istungil
osaleda seoses Oiglase iilemineku platvormi seminari toimumisega samal kuupiieval.
Ettekandj a nimetatud ptievakorrapunktis on arengun6unik Anton Makarj ev.
O t s u s t a ti : kinnitada allj iirgnev p ii ev a ko

rd

.

$ttt!]-l-lullll
I*is;l
Ettekandj a Anton Makarj ev
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Ettekandj a aselinnapea Tatj ana Ivanova
Kaasettekandj a rahanduskomisj oni esimees Valeri Abramovit5
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Ettekandj a I innamaj anduso sakonna j uhataj a Juri P etrenko
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Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Rants
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Kuulati Anton Makarjevi ettekannet. Ida-Viru maakonna arengustrateegia2019-2030+ oli
koostatud tulenevalt Eestis 2017. aastal kibi viidud haldustenitoriaalsest reformist ning
maavalitsuste kui institutsioonide kadumisest. Maakonna arengustrateegia koostati 2018.
aasta jooksul ning see oli kiidetud maakonna 8 omavalitsuse volikogu poolt. Seoses
maakonna eesmiirkide muutmisega ning vajadusega tiipsustada maakonna arengustrateegia
tegevuskava algatatr 06.12.2019.a lda-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) juhatuse

maakonna arengustrateegia ja strateegia tegevuskava muutmine. Uus
teger,'uskava on koostatud jlrgmisteks neljaks aastaks perioodiks 2020-2024, ning seda
uuendatakse igal aastal.
otsusega
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Otsustati: vastu v6tta miiiirus nr 62,,$1}]ltryirq Llnll*yq{ikqs$ }ry, de{ q}$t7ru,&{}lf*.
{qlg,gr$l&nt'$ llqq!**lSiit!}r!Jtpl' }ltfiq mi{rp". Mddruse poolt
erapooletuid ei olnud. Miiiirus lisatud protokollile.
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Kuulati Tatjana Ivanova ettekannet. Ta kommenteeris linna tulusid ja kulusid,
investeerimistegevust. R56kis, millised vahendid planeeritakse reservfondi
suurendamiseks. Kokku suurenevad pdhitegevuse tulud 23 244 euro v6rra. P6hitegevuse
kulud suurenevad 48 236 euro vdrra. P6hitegevuse tulem viiheneb (-) 24 992 euro v6rra.
Investeerimistegevus kokku v[heneb 24 992 euro v6rra.

Kuulati

rahanduskomisj oni esimehe Valeri Abramovit5i kaasettekannet.
Rahanduskomisjon otsustas 21.08.2020 Toetada Sillamiie linna2020.a III lisaeelarve
eeln6u ning soovitada linnavolikogul lisaeelarve vastu vdtta.

Tiipsustavaid ktisimusi lisaeelarve kohta esitas Gulnara Sidorenko.

Otsustati: vastu vdtta miiiirus nr
);$*1t*ff)$"I3ijgg". Miiiiruse poolt oli

63
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volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Mtiiirus lisatud protokollile.
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Kuulati Juri Petrenko ettekannet. Linnavalitsus teeb volikogule ettepaneku lubada algatada
ja konaldada riigihankemenetlus elektrienergia ostmiseks perioodil l. jaanuar 2021. a kuni
31. detsember 2022. a ning sdlmida edukaks tunnistatud pakkuja(te)ga raamleping(ud).
Miiiirata kiiesoleva otsuse punktis I nimetatud riigihanke eeldatavaks maksumuseks 185
000 eurot (ilma keiibemaksuta).
Tiipsustavaid ktisimusi esitas volikogu esimees Jelena Kor5unova.

Otsustati: vastu v6tta otsus nr 114 ,,1fu"1*ikryfl}sg_I$Sr{S"1,{le}[]t${k[ [rtA-e-0,{L!fjUq". Otsuse
poolt oli 15 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud protokollile.
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Kuulati Anneli Rantsi ettekannet. Linnavalitsus teeb ettepaneku lubada

korraldada

riigihange toiduainete ostmiseks Sillamiie lasteaedadele Piiiisupesa, Piiikseke, Rukkilill ja
Jaaniussike otsuses toodud tingimustel ning eeldatavaks maksumuseks oleks 122 000
eurot. Lubada korraldada riigihange piima ja piimatoodete, puu- ja koogivilja ostmiseks
ning Microsoft tarkvara litsentside rentimiseks Sillamfle linna iildhariduskoolidele.
Eeldatavaks maksumuseks oleks vastavalt 32 000 eurot, 3 000 eurot ja 4 7 40 eurot.

Otsustati: vastu v6tta otsus nr 115,,1{ltflllaliufiq:tt..1tq}q:rAlqlarttigt.:lil-J}{,l}ry{tq antlry{rq".
Otsuse poolt oli 15 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. Otsus lisatud
protokollile.
Jiirgmine volikogu istung toimub 29.09.2020. a algusega kell 16:00.
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4.

Aleksandr B6strjak

5.

Inna Dmitrijeva

6.

Aler,tina Jermakova

7.

Aleksandr Kanev

8.

Araik Karapetjan
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Jelena KorSunova
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12. Tatjana Lebedeva
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t4. Igor Ma16Sev
15.

Gulnara Sidorenko

16.

Mihhail Sokolov

17. Igor Suharukov
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AndreiZoga
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Jevgeni Terentjev
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20. Aleksandr Toffert
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