NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU
EELARVEKOMISJON
KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 11
Narva-Jõesuu

17.01.2019

Algus kell 16.00
Lõpp kell 18.30
Istungit juhatas komisjoni esimees Olga Baranova.
Protokollis Iraida Tšubenko
Komisjoni 12 liikmest võtsid osa 10 liiget: Andrannik Danieljan, Dmitri Makarov, Tamara
Lisjanskaja, Jelena Ozornova, Larissa Golt, Valentina Fadejeva, Joel Guljavin, Evald Teetlok,
Olga Baranova ja Iraida Tšubenko.
Puudusid: Indrek Randoja ja Veronika Stepanova.
Kutsutud: Veikko Luhalaid – Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees,
Maksim Iljin – Narva-Jõesuu linnapea ja
Anzela Jakutova – Narva-Jõesuu Linnavalitsuse rahandusosakonna juhataja.
Olga Baranova tegi ettepaneku kinnitada järgmise päevakorda:
1.Narva-Jõesuu linna kaasava eelarve menetlemise kord.
2.Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga.
3.Narva-Jõesuu linna eelarve projekti muudatuse ettepanekud.
Evald Teetlok: Ma juba eelmisel aastal pöörasin tähelepanu, et kõik dokumendid peavad
laekuma 3-4 päeva enne komisjoni istungit, et saaks rahulikult tutvuda, ma sain viimased
dokumendid päev enne komisjoni istungid, miks saadeti dokumendid eelviimasel päeval, ühe
päevaga lihtsalt ei jõua, küsimused on väga tähtsad.
Olga Baranova: Ma sain need dokumendid (kaasava eelarve menetlemise kord ja nõusoleku
andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga) ka alles eile ja kohe saatsin komisjoni
liikmetele edasi. Juhul, kui komisjon täna ei aruta need küsimused, siis nad ei lähe volikogu
istungile selles kuus, vaid alles järgmises.
Maksim Iljin: Linnavalitsus arutas need küsimused 15.01.2019, linnapea põhjendas miks ei
saanud varem neid arutada Linnvalitsuse istungil.
Olga Baranova: panen hääletamisele: kes on selle poolt, et kinnitada esitatud päevakorda, palun
käega märku anda.

Hääletamine: poolt -9, vastu -1.
Evald Teetlok: ma ei soovi komisjoni töös osaleda ja lahkus komisjoni istungilt.
Päekorrapunkt nr 1
Kuulati Anzela Jakutova, kes tutvustas Narva-Jõesuu linna kaasava eelarve menetlemise korra.
Küsimus: Veikko Luhalaid: Miks kaasava eelarves on ainult investeeringud, miks ei või suunata
näiteks metsa istutamisele?
Vastus: Metsa istutamine on ka investeering, samas volikogu võib kasutada kaasava eelarve
vahendit ka teisele tegevusele.
Veikko Luhalaid: Keskerakonna fraktsiooni ettepanek on täiendada menetlemise korra § 3, punkt
7 tutvumisaiaga, näiteks kuuaega.
Olga Baranova: Kas keegi nõuab hääletamist?
Keegi ei nõudnud.
Otsustati: Kiitaheaks ja suunata Narva-Jõesuu linna kaasava eelarve menetlemise korra
volikogule kinnitamiseks.
Päevakorrapunkt nr 2
Maksim Iljin põhjendas miks on vaja volikogu nõusolekud hoonestusõiguse koormamiseks
hüpoteegiga. Volikogu andis luba kaubanduskeskuse ehitamiseks 26.09.2018 ja antud juhul jutt
ei ole tagatisest, maa on ja jääb linna omandis.
Küsimus: Valentina Fadejava-Mis vahe on laenu ja hüpoteeki vahel?
Vastus: Mingid vahet ei ole.
Küsimus: Valentina Fadejeva – Miks sõlmitud lepingus ei ole trahvisanktsioone?
Vastus: Me täna ei aruta lepingud, see küsimus oli arutamisel volikogu detsembrikuu istungil .
Hääletamine: poolt -8, erapooletu-1
Otsustati: enamushäältega nõustuda ja suunata otsuse projekti Linnavolikogule otsustamiseks.
Päevakorrapunkt nr 3
Olga Baranova: Komisjoni liikmed pidid esitama oma ettepanekud 2019 linna eelarve kohta
11.01.2019, kõik teised linnavolikogu komisjonid, volikogu liikmed, linnavalitsus aga
16.01.2019, seisuga 17.01.2019 eelarvekomisjonile on edestanud oma ettepanekud:
1.Linnavolikogu fraktsioon „Ühine kodu“ (lisa nr 1)
2.Linnavolikogu alatine Kalandus-ja keskkonnakomisjon (lisa nr 2)
3.Liina Piirisalu ja Tatjana Pagajeva Linnavolikogu liikmed ( lisa nr 3)
4.Narva-Jõesuu Linnavalitsus (lisa nr 4)
5.Kai Kiiver Linnavolikogu liige (lisa nr 5)
Olga Baranova: Kõik ettepanekud olid minu poolt edestatud komisjoni liikmetele, kuid ma veel
kord loen need ette ja arutame.
Küsimus: Iraida Tšubenko Kas vastab tõele, et Sinimäe Põhikoolis on vähendatud õpetajate
palgafondi?

Vastus: Anzela Jakutova: Ei vasta, sellel aastal tugispetsialistid on eraldi real, vanasti nad olid
kooli palgafondi rea peal.
Kommentaar: Joel Guljavin: Õpetajate palgad Sinimäe koolis ei lange ja mingid kavatsust kedagi
koondata ka pole.
Küsimus: Valentina Fadejeva: Miks ei ole tõstetud palka Narva-Jõesuu raamatukogu töötajatele
alates 2015.aastast?
Vastus:Anzela Jakutova: See ei vasta tõele.
Küsimus: Valentina Fadejeva: Miks ei saa vabanenud infopunkti ruumid eraldada
raamatukogule?
Vastus: Olga Baranova: See küsimus ei kuulu eelarvekomisjoni pädevusse, see on Linnavalitsuse
otsustada kuidas vabanenud ruumid kasutada.
Küsimus:Adranik Danieljan: Mind ei olnud eelmisel komisjoni istungil kus arutati selle aasta
eelarve eelnõu, Anzela, palun täpsustage mis tähendab Teie lause, et eelarve on pingeline, kas
seoses Vaiko AS tekkinud kohustustega?
Vastus: Anzela Jakutova: Jah.
Küsimus:Andranik Danieljan: Miks peab eraldama 10 tuhat euro Vaiko AS-le vee ja
kanalisatsiooni peale?
Vastus:Anzela Jakutova: endises Vaivara vallas vesi on kallis, kuna seal on ka talud ja hind on
erinev Olginas ja Vaivaras, et kuidagi ühtlustada hinda me peame toetama.
Veikko Luhalaid: kommentaar: kui me seda ei tee, siis inimestel veehind on üle jõu.
Küsimus: Kas Eret Laht hakkab protokollima volikogu ja komisjonide istungitel tasuta?
Anzela Jakutova: Millised ettepanekud on komisjoni liikmetel?
Iraida Tšubenko: võiks olla kolmsada euro kuus.
Arutelu käigus selgus, et osa ettepanekuid ei vasta § 8, p.6 Narva- Jõesuu linna finantsjuhtimise
korrale, mis oli kinnitatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu poolt 26.09.2018.a.määrusega nr 44:
Linnavolikogu alatise Kalanduse- ja keskkonnakomisjoni, volikogu liikmete Liina Piirisalu,
Tatjana Pagajeva ja Kai Kiiver ettepanekud.
Ettepanek: Andranik Danieljan: Teen ettepaneku – tulevikus need ettepanekud mis ei vasta
finantsjuhtimise korrale mitte arutada komisjoni istungil.
Hääletamine: poolt -8, vastu- ei ole, erapooletu -1
Otsustati: enamus häältega kiita heaks ja saata Linnavalitsusele 2019 .a. linna eelarve
muudatusettepanekud mis olid esitatud Linnavolikogu fraktsiooni „Ühine kodu“ ja
Linnavalitsuse poolt.
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