
ISTUNGI  PROTOKOLL

 

 

Kunda                                                                                                 27.märts 2014.a nr 5

 

 

Algus kell 16.00, lõpp kell 17.40

 

 

Istungit juhatas  rahandusosakonna juhataja  Urmas LEPIK.

Istungit protokollis linnasekretär Tormis OTSMA.

Istungist võttis osa 5 Linnavalitsuse liiget: Krista ENGELBRECHT, Urmas LEPIK, Genrietta 
JÕGI, Uno TRUMM ja Mihhail DANILOV (kvoorumileht lisatud).

Istungilt puudusid: Linnavalitsuse liikmed Tea TREUFELDT ja Jüri LANDBERG

Kutsutud külalisena võttis Linnavalitsuse istungist osa linnavalitsuse lastekaitse spetsialist Helgi 
LUIK (päevakorrapunkt nr 1),  linnavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist Anna ROHTLA 
(päevakorrapunkt nr 2 ), linnavalitsuse ehitus- ja maanõunik Janar VELLAK (päevakorrapunkt nr 
6-8).

 

 

Häälteenamusega (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

 

1.    Volituste andmine- ettekandja lastekaitse spetsialist Helgi LUIK

2.    Toimetulekutoetuste maksmine- ettekandja sotsiaaltöö spetsialist Anna ROHTLA

3.    Linnavalitsuse määruse eelnõu „Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks“ arutelu 
ja kinnitamine- ettekandja linnasekretär Tormis OTSMA

4.    Volikogu määruse eelnõu „ Volikogu liikme, linnapea ja linnavalitsuse liikme 
teenistuslähetusse saatmise kord“ arutelu ja ettepanekute tegemine järgmiseks volikogu 
istungiks-ettekandja linnasekretär Tormis OTSMA

5.    Kunda linna Linnaraamatukogu nõukogu koosseisu kinnitamine- ettekandja linnasekretär 



Tormis OTSMA

6.    Kunda linna eelarvest toetussummade eraldamine- ettekandja linnasekretär Tormis 
OTSMA

7.    Kunda linn, Uus-Sadama tee aluse ja teenindamiseks vajaliku maa määramine maa 
ostueesõigusega erastamiseks ning toimiku koostamiseks plaani ja kaardimaterjali alusel- 
ettekandja ehitus- ja maanõunik Janar VELLAK

8.    Kirjaliku nõusoleku väljastamine ehitise laiendamiseks- ettekandja ehitus- ja maanõunik 
Janar VELLAK

9.    Projekteerimistingimuste väljastamine laohoone rajamiseks- ettekandja ehitus- ja 
maanõunik Janar VELLAK

10.  Kunda linnavolikogu, linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste eelarvete 
kinnitamine- ettekandja rahandusosakonna juhataja Urmas LEPIK

11.  Kunda linnavalitsusele laekunud kirjad ja avaldused. Linnapea informatsioon.

 

 

Päevakorrapunkt nr 1

 

Volituste andmine.

 

Ette kandis: lastekaitse spetsialist Helgi LUIK.

Otsustati: häälteenamusega (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta

                 Linnavalitsuse korraldusena nr 34 „Volituste andmine“.

 

 

 

Päevakorrapunkt nr 2

 

Toimetulekutoetuste maksmine.

 



Ette kandis: sotsiaaltöö spetsialist Anna ROHTLA.

Sõna võttis: Urmas LEPIK, Genrietta JÕGI

Otsustati: häälteenamusega (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta

                 Linnavalitsuse korraldusena nr 35 „Toimetulekutoetuste maksmine“.

 

Päevakorrapunkt nr 3

 

Linnavalitsuse määruse eelnõu „Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks“ arutelu ja 
kinnitamine.

 

Ette kandis: linnasekretär Tormis OTSMA.

Sõna võttis: Krista ENGELBRECHT, Tormis OTSMA, Urmas LEPIK

Otsustati: häälteenamusega (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta 

Linnavalitsuse määrusena  nr 1 „Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks“.

 

 

Päevakorrapunkt nr 4

 

Volikogu määruse eelnõu „ Volikogu liikme, linnapea ja linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse 
saatmise kord“ arutelu ja ettepanekute tegemine järgmiseks volikogu istungiks.

 

Ette kandis: linnasekretär Tormis OTSMA

Sõna võttis: Krista ENGELBRECHT, Tormis OTSMA, Urmas LEPIK, Uno TRUMM

Tormis OTSMA selgitas, et eelmised lähetusse saatmise korrad on kehtivuse kaotanud ja oleks vaja 
vastu võtta uus kord lähetusse saatmiseks. Volikogu määruse eelnõu § 2 lg 2  juurde lisada, et 
linnapea ja linnavalitsuse liige saadetakse lähetusse linnapea käskkirjaga, kus sätestatakse linnapea 
asendaja. Volikogu esimees ja volikogu liige saadetakse lähetusse volikogu esimehe käskkirjaga, 
kus sätestatakse volikogu esimehe asendaja. 

Otsustati: häälteenamusega (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole ) saata volikogu määruse 
eelnõu „Volikogu liikme, linnapea ja linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord“ uueks 



aruteluks eelpoolnimetatud parandustega Linnavalitsuse 03.04.2014.a istungile.

 

 

 

Päevakorrapunkt nr 5

 

Kunda linna Linnaraamatukogu nõukogu koosseisu kinnitamine.

 

Ette kandis:  linnasekretär Tormis OTSMA.

Sõna võttis: Uno TRUMM, Krista ENGELBRECHT, Urmas LEPIK

Otsustati: häälteenamusega (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta 
Linnavalitsuse korraldusena nr 36“Kunda linna Linnaraamatukogu nõukogu koosseisu 
kinnitamine“.

 

 

Päevakorrapunkt nr 6

 

Kunda linna eelarvest toetussummade eraldamine.

 

Ette kandis: linnasekretär Tormis OTSMA.

Sõna võttis: Krista ENGELBRECHT, Uno TRUMM, Urmas LEPIK

Urmas LEPIK selgitas, kuidas jagati spordikeskuse nõukogus spordiorganisatsioonidele toetusi ja 
mis alustel?                                                                                              Genrietta JÕGI palus 
selgitust, millistel alustel kujunevad toetussummad? 

Urmas LEPIK selgitas, et spordiklubide taotluste alustel kujunevad välja toetussummad. Summad 
sõltuvad ka osalejate arvust ja ürituste spetsiifikast. 

Otsustati: häälteenamusega (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta 

                Linnavalitsuse korraldusena nr 37„Kunda linna eelarvest toetussummade eraldamine“.

 



 

Päevakorrapunkt nr 7

 

Kunda linn, Uus-Sadama tee aluse ja teenindamiseks vajaliku maa määramine maa ostueesõigusega 
erastamiseks ning toimiku koostamiseks plaani ja kaardimaterjali alusel.

 

Ette kandis: ehitus- ja maanõunik Janar VELLAK.

Sõna võtsid: Tormis OTSMA, Uno TRUMM, Mihhail DANILOV, Krista ENGELBRECHT, 
Urmas LEPIK, Genrietta JÕGI

Krista ENGELBRECHT küsis, millest kujunes hind?

Janar VELLAK selgitas, et riiklikult kehtiv hind kujundab reaalse hinna.

Urmas LEPIK täpsustas, et müügiraha laekub riigile. 

Uno TRUMM küsis, kas toimiku koostamise punkti peab sisse jätma? Janar VELLAK’u  kohaselt 
on see järjekordselt riiklikult kehtestatud kord ja see ei ole mahukas töö.

 

Otsustati: häälteenamusega (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole): eelnõu vastu võtta 
Linnavalitsuse korraldusena nr 38“ Kunda linn, Uus-Sadama tee aluse ja teenindamiseks vajaliku 
maa määramine maa ostueesõigusega erastamiseks ning toimiku koostamiseks plaani ja 
kaardimaterjali alusel“.

 

 

Päevakorrapunkt nr 8

 

Kirjaliku nõusoleku väljastamine ehitise laiendamiseks.

 

Ette kandis: ehitus- ja maanõunik Janar VELLAK.

Sõna võtsid: Krista ENGELBRECHT, Urmas LEPIK, Genrietta JÕGI, Mihhail DANILOV.

Otsustati: häälteenamusega (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta 
Linnavalitsuse korraldusena nr 39“Kirjaliku nõusoleku väljastamine ehitise 
laiendamiseks“.



 

 

 

Päevakorrapunkt nr 9

 

Projekteerimistingimuste väljastamine laohoone rajamiseks.

 

Ette kandis: ehitus- ja maanõunik Janar VELLAK.

Sõna võtsid: Urmas LEPIK, Mihhail DANILOV

Aruteluks oli laohoone kõrgusele piirangu kehtestamine projekteerimistingimustesse. Janar 
VELLAK’u arvates ei ole see vajalik. Piirangut ei kehtestatud.

Otsustati: häälteenamusega (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta 
Linnavalitsuse korraldusena nr 40“Projekteerimistingimuste väljastamine  laohoone 
rajamiseks“.

 

 

 

Päevakorrapunkt nr 10

 

Kunda linnavolikogu, linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste eelarvete kinnitamine.

 

Ette kandis: rahandusosakonna juhataja Urmas LEPIK.

Sõna võtsid: Urmas LEPIK, Krista ENGELBRECHT, Mihhail DANILOV ja Uno TRUMM.

Krista ENGELBRECHT soovis infot, kas Kunda prügilas on inimene reaalselt tööl? Mis on Kunda 
prügila personalikulu?

Urmas LEPIK’u sõnade kohaselt on töötaja seal tööl ja 0,8 kohaga. See tuleneb EAS-i nõudest.

Mihhail DANILOV juhtis tähelepanu, et spordikeskuse teeb reklaami  120 euro eest aastas. Seda on 
väga vähe.

Uno TRUMM küsis, et mis reklaami saab 10 euro eest kuus? Spordikeskuse peaks oma teenuseid 



rohkem reklaamima. Spordikompleks ja nõukogu peaksid mõtlema selles suunas, et kompleks 
teeniks rohkem tulu.

Otsustati: häälteenamusega (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta 
Linnavalitsuse korraldusena nr 41“Kunda linnavolikogu, linnavalitsuse ja linnavalitsuse 
hallatavate asutuste eelarvete kinnitamine“.

 

 

 

 

 

Päevakorrapunkt nr 11

 

Kunda linnavalitsusele laekunud kirjad ja avaldused. Linnapea informatsioon.

 

 

11.1 EELK Kunda Kolmekuninga koguduse juhatus soovib 2013.a kultuuripärandi aasta raames 
taotleda  luba  endise  Kunda  kabeli  asukoha  kiriku  mälestusobjektiks  muutmiseks  ja 
annetuseks saadud 70 cm kõrguse kivi mändide vahele paigutamiseks, millele kirjutatakse 
peale silt „Kunda kabel 1904-1918”.

Sõna võtsid: Mihhail DANILOV, Uno TRUMM, Krista ENGELBRECHT, Urmas LEPIK

Otsustati:Anda nõusolek EELK Kunda Kolmekuninga kogudusele (reg.kood:80209335), esindaja 
Heldi  Randver,  Kunda  kabeli  mälestuskivi  paigaldamiseks  Kunda  linnale  kuuluvale 
Jõeääre katastriüksusele, katastrikoodiga 34501:004:0027.

 

 

11.2 Kunda Linnavalitsusse saabusid 28.02.2014.a taotlused Urve Sepp’alt ja Tiina Baidak’ilt, 
kes soovisid Kunda linnavalitsuse rahalist  toetust  nende tütarde Sandra Dõba ja Kristina 
Sepp’a osalemiseks 25-27.04.2014.a toimuval kontsertreisil Virumaa Tütarlastekooriga Läti 
Vabariiki Valka ja Riiga. Linnavalitsuse 10. märtsi protokolli nr 4 punkti 8.2 otsusega paluti 
taotlejatelt  täiendavaid põhjendusi raha eraldamiseks.  17.03.2014.a täiendavates taotlustes 
selgitati, et reis Läti Vabariiki lühenes ühe päeva võrra ja taotletav summa on 60 eurot ühe 

taotleja kohta, mis sisaldab sõidu- ja majutuskulusid,

Sõna võtsid: Mihhail DANILOV, Uno TRUMM, Krista ENGELBRECHT, Urmas LEPIK, Tormis 
OTSMA, Genrietta Jõgi. 



Otsustati: Toetuse saamise aluseks on majanduslikud raskused. Taotlejad ei ole esitanud 
Linnavalitsusele argumente, et neil on majanduslikult raske olukord. Linnavalitsus ei näe 
võimalust eelpoolnimetatud taotlusi toetada.

 

 

11.3  Põdra pubi omanik Renee Räni teavitas kirjalikult Kunda linnavalitsust, et soovib 
paigaldada Põdra pubi reklaamtahvli metallraamil, linna sissesõidule Selja tee 5 b krundile 
ja KNT AS-le kuuluva hoone otsaseinale aadressiga Jaama tn 10. Reklaamtahvlite mõõtmed 
on 3 X 2 meetrit.

Sõna võtsid: Mihhail DANILOV, Uno TRUMM, Krista ENGELBRECHT, Janar VELLAK, Urmas 
LEPIK ja Tormis OTSMA 

Otsustati:  Taotluse esitajal palutakse esitada Kunda linnavalitsusele välja töötatud reklaami kavand, 
täpsed asukohad ja disainitud kujundus. Kui kavand on esitatud, siis Linnavalitsus otsustab loa 
andmise reklaami paigaldamiseks.

 

 

 

 

Urmas LEPIK

Rahandusosakonna juhataja                                                                Tormis OTSMA

linnapea ülesannetes                                                                            protokollija


