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Juhatas: Maardu Linnavolikogu esimees Elviira Piiskoppel
Protokollis : Valentina Zaitseva
Võtsid osa:
Elviira Piiskoppel , Leo Repponen , Timar Tiganik , Erika Tiganik ,
Margarita Gerasõmiva ,Tüüne Nikolajeva , Vassil Skuška , Ants Raudla ,
Galina Popova , Dmitri Trifonov, Larissa Voitko , Inga Kirmjõe ,Väino Moor ,
Eduard Tanvel , Niina Netšajeva , Boriss Slepikovski , Pavel Kuusik ,
Jevgeni Golovatš , Nikolai Degtjarenko , Ravil Aljukov
Puudus: Liidia Bodnar
Kutsutud:
Rein Meel – abilinnapea , Vladimir Arhipov – abilinnapea , Ailar Lyra - abilinnapea ,
Anatoli Kartov - RO juhataja, Ants Tsugart - LAMO juhataja k.t., Jüri Pihlak – LAMO
peainsener, Julia Saveljeva – jurist, Tatjana Kisseljova – SAO juhataja, Eve Kislov –
peaspetsialist, Riina Liivamägi - LAMO arhitekt, Elina Letjutšaja – nõunik,
Jekaterina Radik – LAMO peaspetsialist
Kohalolijad:
Andres Tohver – Harju Elu toimetaja, Oliver Liidemann – Viimsi Vallavalitsus,
Dmitri Kukuškin - LV pressiesindaja , Aleksandr Gusjev – MP fotograaf,
Sergei Petinov - MP toimetaja, Anatoli Jegorov - MLVH OÜ juhatuse liige
Maardu Linnavolikogu esimees E.Piiskoppel avas volikogu istungi ja tegi teatavaks
päevakorra eelnõu .
E.Piiskoppel : Kas on ettepanekuid või sõnavõtjaid ?
Ettepanekuid ja sõnavõtjaid ei olnud .
Volikogu esimees E.Piiskoppel tegi ettepaneku päevakorra eelnõu kinnitamiseks.
OTSUSTATI: ( ühehäälselt ) kinnitada 26.04.2016 istungi päevakord:
1.Maardu linna 2016.a. 1 lisaeelarve vastuvõtmise teine lugemine
Ettekandja : rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja: volikogu eelarve-,arengu-ja majanduskomisjoni esimees Boriss
Slepikovski
2.AS Maardu Vesi tütarettevõtja asutamine
Ettekandjad :abilinnapea Rein Meel , LAMO juhataja k.t. Ants Tsugart ,
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Kaasettekandja: volikogu elamu-,kommunaal- ja ehituskomisjoni esimees Ants Raudla
3.Maade munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja : LAMO arhitekt Riina Liivamägi
Kaasettekandja: volikogu elamu-,kommunaal- ja ehituskomisjoni esimees Ants Raudla
4.Lapsehoiutoetuse määramise ja maksmise kord
Ettekandjad :abilinnapea Vladimir Arhipov, SAO juhataja Tatjana Kisseljova
Kaasettekandja: : volikogu terviskaitse-ja sotsiaalkomisjoni esimees Inga Kirmjõe
5.Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
Ettekandjad :abilinnapea Vladimir Arhipov, SAO juhataja Tatjana Kisseljova
Kaasettekandja: : volikogu terviskaitse-ja sotsiaalkomisjoni esimees Inga Kirmjõe
6. Maardu linna 2016.a. I lisaeelarve vastuvõtmise kolmas lugemine
Ettekandja : rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja: volikogu eelarve-,arengu-ja majanduskomisjoni esimees Boriss
Slepikovski
7.Maardu linnapea valimine
Ettekandja : Maardu Linnavolikogu esimees Elviira Piiskoppel
8. Volikogu elamu-, kommunaal- ja ehituskomisjoni aruanne
Ettekandja: volikogu elamu-,kommunaal- ja ehituskomisjoni esimees Ants Raudla
9.Maardu Linnavolikogu õiguse-, turvalisuse- ja korrakaitsekomisjoni uue
koosseisu kinnitamine
Ettekandja: volikogu õiguse-,turvalisuse-ja korrakaitsekomisjoni esimees Dmitri Trifonov
10. Maardu Linnavolikogu kultuuri-ja spordikomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja: volikogu kultuuri-ja spordikomisjoni esimees Jevgeni Golovatš
11.Maardu Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja: volikogu revisjonikomisjoni esimees Niina Netšajeva
Päevakorrapunkt 1
Maardu linna 2016.a. I lisaeelarve vastuvõtmise teine lugemine
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas rahandusosakonna juhataja A.Kartov.
Ettekandja A. Kartov informeeris kohalolijaid , et määratud volikogu poolt ( 11.04.2016)
ajaks ettepanekuid 1.lisaeelarve projekti muutmise kohta esitas volikogu Keskerakonna
fraktsioon .
Maardu Linnavalitsus 14.04.2016 protokollilise otsusega nr 31 võttis arvesse Maardu linna
I lisaeelarve muudatusettepanekud ja esitas volikogule teiseks lugemiseks ( 26.04.2016 )
Maardu Linnavalitsuse 14.04.2016 protokollilise otsuse nr 31 ( lisatud ):
1. Nõustuda teisele lugemisele minevas 2016. aasta I lisaeelarves
järgmiste muudatusettepanekutega:
1.1. Suurendada kulude tegevusala 08103 tunnus 1551 investeeringud
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Metsaparki 7750 euro võrra;
1.2 . Suurendada kulude tegevusala 081092 Staadion 2000 euro võrra;
1.3. Suurendada kulude tegevusala 08202 tunnus 1551 Maardu Kultuuri
ja - Infokeskus 20000 euro võrra;
1.4. Vähendada kulude tegevusala 01114 Reservfond 29 750 euro võrra;
2. Rahandusosakonnal viia käesolevad muudatused 2016 I lisaeelarvesse
ja esitada muudetud määruse eelnõu Maardu Linnavolikogule II lugemiseks.
A.Kartov: Kas on küsimusi või sõnavõtjaid?
Küsimusi ning sõnavõtjaid ei olnud.
RO juhataja A.Kartov palus aktsepteerida Maardu linna 2016 I lisaeelarve määruse eelnõu
(esitatud teiseks lugemiseks ) ja lõpetada teine lugemine.
Sellega nõustuti.
OTSUSTATI: ( ühehäälselt )
1.1. Lõpetada „ Maardu linna 2016 I lisaeelarve vastuvõtmine „ teine lugemine ja
suunata vastava eelnõu kolmandale lugemisele.
Päevakorrapunkt 2
AS Maardu Vesi tütarettevõtja asutamine
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas abilinnapea R.Meel .
Ettekandja abilinnapea R.Meel märkis, et 29.03.2016 otsusega nr 52 võttis Linnavolikogu
vastu uue Maardu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava (ÜVK). ÜVK
arendamise kava näeb ette Maardu järveäärses piirkonnas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
väljaehitamise koos sademeveesüsteemiga ning Kroodi majanduspiirkonnas vee-, reo- ja
sademeveetorustiku rekonstrueerimise. K.a. aprillis Linnavalitsus, AS Maardu Vesi juhatus
ja nõukogu arutasid nimetatud piirkondade veemajanduse arendamise võimalusi ja pidasid
vajalikuks AS Maardu Vesi tütarettevõtja asutamist. Uus loodav vee-ettevõtja saab
ettenähtud korras esitada SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) taotluse EL
abirahade saamiseks nimetatud piirkondade veemajanduse arendamiseks. Ettekandja pidas
oluliseks ja vajalikuks jätkata konsultatsioone KIK-i, Konkurentsiameti ja
Keskkonnaministeeriumiga ning tellida audiitorfirmalt enne tütarettevõtja asutamist ettevõtte
finantsmajanduslikud prognoosid.
Ettekandja LAMO juhataja k.t. A.Tsugart andis ülevaate veemajanduse olukorrast ja ÜVK
arendamise kavast Kroodi majanduspiirkonnas ja Maardu järveäärses elamupiirkonnas
(seletuskiri lisatud). Ettekandja selgitas vajadust kaasata EL abirahasid veemajanduse
arendamiseks, tõi esile olulised keskkonna parendamise aspektid Kroodi majanduspiirkonnas
seoses riikliku Kroodi oja tervendamise projekti realiseerimisega lähiaastatel. Ettekandja lisas,
et OÜ Maardu Veevärk kavatseb teenuse osutamise Kroodi majanduspiirkonnas lõpetada ja AS
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Tallinna Vesi on teatanud, et ei ole valmis Kroodi majanduspiirkonnas teenust osutama.
Ettekandja märkis, et tütarettevõtja asutamine võimaldaks Maardu järveäärses ja Kroodi
piirkonnas tagada kinnistute ühisveevärgi kaudu veega varustamise ja reo- ja
sademeveesüsteemide korrastamise.
Sõnavõtud:
Arutelu käigus sõna võtsid V.Moor, L.Repponen, N.Degtjarenko, A.Tsugart, J. Pihlak,
A. Raudla.
V.Moor – Kas on ja milline on sademeveesüsteemide lahendus Järveäärses elamupiirkonnas?
Küsimusele vastasid A.Tsugart ja J.Pihlak:
– ÜVK arendamise kavas on kavandatud kõik vajalikud sademeveesüsteemid, Järveäärses
piirkonnas on ka projektipõhiselt ette nähtud sademevee, pinnase- ja pinnavee ära juhtimine
ja puhastamise korraldamine.
L.Reponen – tegi eelnõu p 2 parandusettepaneku asendada „soovitada“ sõnadega „teha
ettepanek“.
A.Raudla – informeeris ja selgitas, et KIK on 01.03.2016 teatanud, et Keskkonnaministri
22.12.2014 määruse nr 59 «Toetuse andmise tingimused meetmes «Veemajandustaristu
arendamine» avatud taotluse korral» peab toetuse taotleja olema 100% kohaliku omavalitsuse
omandis ja talle peab kuuluma projektipiirkonna veemajandustaristu. Komisjon arutas
linnavalitsuse poolt esitatud eelnõu ning peab vajalikuks konsultatsioonide jätkamist, s.h.
Konkurentsiametiga tariifipoliitika osas.
Küsimusi ja ettepanekuid rohkem ei olnud .

OTSUSTATI: (19 – poolt, 1–erapooletu)
2.2. Anda nõusolek AS Maardu Vesi juhatusele AS Maardu Vesi tütarettevõtja
asutamiseks otsusega nr 197 ( lisatud protokollile ).
Päevakorrapunkt 3
Maade munitsipaalomandisse taotlemine
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas LAMO arhitekt R. Liivamägi ( õiend lisatud ):
-Maardu Linnavolikogu otsuse eelnõu on vajalik Maardu linna territooriumil Muuga
piirkonnas asuvate maaüksuste munitsipaalomandisse vormistamiseks.
Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt taotletakse Maardu linna omandisse Ploomipuu pst
66a maaüksus, ligikaudne pindala 17370 m2, mis on Ploomipuu puiestee, Kassitatra tee ja
olemasolevate elamukruntidega külgnev roheala; Kreegipuu pst 13a maaüksus, ligikaudne
pindala 3100 m2, mis on Õunapuu puiestee ja Kreegipuu puiestee äärsete elamukruntide
vaheline roheala ning Viljapuu pst 126 maaüksus, ligikaudne pindala 17480 m2, mis on
Viljapuu puiestee ja Altmetsa tee äärne roheala.
Maareformi seaduse § 25 lg 1 ja § 28 lg1 p 4 alusel saab neid maaüksusi taotleda Maardu
linna munitsipaalomandisse sotsiaalmaana- üldkasutatava maana. Maaüksuste ligikaudne
pindala kokku on 3,799 ha.
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Maardu Linnavolikogu 25.03.2008 otsusega nr 170 kehtestatud Maardu linna
üldplaneeringus on taotletavad maaüksused maakasutusplaani alusel haljasala ja parkmetsa
maad ning majadevahelised õuealad.
Eelnõu kohaselt taotletakse Maardu linna omandisse linna arenguks ja ülesannete
täitmiseks Pirnipuu pst 82 maaüksus , ligikaudne pindala 4590 m2. maaüksus asub
Pirnipuu puiestee ja Ploomipuu puiestee ristmiku piirkonnas. Maareformi seaduse § 25 lg 1
ja § 28 lg1 p 4 alusel saab maaüksust taotleda Maardu linna munitsipaalomandisse
sotsiaalmaana- ühiskondlike ehitiste maana.
Maardu Linnavolikogu 25.03.2008 otsusega nr 170 kehtestatud Maardu linna
üldplaneeringus on taotletav maaüksus maakasutusplaani alusel keskuste maa.
Maareformi seaduse § 25 lg 1 sätestab, et munitsipaalomandisse antakse tasuta maareformi
seaduse §-s 28 nimetatud maa. Maareformi seaduse § 28 lg 1 p 4 kohaselt antakse
munitsipaalomandisse sotsiaalmaad.
Munitsipaalomandisse taotletaval Ploomipuu pst 66a, Kreegipuu pst 13a ja
Viljapuu pst 126 on avalikult kasutatavad rohealad.
Pirnipuu pst 82 on linna arenguks vajalik maa, kuhu saab rajada ühiskondliku ehitise
Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006 määrusega nr 133 kinnitatud „Maa munitsipaalomandisse
andmise korra“ § 6 lg 1 kohaselt kohaliku omavalitsuse volikogu vastava otsuse alusel
koostatud maa munitsipaalomandisse andmise taotluse esitab valla- või linnavalitsus maa
munitsipaalomandisse andmise otsustajale. Korra § 2 lõike 1 järgi otsustab maa
munitsipaalomandisse andmise maareformi seaduse § 28 lõike 1 punktides
1,3,4,5,7,8,9,10,11 ja 12 nimetatud maa osas munitsipaalomandisse taotletava maa asukoha
järgne maavanem.
Linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamise aluseks on maareformi seadus § 25 lg 1, § 28 lg 1
punkt 4, Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006 määrusega 133 kinnitatud „Maa munitsipaalomandisse
andmise kord“ § 6 lg 1, Maardu Linnavolikogu 25. märtsi 2008 otsusega nr 170 „ Maardu linna
üldplaneeringu kehtestamine“. Moodustavate katastriüksuste sihtotstarvete määramise aluseks
on Maardu linna üldplaneering , Maakatastriseaduse § 18 ja Vabariigi Valitsuse määrus
23.10.2008.a nr 155 „Katastriüksuste sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“, mille alusel
on taotletavate maaüksuste maakasutuse sihtotstarbeks sotsiaalmaa sihtotstarbe alaliik üldkasutatav maa (rohealad, õuealad ja haljasalad) ja sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike
ehitiste maa .
Sõnavõtud:
Arutelu käigus sõna võtsid V.Moor ja A.Raudla .
V.Moor esitas küsimuse. Ettekandja R. Liivamägi vastas.
A.Raudla toetas esitatud eelnõu ja tegi ettepaneku eelnõu kinnitamiseks .
Sellega nõustuti.
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OTSUSTATI: ( ühehäälselt )
3.3. Kinnitada „ Maade munitsipaalomandisse taotlemine „ otsusega nr 198 ( seletuskiri ja
asendiplaanid lisatud protokollile ) .
Päevakorrapunkt 4
Lapsehoiutoetuse määramise ja maksmise kord

KUULATI :
Vastava eelnõu esitas abilinnapea V. Arhipov ( õiend lisatud ):
- Sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel kohaliku omavalitsuse üksus võib
korraldada sotsiaalteenuseid ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse
üksuse eelarvest kohaliku omavalitsuse üksuse kehtestatud tingimustel ja korras.
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg 1 kohaselt valla- või linnavalitsus loob vanemate
soovil kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on selle valla või
linna territooriumil ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga, võimaluse käia
teeninduspiirkonna lasteasutuses.
Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist ja toimetulekut toetav teenus. Lapsehoiuteenuse
rahastamine toimub Maardu linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvel lapse
vanemale, eestkostjale või hooldajale lapsehoiuteenuse ostmisel tehtud rahaliste kulutuste
eest toetuse maksmisena. Toetuse summa määratakse Linnavalitsuse korralduse alusel.
Õigus toetust taotleda tekib toetusele õigust omaval isikul vanemahüvitise maksmise
lõppemisele järgnevast kuust, kui lapse elukohajärgse teeninduspiirkonna koolieelses
lasteasutuses ei ole vaba kohta.
Määruses on välja toodud üldsätted: toetusele õigust omav isik, toetuse taotlemine, toetuse
määramine, maksmine, lapsehoiuteenusele esitatud nõuded, lapsehoiuteenuse
kontrollimine, toetuse tagastamine.
Sõnavõtud:
Volikogu terviskaitse-ja sotsiaalkomisjoni esimees I.Kirmjõe toetas esitatud eelnõu ja tegi
ettepaneku kehtestamiseks .
OTSUSTATI: ( ühehäälselt )
4.4. Kehtestada „Lapsehoiutoetuse määramise ja maksmise kord„
määrusega nr 65 (seletuskiri lisatud protokollile) .
Päevakorrapunkt 5
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise
kord
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas abilinnapea V. Arhipov (õiend lisatud ) :
- Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4 alusel.
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Rahaliste vahendite ülejääki võib kohaliku omavalitsuse üksus kasutada raske või sügava
puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks
kohaliku omavalitsuse üksuse kehtestatud tingimustel ja korras.
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendeid eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksuse
eelarvesse maavalitsuse kaudu vastavalt rahvastikuregistri andmetel kohaliku omavalitsuse
üksuses elavate raske või sügava puudega lapse arvule iga aasta 1. detsembri seisuga.
Rahalised vahendid eraldatakse Linnavalitsuse korralduse alusel. Sotsiaalabi osakonna
juhatajal on õigus eraldada rahalisi vahendeid kuni 200 eurot summas.
Rahalisi vahendeid võib kasutada isikliku abistaja teenuseks, tugiisikuteenuseks,
transporditeenuseks, perede nõustamisteenusteks, varjupaigateenusteks, lapsehoiuteenuse
täiendavaks kompenseerimiseks, sotsiaalteenuste arendamiseks, koolivaheaja laagrite
korraldamiseks, eluruumi kohandamiseks ja muudeks teenusteks või toetusteks, mis
soodustavad lapse ja tema perekonna toimetulekut.
Määruses on ära toodud raha ülejäägi kasutamise, raha taotlemise, rahaliste vahendite
eraldamise ja arvestuse pidamine.
( Raske puudega lapsi on 42, sügava puudega lapsi on 5)
Sõnavõtud:
Volikogu terviskaitse-ja sotsiaalkomisjoni esimees I.Kirmjõe toetas esitatud eelnõu ja tegi
ettepaneku kehtestamiseks .
OTSUSTATI: ( ühehäälselt )
5.5. Kehtestada „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise
kord„ määrusega nr 64 ( seletuskiri lisatud protokollile ) .
Päevakorrapunkt 6
Maardu linna 2016.a. I lisaeelarve vastuvõtmise kolmas lugemine
KUULATI :
RO juhataja A.Kartov informeeris kohalolijaid , et Maardu linna 2016 I lisaeelarve
vastuvõtmise teine lugemine on lõpetatud.
Maardu Linnavolikogule kolmanda lugemisele on esitatud Maardu linna 2016
I lisaeelarve tulud ja kulud kogumahus 6 944 124 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2 .
Palun vastu võtta .
Volikogu eelarve-,arengu-ja majanduskomisjoni esimees B. Slepikovski tegi ettepaneku
lõpetada Maardu linna 2016 I lisaeelarve kolmas lugemine ja vastu võtta Maardu linna
2016 I lisaeelarve tulud ja kulud kogumahus 6 944 124 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2 .
Sellega nõustuti.
OTSUSTATI: ( ühehäälselt )
6.6. Lõpetada Maardu linna 2016 I lisaeelarve vastuvõtmise kolmas lugemine .
6.7. Vastu võtta Maardu linna 2016 I lisaeelarve tulud ja kulud kogumahus 6 944 124 eurot
vastavalt lisadele 1 ja 2 ( lisatud protokollile ) .
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Päevakorrapunkt 7
Maardu linnapea valimine
KUULATI :
Volikogu esimees E.Piiskoppel kuulutas välja päevakorra p 7 „ Maardu linnapea valimine „
ja tegi ettepaneku Maardu linnapea kandidaatide esitamiseks .
Volikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees V.Moor esitas fraktsiooni poolt kandidaadiks
Vladimir Arhipov.
E.Piiskoppel: Kas on veel ettepanekuid?
Rohkem ettepanekuid ja sõnavõtjaid ei olnud.
Esimees E.Piiskoppel tegi ettepaneku kandidaatide nimekirja sulgemiseks .
E.Piiskoppel: Lugupeetud kandidaat V.Arhipiov, kas Teie olete nõus kandideerima
linnapea ametikohale?
Vladimir Arhipov andis oma nõusoleku kandideerimiseks.
Istungi juhataja volikogu esimees E.Piiskoppel palus Maardu Linnavolikogu
häältelugemiskomisjoni viia läbi salajase hääletamise .
Maardu Linnavolikogu häältelugemiskomisjon viis läbi salajase hääletamise.
Vaheaeg 1315 kuni 1335 - hääletamine
Hääletamistulemuste põhjal häältelugemiskomisjon võttis vastu otsuse tunnistada
Vladimir Arhipov valituks Maardu linnapeaks( häältelugemiskomisjoni 26.04.2016
protokoll nr 2 – 19 poolt) .
Volikogu esimees E.Piiskoppel palus volikogu liikmeid kinnitada häältelugemiskomisjoni
26.04.2016 protokoll nr 2 Maardu linnapea hääletamise tulemuste kohta volikogu
otsusega.
OTSUSTATI: ( ühehäälselt )
7.8.Võttes aluseks salajase hääletamise tulemused (19 poolt) tunnistada valituks Vladimir
Arhipov Maardu linnapeaks otsusega nr 199 (häältelugemiskomisjoni 26.11.2015 protokoll
nr 2 lisatud otsusele).
Maardu Linnavolikogu esimees E.Piiskoppel pöördus linnavolikogu liikmete poole
ettepanekuga arutada 26.04.2016 istungil „ Maardu linnapea töötasu ja tingimuste
määramine “ ning seoses uue linnapea valimisega „ Linnapea asendaja ametist
vabastamine „.
Volikogu liikmeid sellega nõustusid .
Päevakorrapunkt 8
Maardu linnapea töötasu ja tingimuste määramine
KUULATI:
Seoses uue linnapea valimisega volikogu esimees E.Piiskoppel luges ette eelnõu
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„ Maardu linnapea töötasu ja tingimuste määramine „.
E.Piiskoppel : Kas ettepanekuid ja sõnavõtjaid on?
Ettepanekuid ja sõnavõtjaid ei olnud .
OTSUSTATI: ( ühehäälselt )
8.9. Kinnitada „Maardu linnapea töötasu ja tingimuste määramine„
otsusega nr 200 ( lisatud protokollile ).
Päevakorrapunkt 9
Linnapea asendaja ametist vabastamine
KUULATI :
Volikogu esimees E.Piiskoppel palus vabastada Rein Meel Maardu linnapea ametikohalt
seoses uue linnapea valimisega.
Sellega nõustuti .
OTSUSTATI: ( ühehäälselt )
9.10. Vabastada Rein Meel Maardu linnapea ametikohalt seoses uue linnapea valimisega
otsusega nr 201 (lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 10
Volikogu elamu-, kommunaal- ja ehituskomisjoni aruanne
KUULATI :
Vastava informatsiooni esitas volikogu elamu-, kommunaal- ja ehituskomisjoni esimees
A.Raudla ( lisatud protokollile ) :
On viidud läbi 11 koosolekut.
Arutatud 25 küsimust,s.h.:
1. Maade munitsipaalomandisse taotlemised ;
2. Maardu linna ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arengukava kehtestamine aastateks
2016-2027;
3. Raieloa andmine;
4. Sundvõõrandamine ja linnavara võõrandamine;
5. LAMO eelarve 2016.a arutamine;
6. Maardu linna detailplaneering ;
7. Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise korra arutamine;
8. Kalmistu haldamine;
9. Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia.
ja muud küsimused.

10

Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
OTSUSTATI: ( ühehäälselt )
10.11. Võtta informatsioon teadmiseks.
Päevakorrapunkt 11
Maardu Linnavolikogu õiguse-, turvalisuse- ja korrakaitsekomisjoni uue koosseisu
kinnitamine
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas volikogu õiguse-, turvalisuse- ja korrakaitsekomisjoni esimees
D. Trifonov:
1.Kinnitada Maardu Linnavolikogu õiguse-, turvalisuse- ja korrakaitsekomisjon
9 – liikmelisena järgmises koosseisus:
1. Dmitri Trifonov
2. Tiiu-Ann Kaldma
3. Julia Saveljeva
4. Inna Pajula
5. Ants Tsugart
6. Riina Läll
7. Timar Tiganik
8. Aljona Malõgina
9. Roland Meritee

- esimees
- liige
- liige
- liige
- liige
- liige
- liige
- liige
- liige

OTSUSTATI: ( ühehäälselt )
11.12. Kinnitada Maardu Linnavolikogu õiguse-, turvalisuse- ja korrakaitsekomisjoni uue
koosseisu otsusega nr 202 (lisatud protokollile) .

Päevakorrapunkt 12
Maardu Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas Maardu Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees
J.Golovatš:
1. Kinnitada Maardu Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon 10-liikmelisena järgmises
koosseisus :
1. Jevgeni Golovatš
2. Sergei Petrov
3. Mykola Shvets
4. Victor Polyakoff

- esimees
- liige
- liige
- liige
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5. Pavel Kuusik
6. Ljubov Lenskaja
7. Ailar Lyra
8. Valentin Kitškerkin
9. Anatoli Kartov
10. Milda Lemkova

- liige
- liige
- liige
- liige
- liige
- liige

OTSUSTATI: ( ühehäälselt )
12.13. Kinnitada Maardu Linnavolikogu kultuuri-ja spordikomisjoni koosseisu muutmine
otsusega nr 203 ( lisatud protokollile ) .
Päevakorrapunkt 13
Maardu Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutmine
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas Maardu Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees
N.Netšajeva.
Ettekandja informeeris volikogu liikmeid , et volikogu Keskerakonna fraktsioon
esitas revisjonikomisjonile ettepanek kinnitada Maardu Linnavolikogu revisjonikomisjoni
liikmeks Larissa Voitko.
Palun toetada meie komisjoni eelnõu ja kinnitada volikogu revisjonikomisjon
4 – liikmelisena järgmises koosseisus :
1. Niina Netšajeva
- esimees
2. Margarita Gerasõmiva
- liige
3. Timar Tiganik
- liige
4. Larissa Voitko
- liige
Sõnavõtud:
Volikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees V.Moor tegi ettepaneku avaliku hääletamise
läbiviimiseks .
Sellega nõustuti .
OTSUSTATI : ( ühehäälselt )
13.14. Kinnitada Maardu Linnavolikogu revisjonikomisjoni muutmine otsusega nr 204
(lisatud protokollile) .
E.PiiskoppelL: Kas on veel küsimusi?
Rohkem küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud .
E.Piiskoppel tänas Maardu Linnavolikogu liikmeid aktiivse osavõttu eest ja kuulutas välja
istungi lõppenuks .
Järgmine volikogu istung on määratud 10.04.2016.
E.Piiskoppel
Esimees

Valentina Zaitseva
Protokollija
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