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Maardu Linnavolikogu esimees E. Piiskoppel avas volikogu istungi ja tegi teatavaks
päevakorra projekti:
1. Maardu Linnavarahooldus OÜ tööst ja plaanidest
Ettekandja:Maardu Linnavarahooldus osaühingu juhatuse liige A. Onohhov
Kaasettekandja: elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees A. Raudla
2. Maardu linna 2017 aasta eelarve vastuvõtmine I lugemine
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja A. Kartov
Kaasettekandja: linnavolikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees B. Slepikovski
3. Maardu Linna Raamatukogu kasutamise eeskirja kehtestamine
Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees J. Golovatš

4. “Maardu linna munitsipaalomandis olevate koolide hoolekogude moodustamise korra
ja töökorra kehtestamine” muutmine
Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: linnavolikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees E. Tiganik
5. Maardu Linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni
põhikirja muutmine
Ettekandja: linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees A.
Raudla
6. Maardu linnavolikogu hariduse-ja noorsootöökomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja: linnavolikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees E. Tiganik
7. Tallinna Vangla vanglakomisjoni liikme nimetamine
Ettekandja: linnavolikogu esimees E. Piiskoppel
8. Aunimetuse omistamine
Ettekandja: linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees G. Popova
E. Piiskoppel: Kas on küsimusi, ettepanekuid või täiendusi esitatud päevakorra projekti
kohta?
Küsimusi, ettepanekuid ja täiendusi ei esitatud.
OTSUSTATI (ühehäälselt): kinnitada 25.10.2016 linnavolikogu istungi päevakord.
Päevakorrapunkt 1
Maardu Linnavarahooldus OÜ tööst ja plaanidest
KUULATI: ettekandja Maardu Linnavarahooldus osaühingu juhatuse liige Aleksei Onohhov
informeeris, et aktsiaseltsi Maardu Elamu tütarettevõte osaühing Maardu Linnavarahooldus
on moodustatud 2010 aastal eesmärgiga tagada linna heakord ja hooldus. Antud funktsioonide
täitmiseks on osaühingul sõlmitud 14 lepingut, s.h. linna ruumikoristus, niitmine,
lumekoristus ja libedusetõrje, tänavavalgustuse hooldus ja remont, lasteväljakute ja
purskkaevude hooldus ja remont, ohtlike jäätmete kogumine. Samuti tegeleb osaühing ka
muude heakorra tööde täitmisega linnavalitsuse või linnaasutuste tellimusel. Ülalnimetatud
tööde teostamiseks on olemas vastav tehnika, kokku 12 ühikut s.h.: 3 suurt traktorit, 2
lumekoristusautod, korvtõstuk, tolmuimeja, väiksemad traktorid ja muruniidukid. Osa
tehnikat on soetatud liisinguga (3 suurt ja 2 väikest traktorid). Osaühingus töötab 50 inimest,
nendest juhatuses – 5, traktoriste ja autojuhte 7, koristajaid ja kojamehi – 13, elektrikuid – 5
ning ülejäänud on teenindav personal. Ettevõtte plaaniline aasta käive on 1 057 719, 66 eurot.
Seisuga 20.10.2016.a on fikseeritud käive 1 136 305, 87 eurot. Ettevõte töötab stabiilselt,

võlgnevused puuduvad. Tulevikus on planeeritud teenuste laiendamine, pakkudes teenuseid
linnaasutustele, korteriühistutele ja Maardu linnas paiknevatele ettevõtetele.
Küsimusi ei olnud.
Kaasettekandja, elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees Ants Raudla
teavitas, et komisjon on antud materjali läbivaadanud ning heaks kiitnud. Ants Raudla tegi
ettepaneku võtta informatsioon teadmiseks.
OTSUSTATI: võtta informatsioon Maardu Linnavarahooldus OÜ tööst ja plaanidest
teadmiseks.
Päevakorrapunkt 2
Maardu linna 2017 aasta eelarve vastuvõtmine I lugemine
KUULATI: ettekandja Rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov informeeris, et eelarve
koostamisel on arvestatud Maardu linna eelarvestrateegiaga ja arengukavaga. Eelarve
koostamisel on jälgitud põhimõtet, et tegevuskulud ei ületaks tulusid, millised koosnevad
regulaarsetest maksudest ja linnavalitsuse ning linnaasutuste majandustegevusest laekuvatest
summadest. Maardu linnavalitsus jätkab konservatiivse eelarvepoliitikaga, mis tähendab
eelarve hoidmist struktuurses tasakaalus. Kohaliku omavalitsuse eelarve ülesehitus ja
liigendus on sätestatud Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses. Nimetatud
seaduse §5. järgi eelarve koosneb osadest ning on kassapõhine või tekkepõhine. Eelarveosad
on:

1) põhitegevuse

tulud;

2) põhitegevuse kulud;

3) investeerimistegevus;

4)

finantseerimistegevus; 5) likviidsete varade muutus.
Eelarvele võib lisada käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata osasid, lisasid ja täiendavat
informatsiooni, sealhulgas ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste ning tegevuste
ja eesmärkide vahelisi tehinguid, mis on vajalikud kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsolukorra täpsustamiseks ja eelarve täiendamiseks, kuid mida ei arvestata lõikes 2
nimetatud eelarveosades. Volikogu võib volitada valla- või linnavalitsust eelarvet detailsemalt
liigendama. Eelarves võib eraldi põhitegevuse kuluna planeerida reservfondi ettenägematute
väljaminekute tegemiseks.

Valla- ja linnavalitsus

eraldab reservfondist

vahendeid

sihtotstarbeliselt. Valla- või linnavolikogu kehtestab reservfondi vahendite kasutamise
tingimused ja korra määrusega. Maardu 2017 aasta linnaeelarve on koostatud lähtuvalt
seaduse nõuetest, on tasakaalus – ehk kulud ja tulud on võrdsed ja moodustavad 12 583 570
eurot. Maardu linnas elab seisuga 01.10.2016.a. 15 561 inimest. Käesoleva aasta kümne
kuuga elanike arv on vähenenud 202 inimese võrra, eelmisel aastal sama aja jooksul oli

vähenemine – 119 inimest. Nelja viimase aasta (3 aastat ja 9 kuud) jooksul registreeritud
elanike arv Maardu linna on vähenenud 432 inimese võrra.
Maardu linnas seisuga 01.10.2016 töötab 3 üldharidus ja üks huvikool ning 3 lasteaeda.
Maardu linna munitsipaalüldhariduskoolides õpib õppeaastal 2016/2017 kokku 1360 õpilast
ning koolides töötab kokku 146 pedagoogi (eelmisel aastal 139 pedagoogi) ja 76 töötajat
(eelmisel aastal 84 töötajat). Kallavere Keskkoolis õpib 197 õpilast, töötab 27 pedagoogi ja
20 töötajat.
Maardu Gümnaasiumis õpib statsionaarses õppes 700 last, mittestatsionaarses õppes 101
õpilast, kokku 801 õpilast, mis on eelmise aastaga võrreldes 8 õpilast vähem. Gümnaasiumis
töötab 77 pedagoogi ja 39 töötajat. Maardu Põhikoolis õpib 362 last (eelmisel õppeaastal 360
õpilast), töötab 42 pedagoogi ja 17 töötajat.
Maardu linna 3 lasteaias käib lapsi kokku 732, mis on eelmise aastaga võrreldes (722 last) 10
lapse võrra rohkem. Lasteaedades töötab kokku 96 pedagoogi (eelmisel aastal 98) ja 73
töötajat (eelmisel aastal 66). Lasteaias Rukkilill käib 293 last, töötab 40 õpetajat ja 39
töötajat. Lasteaias Rõõm käib 233 last, töötab 30 õpetajat ja 18 töötajat. Lasteaias Sipsik käib
206 last, töötab 26 õpetajat ja 16 töötajat. Peale koolide ja lasteaedade on Maardu linnal veel
hallatavad asutused: raamatukogu, kultuuri- ja infokeskus, linnaarhiiv, haldusbüroo ja
sotsiaalmaja.
Maardu Linnavalitsuse valitsemisala 2017. aasta eelarve tulubaas moodustab 12 583 570
eurot. Seoses sellega, et linnaeelarve kinnitamise hetkeks ei ole teada 2017 aastal riigi poolt
Maardu linnale antava toetuse summat, need on jäetud tulubaasist välja. Jooksva aasta
tasandus- ja toetusfond jaotuse Vabariigi valitus kinnitas 18. veebruaril. Tulubaasi
korrigeerimine toimub I lisaeelarve vastuvõtmisega 2017 aasta kevadel. Linnavalitsus
planeerib nende vahendite jaotuse esitada volikogule esimese lisaeelarvega 2017 aasta
märtsis-aprillis. Jättes 2017.a võimalikud riigieelarvelised eraldised arvestamata on 2017. a
eelarve netomaht võrreldes 2016 eelarve netomahuga suurenenud 728 679 euro võrra, ehk
6,14%. Suurima aastase juurdekasvuga artikli moodustab füüsilise isiku tulumaks, kasvades
680 000 euro võrra. Maamaksu võrreldava perioodi loodetav laekumine on korrigeeritud,
arvesse võttes 2016 ja 2015 tegelikult laekunud summad.
Eesti majandus kasvab 2017 aastal 2,5%. Perioodil 2017-2020 kasvavad riigieelarve kulud
keskmiselt 5,1% aastas. Rahandusministeerium ootab 2016 aasta kokkuvõtteks keskmine
palga kasvu pidurdumist 6,7%ni ning mõõduka, 5,5%se palgakasvu jätkumist 2017. aastal.

Maardu linnas oli registreeritud töötuid 31.09.2016.a seisuga 340 tööealist inimest. Seisuga
31.01.2010.a oli see arv kõige kõrgem 2046, siis hakkas langema ja 01.01.2014.a see arv
moodustas juba 457 ehk vähenes nelja aastaga 1764 tööealise inimese võrra ja kuue aastaga
1706 vastavalt. Kõik need faktorid avaldavad oma mõju tulumaksu laekumisele, mille tõttu
on 2017.aasta füüsilise isiku tulumaksu prognoositav laekumine võrreldes 2016.aastaga
suurenenud 680 000 euro (7,6%) võrra kuni 9 600 000 euroni. Füüsilise isiku tulumaksu
laekumine moodustab 76,2% kõikidest kohalikest tuludest. Negatiivset mõju 2017 aasta
tulumaksu laekumisele avaldab linna elanike arvu vähenemine 2016 kalendriaasta jooksul
(-202 inimest) ja Maardu elanike hõivatus väikeste palkadega majandussektorites. Seega
viitab maksulaekumine küllalt suurtele erinevustele Harju maakonna ees. Üks Maardu elanik
toob linnakassasse 122 eurot vähem, kui Harjumaa keskmine ja 217 eurot vähem, kui Viimsi
valla elanik. Maamaksu laekumine annab 13,5% 2017 aastaks kavandavatest kohalikest
tuludest. 2017.aasta riigipoolsed toetused võivad orienteeruvalt moodustada 3,0 kuni 4,0
miljonit eurot, 2016.a riik eraldas Maardu linnale tasandusfondist 3 065 535 eurot.
Eesti Ametiühingute Keskliit ning Eesti Tööandjate Keskliit on sõlminud laiendatud
kollektiivlepingu, et alates 1.jaanuarist 2017 hakkab kehtima uus töötasu alammäär, kõikide
eelduste kohaselt kehtestatakse alates 2017.aasta 1. jaanuarist kuutasu alammääraks
täistööajaga töötamise korral 470 eurot. Kulude suuremateks eraldisteks on planeeritud
hariduskulud 4 415 052 eurot (35,1% eelarvest) antud positsiooni kasv 2016/2017 a. eelnõu
suhtes on +409 228, võrdluseks kasv 2014/2015 oli 112 301 eurot. Sellise kasvu taga on palga
kuutasu alammäära tõus, omafinantseerimine Muuga lasteaia ehitusse ja haridusasutuste
majanduskulude suurenemine. Kulud kõikidele Maardu linna majanduse valdkondadele on
3 162 021 eurot (25,7% eelarvest), sellest majandusele 1 858321 eurot, keskkonnakaitseks
733100 eurot, elamu- ja kommunaalmajanduse kulud 424600 eurot ja muud elamu- ja
kommunaalmajanduse kulud 146 000 eurot.
Üldised valitsussektori teenused moodustavad 1 682 358 eurot (13,4% eelarvest), sellest
linnavolikogu teenindamiseks 159 855 eurot, linnavalitsuse teenusteks 1 084 088 eurot,
linnaarhiivi kulud 30 630 eurot, reservfond moodustab 338 585 eurot, liikmemaksude
tasumiseks liitudele 39 200 eurot ja intresside tasumiseks pankadele 39 200 eurot.
Sotsiaalseks kaitseks on planeeritud 1 494 346 eurot (11,9%). Vabaaja-kultuuri ja regiooni
ürituste kuludeks on planeeritud 1 533 817 eurot (12,2% eelarvest). 230 000 eurot (1,8%
eelarvest) on planeeritud võlgade põhiosa tagastamiseks pankadele. Käesolev eelarve ei

sisalda 2016 aasta võimaliku üle plaanilist laekumist ega kulude arvelt tekkinud sääste, need
esitab Linnavalitsus volikogule 2017.a kevadel.
I. Kirmjõe küsis, miks linnavalitsuse majandumis kulud ja personali kulud on kasvanud?
A. Kartov vastas, vastavalt volikogu otsusele on muudetud koosseisu nimestik ning on võetud
tööle uusi spetsialiste.
N. Degtjarenko tänas väga korrektse ettekanne eest ja küsis,

mille poolest erinevad

sihtotstarbelised toetused ja mittesihtotstarbelised toetused?
A. Kartov vastas, sihtotstarbeliste toetuste kasutamise võimalused on piiratud ja
mittesihtotstarbeliste toetuste kasutamine on vähem piiratud.
I. Kirmjõe küsis, kulud kasvavad aga kuidas on lood töökohtade optimeerimisega?
A. Kartov vastas, töötasude tõus toimub kõikides majandussektorites nii ka meie
linnavalitsuses.
Kaasettekandja, linnavolikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss
Slepikovski teatas, et komisjon vaatas põhjalikult 2017.a eelarve läbi ning tegi ettepaneku
lõpetada määruse Maardu linna 2017 aasta eelarve vastuvõtmine I lugemine ja suunata see
teisele lugemisele.
L. Repponen toetas esitatud ettepanekut ja lisas, et Maardu linna 2017 aasta eelarve
vastuvõtmine I lugemine on korrektne.
Rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov palus aktsepteerida Maardu linna 2017 eelarve
vastuvõtmine määruse eelnõu ja lõpetada esimene lugemine.
Sellega nõustuti.
OTSUSTATI (ühehäälselt): lõpetada Maardu linna 2017 aasta eelarve vastuvõtmine I
lugemine ja suunata eelnõu teisele lugemisele volikogu istungile novembri kuus.
Päevakorrapunkt 3
Maardu Linna Raamatukogu kasutamise eeskirja kehtestamine
KUULATI: abilinnapea Ailar Lyra informeeris, et 16.01.2016 kehtima hakanud
Rahvaraamatukogu seaduse § 16 lõike 1 alusel kehtestatakse rahvaraamatukogu teeninduse
korraldus, lugejate õigused ja kohustused kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud
raamatukogu kasutamise eeskirjas, mis tehakse teatavaks igale lugejale. Hetkel kehtiv Maardu
Linnavolikogu 28.08.2007 määrus nr 141 Maardu Linna Raamatukogu kasutamise eeskirja
kinnitamine vajab tulenevalt Rahvaraamatukogu seadusest kaasajastamist. Tuginedes
Rahvaraamatukogu seaduse § 16 lõikele 1 sisaldab eelnõu Maardu Linna Raamatukogu
kasutamise eeskiri järgmiseid paragrahve: Raamatukogu teeninduse korralduse põhimõtted,

Raamatukogu teenused, lugejaks registreerimine, teavikute kasutamine, lugeja vastutus,
sisekord.
Abilinnapea Ailar Lyra tegi ettepaneku tunnistada kehtetuks Maardu Linnavolikogu
28.08.2007 määrus nr 141 Maardu Linna Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine ja
kehtestada uus määrus Maardu Linna Raamatukogu kasutamise eeskiri.
N. Degtjarenko küsis, kui palju raamatuid on raamatukogus?
J. Leks vastas, et raamatukogus on umbes 80 000 raamatuid.
L. Repponen küsis, kui palju lugejaid volikogu liikmete hulgast?
J. Leks vastas, et see on konfidentsiaalne.
D. Gerasimenko küsis, kui tihti toimub fondi uuendamine?
J. Leks vastas, fondi uuendamine sõltub elanikkonna arvust ning täiskasvanute ja laste
vajadustest.
D. Gerasimenko küsis, kas on võimalus tuua oma raamatud Linna Raamatukogusse?
J. Leks vastas, selline võimalus on, kuid väikestes kogustes.
Kaasettekandja, linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Jevgeni Golovatš tänas
ettekandjat sisuka ettekanne eest. Lisas, et Maardu Linna Raamatukogu töötab auväärselt ja
soovitas Linna Raamatukogule korraldada rohkem üritusi, näiteks „Kõige väiksem lugeja“ ja
„Kõige eakam lugeja“ ning tegi ettepaneku kehtestada määrus.
OTSUSTATI (ühehäälselt): kehtestada määrus Maardu Linna Raamatukogu kasutamise
eeskiri (vt. määrus 25.10.2016 nr 87).
Päevakorrapunkt 4
Maardu linna munitsipaalomandis olevate koolide hoolekogude moodustamise korra ja
töökorra kehtestamine” muutmine
KUULATI: abilinnapea Ailar Lyra informeeris, et Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73
lõike 1 alusel moodustatakse hoolekogu ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja
kehtestatud korras. Vastava korra on kehtestanud Maardu Linnavolikogu 21.12.2010
määrusega nr 34 Maardu linna munitsipaalomandis olevate koolide hoolekogude
moodustamise korra ja töökorra kehtestamine. Antud määruse paragrahv 3 lõige 1 määrab ära
kooli hoolekogu kinnitamise õiguse. Määruse paragrahvi 3 lõike 1 muutmine konkretiseerib
hoolekogude kinnitamise õigust. Otstarbekas on anda hoolekogude kinnitamise õigus
linnavalitsusele ja seetõttu on ettepanek antud määruse paragrahvi 3 lõige 1 sõnastada
järgmiselt:

Hoolekogu liikmete arvu ja koosseisu kinnitab Maardu linnavalitsus kooli direktori poolt
esitatud ettepaneku alusel.
Määruse Maardu linna munitsipaalomandis olevate koolide hoolekogude moodustamise korra
ja töökorra kehtestamine paragrahv 3 lõige 2 määrab ära hoolekogusse kuuluda võivad
esindajad. Ettepanek on antud sõnastust muuta lähtuvalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §
73 lõikest 1 järgmiselt:
Põhikooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, õpilaste esindaja,
vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja
kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.
Määruse Maardu linna munitsipaalomandis olevate koolide hoolekogude moodustamise korra
ja töökorra kehtestamine paragrahv 3 lõige 7 määrab ära hoolekogude kinnitamise aja.
Koolide lastevanemate üldkoosolekud toimivad üldjuhul septembri- või oktoobrikuu jooksul.
Üldkoosoleku järel teeb direktor kooli pidajale ettepaneku kooli hoolekogu kinnitamiseks.
Sellest lähtuvalt on ettepanek muuta paragrahv 3 lõiget 7 järgmiselt:
Hoolekogu koosseis kinnitatakse igal õppeaastal üldjuhul hiljemalt 01.novembriks.
Abilinnapea Ailar Lyra tegi ettepaneku muuta määruse Maardu linna munitsipaalomandis
olevate koolide hoolekogude moodustamise korra ja töökorra kehtestamine paragrahv 3
lõiked 1, 2, 7.
Küsimusi ja sõnavõte ei olnud.
Kaasettekandja, linnavolikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik
teatas, et komisjon vaatas läbi esitatud muudatused, kiitis heaks ja tegi ettepaneku võtta
vastu esitatud määruse eelnõu.
OTSUSTATI (ühehäälselt): võtta vastu määrus Maardu linna munitsipaalomandis olevate
koolide hoolekogude moodustamise korra ja töökorra kehtestamine muutmine (vt. määrus
25.10.2016 nr 88).
Päevakorrapunkt 5
Maardu Linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni põhikirja
muutmine
KUULATI: linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees Ants
Raudla informeeris, et komisjoni pädevusse on tulnud küsimused transpordivaldkonnast.
Seoses sellega tuleb kinnitada

komisjoni uus põhikiri võttes arvesse transpordialaste

küsimuste arutamine ja lahendamine ning tegi ettepaneku kinnitada komisjoni uus põhikiri.
Küsimusi ei olnud.

OTSUSTATI (ühehäälselt): kinnitada Maardu Linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitusja transpordikomisjoni põhikiri (vt. otsus 25.10.2016 nr 239).
Päevakorrapunkt 6
Maardu linnavolikogu hariduse-ja noorsootöökomisjoni koosseisu kinnitamine
KUULATI: linnavolikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik tegi
ettepaneku muuta volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseisu seoses uue
haridusnõuniku Anastassia Valužina tööle asumisega.
Küsimusi ei olnud.
OTSUSTATI (ühehäälselt): võtta vastu otsus hariduse- ja noorsootöökomisjoni koosseisu
kinnitamine (vt. otsus 25.10.2016 nr 240).
Päevakorrapunkt 7
Tallinna Vangla vanglakomisjoni liikme nimetamine
KUULATI: linnavolikogu esimees Elviira Piiskoppel teatas, et linnavolikogu poole pöördus
Tallinna Vangla vanglakomisjon palvega nimetada vanglakomisjoni uus linnavolikogu liige ,
seoses Vladimir Arhipovi, kelle Maardu linnavolikogu liikme volitused on ajutiselt peatatud,
mille tõttu ta ei saa esindada linnavolikogu vanglakomisjonis.
E. Piiskoppel: Kas on ettepanekuid uue vanglakomisjoni liikme nimetamiseks?
Ettepanekuid ei olnud.
E. Piiskoppel tegi ettepaneku nimetada Tallinna Vangla vanglakomisjoni liikmeks
linnavolikogu liige Nikolai Degtjarenko, kes hakkab esindama Maardu linnavolikogut
Tallinna Vangla vanglakomisjonis.
N. Degtjarenko oli nõus esindama Maardu linnavolikogut Tallinna Vangla vanglakomisjonis.
OTSUSTATI

(ühehäälselt):

nimetada

Tallinna

Vangla

vanglakomisjoni

liikmeks

linnavolikogu liige Nikolai Degtjarenko (vt. otsus 25.10.2016 nr 241).
Päevakorrapunkt 8
Aunimetuse omistamine
KUULATI: linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Galina Popova esitas Maardu
linna aukodaniku kandidaadiks Liidia Bodnari ja tegi ettepaneku toetada tema kandidatuuri.
Liidia Bodnar on ühiskondlikult aktiivne, linnakodanikud usaldanud teda, teda on valitud
Maardu Linnavolikogusse juba 4-l korral. Praeguses linnavolikogus on ta aktiivne
tervisekaitse- ja sotsiaalkomisjoni liige. Liidia kuulub keskerakonna ridadesse juba üle 12
aasta.
Boriss Slepikovski, Leo Repponen ja linnapea Vladimir Arhipov toetasid Liidia Bodnari
kandidatuuri.

E. Piiskoppel kuulutas vaheaja salajase hääletamise läbiviimiseks.
Salajase hääletamise tulemus (19 – poolt, 2 – vastu)
OTSUSTATI: 1) võttes aluseks salajase hääletustulemused (protokoll nr 6 25.10.2016)
võtta vastu otsus: omistada Liidia Bodnarile Maardu linna aukodaniku nimetus (vt. otsus
25.10.2016 nr 242).

Sellega on istungi päevakorra küsimused läbi arutatud ning lõppenud.
E. Piiskoppel tänas linnavolikogu liikmeid aktiivse osavõtu eest ja kuulutas istungi
lõppenuks.

E. Piiskoppel
Esimees
Julia Melnychenko
Protokollija

