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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 ,
Liidia Bodnar,Eduard Tanvel , Niina Netšajeva ,Boriss Slepikovski, Pavel Kuusik, Jevgeni
Golovatš ,Nikolai Degtjarenko , Ravil Aljukov
Kutsutud:
Valev Kald-linnapea , Rein Meel – abilinnapea, Vladimir Arhipov – abilinnapea,
Ailar Lyra - abilinnapea , Anatoli Kartov -RO juhataja , Tiiu-Ann Kaldma –
linnasekretär , 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 ,Indrek Tamberg –
projektijuht ( Infragate Eesti AS,) ,Valter Pärn – Ida-Harju politseijaoskonna
juht (Põhja Prefektuur)
Kohalolijad:
Inna Bondarenko –LV ASHO juhataja , Dmitri Kukuškin - LV pressiesindaja ,
Sergei Petinov-MP toimetaja , Anatoli Jegorov- MLVH OÜ juhatuse liige
Maardu Linnavolikogu esimees E.Piiskoppel avas volikogu istungi.
Volikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees V.Moor palus sõna ning esines sõnavõtuga
umbusalduse avaldamiseks linnapeale Valev Kaldile ja edastas volikogu esimehele
kirjaliku umbusaldusavalduse, mille allkirjastas kaheksa Maardu Linnavolikogu liiget.
Volikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimees N.Degtjarenko luges ette
umbusaldusavalduse vene keeles .
Volikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees V.Moor esitas volikogu esimehele ka kirjaliku
avalduse erakorralise volikogu istungi kokkukutsumiseks 05.04.2016 kell 12.00
järgmise päevakorraga :
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1.Umbusalduse avaldamine Maardu linnapeale Valev Kaldile
Volikogu esimees E.Piiskoppel informeeris kohalolijaid , et vastavalt kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 43 lg 4 ( volikogu kokkukutsumine ) ja Maardu linna
põhimääruse §33 lg 4 umbusalduse algatamine toimub volikogu istungil ja see küsimus
lülitatakse volikogu järgmise istungi päevakorda , kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul.
Erakorralise istungi kokkukutsumiseks määrab aja volikogu esimees .
E.Piiskoppel : Palun esitada volikogule mõlemate volikogu fraktsioonide arvamuse sobiva
päeva kohta erakorralise istungi kokkukutsumiseks .
Tänan.
Sellega nõustuti. Küsimusi ja sõnavõtjaid rohkem ei olnud .
Volikogu esimees E.Piiskoppel tegi ettepaneku päevakorra eelnõu kinnitamiseks.
OTSUSTATI: ( ühehäälselt ) kinnitada 29.03.2016 istungi järgmine päevakord :
Päevakorra arutelu:
1 Maardu linna 2015.a. õiguskorra ülevaade
Ettekandja : IDA- Harju PJ juht Valter Pärn
2.Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kehtestamine
Ettekandjad: abilinnapea Rein Meel ,Indrek Tamberg – projektijuht ,Infragate Eesti AS,
Kaasettekandja: volikogu elamu-,kommunaal- ja ehituskomisjoni esimees Ants Raudla
3.Informatsioon: Maardu linna üldhariduskoolide olukorrast
Ettekandja : abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja : volikogu haridus-ja noorsootöö komisjoni esimees Erika Tiganik
4.Kallavere Keskkooli põhikooli õpetajate tööjõukulude toetuse kasutamine
gümnaasiumiastme õpetajate töö tasustamiseks
Ettekandja : abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja : volikogu haridus-ja noorsootöö komisjoni esimees Erika Tiganik
5.Maardu Linnavolikogu 21.04.2015 määruse nr 34 „ Korterelamute hoovide
heakorrastamistööde toetamise kord „ täiendamine
Ettekandja : LAMO juhataja k.t. Ants Tsugart
Kaasettekandja: volikogu elamu-,kommunaal- ja ehituskomisjoni esimees Ants Raudla
6.Maardu linna 2016.a. lisaeelarve vastuvõtmise 1. lugemine
Ettekandja : rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja: volikogu eelarve-,arengu-ja majanduskomisjoni esimees
Boriss Slepikovski
7. Maade munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja : LAMO arhitekt Riina Liivamägi
Kaasettekandja: volikogu elamu-,kommunaal- ja ehituskomisjoni esimees Ants Raudla
8.Volikogu transpordi–ja kaubanduskomisjoni 2015.a. aruanne
Ettekandja: volikogu transpordi –ja kaubanduskomisjoni esimees Väino Moor
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9.Maardu linna poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamise kord
Ettekandjad :abilinnapea Vladimir Arhipov , SAO juhataja Tatjana Kisseljova
Kaasettekandja: volikogu terviskaitse-ja sotsiaalkomisjoni esimees Inga Kirmjõe
10.Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord
Ettekandjad :abilinnapea Vladimir Arhipov , SAO juhataja Tatjana Kisseljova
Kaasettekandja: volikogu terviskaitse-ja sotsiaalkomisjoni esimees Inga Kirmjõe
11.Üldhooldusteenuse osutamise kord
Ettekandjad :abilinnapea Vladimir Arhipov , SAO juhataja Tatjana Kisseljova
Kaasettekandja:volikogu terviskaitse-ja sotsiaalkomisjoni esimees Inga Kirmjõe
12. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse
määramiseks
Ettekandjad :abilinnapea Vladimir Arhipov , SAO juhataja Tatjana Kisseljova
Kaasettekandja:volikogu terviskaitse-ja sotsiaalkomisjoni esimees Inga Kirmjõe
13. Maardu linna sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord
Ettekandjad :abilinnapea Vladimir Arhipov , SAO juhataja Tatjana Kisseljova
Kaasettekandja:volikogu terviskaitse-ja sotsiaalkomisjoni esimees Inga Kirmjõe
14. Lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord
Ettekandjad :abilinnapea Vladimir Arhipov , SAO juhataja Tatjana Kisseljova
Kaasettekandja:volikogu terviskaitse-ja sotsiaalkomisjoni esimees Inga Kirmjõe
15.Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale
Ettekandjad :abilinnapea Vladimir Arhipov , SAO juhataja Tatjana Kisseljova
Kaasettekandja: volikogu terviskaitse-ja sotsiaalkomisjoni esimees Inga Kirmjõe
16.Koduteenuste osutamise tingimused ja kord
Ettekandjad :abilinnapea Vladimir Arhipov , SAO juhataja Tatjana Kisseljova
Kaasettekandja:volikogu terviskaitse-ja sotsiaalkomisjoni esimees Inga Kirmjõe
17.Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja
maksmise kord
Ettekandjad :abilinnapea Vladimir Arhipov , SAO juhataja Tatjana Kisseljova
Kaasettekandja:volikogu terviskaitse-ja sotsiaalkomisjoni esimees Inga Kirmjõe
18. Maardu linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu
üldkoosolekule
Ettekandja : volikogu esimees Elviira Piiskoppel
Kaasettekandja:volikogu õiguse -, turvalisuse- ja korrakaitsekomisjoni esimees
Dmitri Trifonov
19.Maardu linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liitu
Ettekandja : volikogu esimees Elviira Piiskoppel
Kaasettekandja: volikogu õiguse -, turvalisuse- ja korrakaitsekomisjoni esimees
Dmitri Trifonov
20. Maardu linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Harjumaa
Omavalitsuse Liitu
Ettekandja : volikogu esimees Elviira Piiskoppel
Kaasettekandja: volikogu õiguse -, turvalisuse- ja korrakaitsekomisjoni esimees
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Dmitri Trifonov
21.Maardu Linnavolikogu ettevõtluse-ja tööhõivekomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja : volikogu ettevõtluse-ja tööhõivekomisjoni esimees Pavel Kuusik
22. Maardu Linnavolikogu haridus-ja noorsootöö komisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja : volikogu haridus-ja noorsootöö komisjoni esimees Erika Tiganik
23.Delegatsiooni moodustamine ( Valgevene Vabariik )
Ettekandja : nõunik Elina Letjutšaja
Kaasettekandja: volikogu õiguse -, turvalisuse- ja korrakaitsekomisjoni esimees
Dmitri Trifonov
24. Välislähetusse suunamine
Ettekandja : nõunik Elina Letjutšaja
Kaasettekandja: volikogu õiguse -, turvalisuse- ja korrakaitsekomisjoni esimees
Dmitri Trifonov
Päevakorrapunkt 1
Maardu linna 2015.a. õiguskorra ülevaade
KUULATI :
Vastava põhjaliku informatsiooni esitas Ida-Harju politseijaoskonna juht Valter Pärn (Põhja
prefektuur).

Informatsioon on avalikustatud Maardu veebilehel ja lisatud protokollile.
Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud .
OTSUSTATI: (ühehäälselt)
1.1.Lugeda IDA- Harju PJ ülevaade ammendatuks ( lisatud protokollile ).
Päevakorrapunkt 2
Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kehtestamine
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas abilinnapea R.Meel .
Ettekandja R. Meel esitas informatsiooni Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
arengukava (ÜVK) koostamise kohta: Maardu linnavalitsus tellis uue ÜVK
konsultatsioonifirmalt AS Infragate ja ÜVK koostati aastateks 2016-2027. Arendamise
kavas antakse ülevaade veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide olukorrast Kallavere,
Muuga ja Järveäärne elamupiirkondades, samuti Kroodi majanduspiirkonnas kui ka VanaNarva maantee tööstuspiirkonnas. Kavas on välja toodud kogu süsteemi probleemid,
analüüsitud alternatiive süsteemide arendamiseks, s.h. reovee osas – suunata tulevikus linna
reoveed osaliselt Muuga Sadama puhastusseadmetesse, samuti on käsitletud süsteemide
arendamist Kroodi majanduspiirkonnas. Lähtuvalt ÜVK-s välja toodud probleemidest ning
eesmärkidest on koostatud Maardu veevarustuse ja kanalisatsiooni investeeringuprojektid
kahele perioodile: n.n. lühiajaline periood (2016-2019) ja pikaajaline (2020-2027)
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eesmärgiga kaasata EL abirahad. Ettekandja lisas, et uus ÜVK arengukava on saanud kõik
vajalikud kooskõlastused, s.h. AS-lt Tallinna Vesi.
Ettekandja I. Tamberg , Infragate AS projektijuht, andis põhjaliku ülevaate
konsultatsioonifirma tööst nr 177-15-9/85 „Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
arendamise kava 2016-2027“.
Ettekandja selgitas üksikasjalikult peamisi probleeme veevarustuse ja- kanalisatsiooni osas
piirkondade kaupa, s.h. Kallavere elamupiirkonnas vajavad reservpuurkaevpumplad
rekonstrueerimist, Muugal on kasutusel veeühistute ebakvaliteetsed puurkaevud.
Tööstuspiirkondade vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on amortiseerunud. Kogu Kallavere,
Muuga ja osaliselt Vana-Narva maantee tööstuspiirkonna reovesi suunatakse käesoleval
ajal AS Tallinna Vesi Paljassaare reoveepuhastile Tallinnas. Tulevikus on võimalik reovesi
suunata ka Muuga reoveepuhastile. Lõplik valik tuleb välja selgitada peale reovee tariifide
selgumist. Tehnilised lahendused reovee ümberjuhtimiseks osaliselt või täies mahus Muuga
reoveepuhastile on ÜVK arengukavas kirjeldatud. Seejärel ettekandja selgitas
investeerimisprojektide eelmärke, võimalusi taotleda EL abiprogrammides osalemist ja
abirahade kaasamist KIK-i kaudu ja andis ülevaate investeerimisprojektide maksumusest,
s.h. lühiajalise perioodi (2016-2019 kogumaksumus 8,9 milj.eurot) ja pikaajalise perioodi
(2020-2027, kogumaksumus 10,4 milj.eurot) kohta.
Sõnavõtud:
V.Moor – palus selgitada reovee tariifide aspekte seoses võimalusega suunata reovesi
Muuga reoveepuhastile.
I.Tamberg - peale täpsete reovee tariifide selgumist nii AS-s Tallinna Vesi, kui ka AS-s
Viimsi Vesi saab langetada lõpliku valiku. Meile teadaolevalt, Viimsi Veele kuuluvad
Muuga reoveepuhasti uued plokid on valmis.
R.Meel – reovee tariifid piirkonnas teenust osutavatele vee-ettevõtetele AS Tallinna Vesi ja
AS Viimsi Vesi kinnitab Konkurentsiamet. Maardu linnale avaneb tulevikus hea võimalus
valida 2-e variandi vahel, suunata linna reovesi sellesse puhastusseadmesse, kus reovee
tariifid on odavamad.
Volikogu elamu-,kommunaal- ja ehituskomisjoni esimees A.Raudla komisjon poolt toetas
uut linna ÜVK arengukava ja kiitis selle heaks ning tegi ettepaneku volikogule see vastu
võtta ja kehtestada linnavalitsuse poolt esitatud Maardu linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
Küsimusi ja ettepanekuid rohkem ei olnud .
OTSUSTATI: (ühehäälselt)
2.2.Kehtestada Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava
määrusega nr 52 (lisatud protokollile ).
Päevakorrapunkt 3
Informatsioon: Maardu linna üldhariduskoolide olukorrast
KUULATI :
Vastava informatsiooni esitas abilinnapea A.Lyra:
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-Maardu Linnavolikogu 23.02.2016 otsusega nr 173 kinnitati Maardu Linnavolikogu
tööplaan 2016. aastaks, mille üheks märtsikuu volikogu päevakorrapunktiks on Maardu
linna üldhariduskooli võrgustiku korrastamine.
Üldhariduskoolide pidamine on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel
kohaliku omavalitsusüksuse pädevuses. Maardu Linnavolikogu 17. juuni 2014. aasta
otsusest nr 78 punktist 1 lähtuvalt säilitati Maardu linnas kolm munitsipaalüldhariduskooli:
Maardu Gümnaasium, Maardu Põhikool ja Kallavere Keskkool. Antud otsusest lähtuvalt
käivitus projekt „Maardu laps Maardu kooli“, mille peamine eesmärk on
põhikoolilõpetajate edasiõppimine Maardu linna üldhariduskoolides.
Maardu üldhariduskooli võrgustiku korrastamine eeldab hetkeolukorra põhjalikumat
kaardistamist: koostööd hoolekogude, lastevanemate, pedagoogiliste kollektiividega ja
riiklikke hariduspoliitiliste suundumuste järgimist. Eesmärgiks on säilitada Maardu linnas
jätkusuutlik põhi- ja gümnaasiumiharidus.
Informatsioon Maardu linna üldhariduskoolide olukorrast sisaldab ülevaadet Eesti
Vabariigi hariduspoliitika peamistest suundadest gümnaasiumihariduse kujundamisel,
Kallavere Keskkooli gümnaasiumiastme hetkeseisust, Maardusse registreeritud õpilaste
koolieelistustest kõikides kooliastmetes.
Sõnavõtud :
Arutelu käigus võtsid sõna V.Moor, N.Degtjarenko ,L.Repponen ,I.Kirmjõe
E.Tiganik,A,Lyra.
A.Lyra vastas põhjalikult esitatud küsimustele .
OTSUSTATI: ( ühehäälselt )
3.3. Võtta informatsioon teadmiseks.
Päevakorrapunkt 4
Kallavere Keskkooli põhikooli õpetajate tööjõukulude toetuse kasutamine
gümnaasiumiastme õpetajate töö tasustamiseks
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas abilinnapea A.Lyra:
-Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses
kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise
tingimused ja kord“ § 1 lg 4 kasutatakse õpetajate tööjõukulude toetust eraldi põhikooli ja
gümnaasiumi õpetajate töö tasustamiseks.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib põhikooli õpetajate tööjõukulude toetust kasutada
gümnaasiumiastme õpetajate töö tasustamiseks volikogu iga-aastase otsuse alusel. Otsuses
põhjendatakse, kui suures ulatuses ja millistest kohaliku omavalitsuse üksuse koolivõrgu
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kujundamise otsustest tulenevatel asjaoludel kaetakse gümnaasiumiastme õpetajate
tööjõukulusid põhikooli õpetajate tööjõukulude toetuse arvelt.
Kallavere Keskkool esitas 29. veebruaril 2016 Maardu Linnavalitsusele taotluse nr 1-7/7,
millega palus kooli pidajal luba kasutada gümnaasiumiastme õpetajate töö tasustamiseks
põhikooli õpetajate tööjõukulude toetussummat 22 306,69 euro ulatuses.
Maardu Linnavalitsuse 1. märtsi korraldusega nr 101 on jaotatud Kallavere Keskkooli
toetuse
summa põhikooli õpetajate töö tasustamiseks 236 059,00 euro ulatuses ning
gümnaasiumi õpetajate töö tasustamiseks 24 905, 00 euro ulatuses. Põhikooli õpetajate
töötasudest on võimalik katta gümnaasiumiastme õpetajate puudujääv tööjõukulu
22 307,00 euro ulatuses.
Arvestades Maardu Linnavolikogu 17. juuni 2014 otsust nr 78 säilitada Maardu linnas kõik
tegutsevad munitsipaalüldhariduskoolid, seahulgas Kallavere Keskkool, on vajadus
tasandus- ja toetusfondist põhikoolile eraldatud vahenditest üle kanda 22 307,00 eurot
gümnaasiumiastme toetamiseks.
Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud .
Volikogu haridus-ja noorsootöö komisjoni esimees E. Tiganik toetas esitatud
eelnõu.
OTSUSTATI: ( ühehäälselt )
4.4. Lubada Kallavere Keskkoolil põhikooli õpetajate töökulude toetusest kasutada
22 306, 69 euro ulatuses gümnaasiumiastme õpetajate töö tasustamiseks otsusega
nr 186 ( lisatud protokollile ).
Päevakorrapunkt 5
Maardu Linnavolikogu 21.04.2015 määruse nr 34 „ Korterelamute hoovide
heakorrastamistööde toetamise kord „ täiendamine
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas LAMO juhataja k.t. A.Tsugart :
-Maardu Linnavolikogu 21.04.2015 kehtestas määruse nr 34 „Korterelamute hoovide
heakorrastamistööde toetuse kord“ (edaspidi „Kord“), millega reguleeritakse korterelamute
õuealade heakorrastamise sihtotstarbelist toetamist Maardu linnas. Korras sätestatakse
toetatavad tegevused, nõuded toetuse taotlejale ja esitatavale taotlusele, toetuse suurus,
taotluse menetlemine, toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja kord ning toetuse
kasutamise üle järelevalve teostamise kord.
Korra § 5 lg 2 ja 3 kohaselt toetust antakse taotlejale kuni 50% ulatuses kavandatavate
tegevuste maksumusest ja maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 3 000 eurot aastas.
Toetatavad tegevused on sätestatud Korra Lisas 1. Käesoleva korra raames toetatakse
kõigepealt sõidutee ja kõnnitee remonti, sademeveeprobleemi lahendamist, haljasala ja
puhkeala parendamist, kõrghaljastuse rajamist, mängu- või spordiväljakute ehitamist,
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parkimisplatsi parendamist, jäätmemajanduse korraldamist. Samuti Kord võimaldab toetada
suunatud puuetega inimestele tegevust, sh paigaldada elamutes panduse ja käsipuude.
Maardu Linnavalitsus teeb ettepaneku täiendada Maardu Linnavolikogu 21.04.2015
määruse nr 34 sättega, mis võimaldaks erakordsetel juhtudel arvestades avalikku huvi
maksta toetuse suuruses kuni 100 % kavandatavate tegevuse maksumusest. Kõige pealt
oleks mõistlik toetada tegevusi 100% mahus juhul, kui kavandatavas tegevuses on
huvitatud teiste elamute elanikud ja ühiskondlike asutusi külastavad isikud (näiteks
kinnistut läbiva kõnnitee ehitamisel, mida kasutatakse avalikuks huvideks).
Samuti Maardu Linnavalitsus teeb ettepaneku täiendada Linnavolikogu 21.04.2015 määruse
nr 34 lisa 1 punktiga, mille kohasel oleks võimalik finantseerida käesoleva projekti raames
turvakaamerate paigaldamist, mis tagaks avaliku korra ja korteriühistu hooviala turvalisuse.
Sellega Maardu Linnavalitsus teeb ettepaneku Maardu Linnavolikogu 21.04.2015
määruses nr 34 teha järgmised muudatused:
1) täiendada Korra paragrahvi 5 lõikega 5 järgmises sõnastuses:
« (5) Arvestades avalikku huvi toetuse suurus võib olla erandkorras kuni 100 %
kavandatavate tegevuse maksumusest.»
2) täiendada määruse lisa 1 „Heakorrastamistööde loetelu, mille kohta võib taotleda
toetust“ punktiga 13 järgmises sõnastuses:
13.Turvakaamerate
paigaldamine
Kood 013

Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine
korterelamute hooviala turvalisuse tagamiseks

Sõnavõtud:
Arutelu käigus võttis sõna volikogu liige V.Moor.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
Volikogu elamu-,kommunaal- ja ehituskomisjoni esimees A.Raudla
komisjoni poolt toetas eelnõu ja tegi ettepaneku kehtestamiseks .
OTSUSTATI: ( ühehäälselt )
5.5.Kehtestada Maardu Linnavolikogu 21.04.2015 määruse nr 34 „ Korterelamute
hoovide heakorrastamistööde toetamise kord „ täiendamine määrusega nr 53 ( lisatud
protokollile).
Päevakorrapunkt 6
Maardu linna 2016.a. lisaeelarve vastuvõtmise 1. lugemine
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas RO juhataja A.Kartov:
-Volikogule 29.03.2016 istungil on esitatud eelnõu „Maardu linna 2016.a. lisaeelarve
vastuvõtmine“ I lugemiseks ( võtta vastu Maardu linna 2016.a. I. lisaeelarve tulude ja
kulude kogumahus 6 944 124 eurot) Lisaeelarve koostamisel on arvestatud Maardu linna
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arengukavaga ja lisaeelarve on koostatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise
seaduse (RTI,05.10.2010,72,543 ) sätete alusel.
-Lisaeelarve koostamisel on jälgitud põhimõtet ,et tegevuskulud ei ületaks tulusid, mis
koosnevad regulaarsetest maksudest ja linnavalitsuse ning allasutuste majandustegevusest
laekuvatest summadest. Käesoleva lisaeelarve maht on 6 944 124 eurot. Maardu
Linnavalitsuse valitsemisala 2016. aasta kogu eelarve koos eraldistega avalikult
kasutatavate kohalike teede hoiuks ja 2016.aasta riigieelarve seaduses kohaliku
omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotamisega vastavalt
18.02.2016.a Vabariigi valitsuse määrusele nr. 58 moodustab 18 799 015 eurot. 2015
aasta täpsustatud eelarve maht oli 17 131 884 eurot. Võrreldes eelmise aastaga käesoleva
aasta eelarve on suurenenud seoses likviidsete varade kasvuga,projektipõhise
finantseerimise arvelt ja seoses õpetajate palkade tõusuga , riik on mõõdukalt suurendanud
koolide riigipoolset finantseerimist.
Maardu linna kohta on tasandusfondis järgmised arvud (võrdluseks 2016 - 2013
aastatega) :
Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus

2016

2 229 469

2015

2 159 423

2014

2 075 354

2013

2 145 780

Lähtuvalt toodud numbritest suurenes Maardu linnale antav haridustoetus 2016 aastal
70 046 euro võrra .
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1. T U LU D.
Linna 2016. aasta eelarve tulude planeerimise aluseks on järgmised lähtepunktid:
1.
Füüsilise isiku tulumaksu prognoosi koostamisel on lähtutud
Rahandusministeeriumi prognoosidest, laekumisplaani võimalik korrigeerimine on seotud
sissetulekute kasvuga ja otsustatakse tänavu aasta sügisel ,käesolevas lisaeelarves meie
lähtume varem kavandatuga.
2.
Maamaksu prognoosimisel on arvestatud, et maksumäärad ei ole muudetud ja
Maamaksuseaduses (RT I 22.12.2012,3) tehtud muudatustest, et maamaksu tasumisest on
vabastatud maa omanik tema omandis oleva või seaduse §-s 10 sätestatud maakasutaja
tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas,
vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või
maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha
ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt
rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele;
3.
Majandustegevusest laekuvate tulude prognoosimisel, riigilõivu planeerimisel ja
muude tulude osas on arvestatud 2015. aasta tasemega;
Maardu Linnavalitsuse valitsemisala 2016. aasta lisaeelarve tulubaas moodustab 6 944 124
eurot.
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Linnaeelarve kõige olulisem tulu on üksikisiku tulumaks, mis moodustab üle poole
kõikidest allikatest laekuvatest linna tuludest. Graafilisel joonisel on näha,et 2015.aasta
kuude laekumised on suuremad kui aastatel 2008-2014.
Riigikogu vähendas alates 2009. aasta aprillist kohalikele omavalitsusüksustele eraldatava
tulumaksu määra 11,93%-lt 11,4%-le. 2013. aastal tõstis riik tulumaksu eraldamise määra
kohalikele omavalitsustele 0,17 protsendipunkti võrra, so 11,57%-le maksustatavast
brutotulust. 2013 aasta määra tõstmine toimus eluaseme maamaksuvabastuse osalise
kompenseerimise eesmärgil. 2014.aastal tõusis see näitaja 11,6%-le
Kohalikele omavalitsustele laekuv tulumaks sõltub kolmest põhitegurist: maksumaksjate
arvust, keskmise palga suurusest ja muude maksustatavate tulude tasemest ning kohalikele
omavalitsusüksustele ülekantava tulumaksu määrast.
Maksuhalduri kontole laekunud tulumaksu eraldistest kantakse KOVile iga kuu 11.
kuupäevaks 60% ning 18.kuupäevaks 25% kuu keskmisest tulumaksu eraldistest. Kuu
keskmine tulumaksu eraldis on avansilise eraldise tegemise kuule eelnenud kuuel kuul
kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatud tulumaksu keskmine summa. Ülejäänud osa
tulumaksust kantakse KOVi kontole kuu eelviimaseks tööpäevaks.

Alates 2015 aastast tulumaksumäär langes 21 protsendilt 20 protsendile,nimetud
maksumäära muutus mõjutab tulumaksu laekumist.
Eesti Töötukassa andmetel registreeriti Maardu linnas 01.01.2016.a seisuga 397 töötut ,
31.12.2014 .a seisuga oli töötuid 313 ja 28.02.2010 .a seisuga 2071 töötut . Negatiivset
mõju tulumaksu laekumisele linna eelarvesse hakkab avaldama Maardus registreeritud
elanikke arvu vähenemine 01.01.2013.a linnas oli 16 401 registreeritud elanikku,
01.01.2014.a 15 993 ,aga 01.01.2016 juba 15 736. Seega kahe aastaga meie linna
registrist on kadunud 257 inimest ehk
1,63% elanikkonnast .Lisaks elanikonna vähenemisele Maardu linna tulumaksu laekumine
elaniku kohta jääb alla naabervaldade näitajatele,kui ka Harjumaa ja Eesti keskmisele.
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Allikas : HOL
4. 2016. a eelarve tulude kasv on tingitud eelkõige eraldatud sihtostarbeliste toetuste, sh.
projektipõhise finantseerimise suurenemisega :
- Kergliiklusteede võrgustiku rajamiseks toetus koos 2015 aasta jääkidega 1 561 233
eurot;
- Lasteaed Rõõm soojapidava katuse rajamise toetus
32 000 eurot;
- Muuga lasteaia toetuse ( 1 292 000) osa projekteerimiseks
72 000
eurot;
- Riikliku toetusfondi suurenemine 2016/2015
+ 363 883
eurot
2. K U L U D.
2016. aasta riigipoolseid sihtotstarbelisi vahendeid eraldati 3 065 535 ( 2015 sama näit 2
701
652 eurot), sellest 360 402 eurot teede ja tänavate remondiks ( 2015 sama näit 300 155),
2 229 469 eurot hariduskuludeks ( 2015 sama näit 2 159 423), 386 153 eurot
toimetuleku-toetusteks (2015 sama näit 106 389) , 46 568 eurot sotsiaaltoetuste ja –
teenuste korraldamiseks ja arendamiseks.
Eelmise ja käesoleva aastate vältel kasvanud inflatsioon ning elanike sissetulekute aeglane
muutus mõjutab otseselt ka omavalitsuste võimet pakkuda avalikke teenuseid samas mahus
ja kvaliteedis kui veel mõni aeg tagasi. Koos tulude vähenemisega vähenevad ka
omavalitsuste käsutuses olevad rahalised ressursid, teiselt poolt toob inflatsioon endaga
kaasa ka vääramatu vajaduse suurendada omavalitsuste poolseid kulutusi
sotsiaalmeetmetele, et tagada ka ühiskonna kõige kaitsetumatele turvatunne. Alates 2016
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aasta jaanuarist seoses miinimumpalga tõstmisega kuni 430 euroni ,suurendati asutuste
personalikulusid . Lisaks käesolevaga eelarvega , vastavalt koalitsiooninõukogu otsusele,
alates 01.04.2016.a tõstetakse Kunstide kooli pedagoogidel, Maardu raamatukogu ja linna
arhiivi personaali palgad 15 % võrra, samuti tehakse palkade korrigeerimine
haridusasutuste teatud kategooria töötajatel,kes on jäänud 01.01.2015.a toimunud
palgatõusust välja ja kelle palk ei ole minimaalne
Käesoleva aasta eelarve kulude suuremateks eraldisteks on planeeritud hariduskulud 6
622 387 eurot (35,23 % linna eelarvest). Kulud Maardu linna majandusele 3 949 545
eurot (21,01% linna eelarvest) , keskkonnakaitseks 798 995 eurot, elamu- ja
kommunaalmajanduse kuludeks 437 765 eurot ja muudeks elamu- ja
kommunaalmajanduse kuludeks 148 850 eurot. Üldised valitsussektori teenused
moodustavad 2 762 240 eurot (14,69% eelarvest), Sotsiaalse kaitse kulud moodustavad 2
028 414 eurot (10,79 % eelarvest). Vabaaja- , kultuuri- ja religiooni kuludeks on
planeeritud 1 577 461 eurot (8,39%). Laenude tagasimakseteks on planeeritud 400 000
eurot (2,13% eelarvest ).
Eelarve kulude struktuuri aastate lõikes kajastavad tabel ja graafiline joonis ( seletuskiri
lisatud protokollile )
2011 -2016 . a EELARVE KULUDE STRUKTUUR

Tunnu
s

.01
.03
.04
.05
.06
.06
.07
.08
.09
.10

Kulude nimetus

Üldised valitsussektori
teen
Avalik kord ja julgeolek
Majandus
Keskkonnakaitse
Elamu- ja
kommunaalmajan
Muu elamu- ja
kommunaalm
Tervishoid
Vabaaeg, kultuur ja
religioo
Haridus
Sotsiaalne kaitse
Finanseerimistehingud
K O K K U:

u

n

%

%

%

%

%

%

2011.a

2012.a

2013.a

2014.a

2015.a

2016.a

13,71

16,74

16,67

14,59

15,31

14,69

0,12

0,10

0,10

0,10

0,09

0,09

11,63

18,35

17,14

12,13

13,85

21,01

3,80

3,81

4,10

5,96

4,67

4,25

11,10

1,88

1,77

2,98

2,48

2,33

0,76

0,56

0,72

1,07

1,11

0,79

0,22
7,43
35,96

0,20

0,28

0,35

0,29

0,30

7,85

8,16

9,56

11,67

8,39

34,04

34,97

37,57

36,84

35,23

10,90

12,36

12,73

12,24

11,14

10,79

4,38

4,11

3,35

3,45

2,54

2,13

100

100

100

100

100

100

A.Kartov: Palun esitada küsimuseid.
Sõnavõtud :
Küsimused lisaeelarve kohta esitasid volikogu liikmed V.Moor , N.Degtjarenko ,
L.Repponen.
Ettekandja A.Kartov vastas küsimustele. Rohkem küsimusi ei olnud.
A.Kartov palus esitada ettepanekuid 1.lisaeelarve muutmiseks linnavalitsuse
rahandusosakonnale hiljemalt 11.04.2016.
Sellega nõustuti.
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Volikogu eelarve-, arengu-ja majanduskomisjoni esimees B.Slepikovski toetas esitatud
eelnõu ja tegi ettepaneku lõpetada „ Maardu linna 2016.aasta I lisaeelarve
vastuvõtmine „ 1 lugemine ja suunata 2 lugemisele.
OTSUSTATI: (ühehäälselt )
6.6.Lõpetada „ Maardu linna 2016.aasta I lisaeelarve
vastuvõtmine „ 1 lugemine ja suunata 2 lugemisele ( seletuskiri , valitsemisala
tabelid 1 ja 2 ja tulude ja kulude koondtabelid lisatud protokollile ).

Vaheaeg 13 40 kuni 14 00
13 40 lahkus B.Slepikovski
Päevakorrapunkt 7
Maade munitsipaalomandisse taotlemine
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas LAMO arhitekt R.Liivamägi ( seletuskiri lisatud ):
ÕIEND
MAADE MUNITSIPAALOMANDISSE TAOTLEMINE

Maardu Linnavolikogu otsuse eelnõu on vajalik Maardu linna territooriumil Kallavere
piirkonnas ja Muuga piirkonnas asuvate rohealade munitsipaalomandisse vormistamiseks
ning tänavate aluse ja teenindamiseks vajaliku maa munitsipaalomandisse vormistamiseks.
Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt taotletakse Maardu linna omandisse Sookailu tee 1
(ligikaudne pindala 1990 m2), Sookailu tee 3a (ligikaudne pindala 5080 m2), Raiheina tee
51 (ligikaudne pindala 3500 m2), Maardu tee 18a (ligikaudne pindala 4340 m2), Kreegipuu
pst 8a (ligikaudne pindala 2410 m2), Pirnipuu pst 20a (ligikaudne pindala 2540 m2) ja
Õunapuu puiestee 21 (ligikaudne pindala 6910 m2), mis on Muuga piirkonnas olevad
kruntidevahelised haljasalad.
Veeru tn 4a (ligikaudne pindala 930 m2), Ringi tn 40a (ligikaudne pindala 2110 m2), Kütte
tn 25a (ligikaudne pindala 1360 m2), Kütte tn 29a (ligikaudne pindala 2920 m2), mis on
Kallavere piirkonnas olevad hoonete vahelised haljasalad ja õuealad.
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 5,2 ha, sellest on Kallavere piirkonnas 7320 m2 ja Muuga piirkonnas
44770 m2.
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Maardu Linnavolikogu 25.03.2008 otsusega nr 170 on kehtestatud Maardu linna
üldplaneeringus on taotletavad maaüksused maakasutusplaani alusel haljasala ja parkmetsa
maad ning majadevahelised õuealad.
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 Sookailu tee 1, Sookailu tee 3 ja Raiheina tee 51 on
Muuga oja kallastel olevad avalikult kasutatavad rohealad.
Veeru tn 4a, Ringi tn 40a, Kütte tn 25a ja Kütte tn 29a on avalikult kasutatavad õue- ja
haljasalad;.
Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt taotletakse maareformi seaduse § 28 lg 1 p 1 alusel
munitsipaalomandisse jäävate rajatiste – tänavate - aluse ning neid teenindava maana
Maardu linna omandisse – Paluülase tee, Paluülase põik., Sugapea tee, Võikannu tee
Varsakabja tee, Hiireherne tee, ja Õnge tee. Nimetatud tänavad on Maardu linna kohalike
teede nimekirjas, mis on kinnitatud Maardu Linnavolikogu 28.06.2011 otsusega nr 52 ja on
kantud riiklikusse teeregistrisse.
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 transpordimaa (tänavad) ja sotsiaalmaa
sihtotstarbe alaliik - üldkasutatav maa (rohealad, õuealad ja haljasalad).
Sõnavõtud:
Arutelu käigus võtsid sõna L.Repponen, E.Tanvel .R.Liivamägi vastas küsimustele.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtjaid ei olud.
Volikogu elamu-,kommunaal- ja ehituskomisjoni esimees A. Raudla toetas esitatud eelnõu.
OTSUSTATI: (ühehäälselt )
7.7.Kinnitada „ Maade munitsipaalomandisse taotlemine „
otsusega nr 187 ( lisatud protokollile )
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Päevakorrapunkt 8
Volikogu transpordi–ja kaubanduskomisjoni 2015.a. aruanne

KUULATI :
Vastava põhjaliku informatsiooni esitas volikogu transpordi- ja kaubanduskomisjoni
esimees V.Moor (aruanne lisatud protokollile ).
Sõnavõtud:
Küsimuse esitas volikogu liige I.Kirmjõe. V.Moor vastas küsimusele .
Rohkem küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
OTSUSTATI: (ühehäälselt )
8.8.Lugeda informatsioon ammendatuks
( lisatud protokollile ) .
Päevakorrapunkt 9
Maardu linna poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamise kord
KUULATI :
Abilinnapea V.Arhipov esitas seletused (seletuskiri lisatud protokollile ) Maardu linna
sotsiaalvaldkonna haldusaktide kohta.

Seletuskiri
Maardu linna sotsiaalvaldkonna haldusaktide eelnõudele:
-09.12.2015 võttis Riigikogu vastu „Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse“ (SÜS) ja
„Sotsiaalhoolekande seaduse“ (SHS), mis jõustusid 1. jaanuarist 2016. Rakendussätete
kohaselt kohustati kohalikke omavalitsusi 1. aprilliks 2016 vastu võtma nimetatud seaduste
regulatsiooni kohased hüvitiste (sotsiaalteenuste- ja toetuste) andmise korrad.
SÜS sätestab sotsiaalõiguse põhimõisted – sotsiaalkaitse ja hüvitis ning rahaline ja
mitterahaline hüvitis selle liikidena – ning põhimõtted – inimväärikus, isiku omavastutus,
solidaarsus, avaliku võimu selgitamis- ja abistamiskohustus, sotsiaalkaitse
konfidentsiaalsus ning koostöö. SÜSga luuakse ka ühtsed alused Eesti
sotsiaalkaitsesüsteemile ja sotsiaalkaitse korraldusele. SÜS sätestab ka inimese kui
sotsiaalkaitset saama õigustatud isiku põhilised õigused, kohustused ja vastutuse
sotsiaalkaitse saamisel.

17

Sotsiaalkaitse eesmärk on suurendada inimeste iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset
kaasatust, luua võrdseid võimalusi, saavutada tööhõive kõrge tase, ennetada töötust ning
toetada töö- ja pereelu ühitamist.
Igapäevategevuses tähendab see seda, et iga abivajajat tuleb aidata viisil, mis kõige
paremini tema vajadusi pikemas perspektiivis rahuldab. Alati tuleb enne vastava meetme
rakendamist hinnata isiku abivajadust ning anda talle abi, kui ta seda taotlenud on. Ilma
taotluseta ei ole KOV-l õigust abi osutada ka siis, kui objektiivselt näib abivajadus olemas
olevat. Samuti tuleb iga abi andmisel silmas pidada, et KOV rahalisi vahendeid kasutatakse
võimalikult säästlikult. Lähtuda tuleb põhimõttest, mille kohaselt abi antakse nii palju kui
vajalik, kuid nii vähe kui võimalik ning alati peavad olema kaalutud ja kaasatud ka inimese
enda ja tema perekonna panus. Kohus saab ülalpidamiskohustusega isikut kas vabastada
ülalpidamiskohustuse täitmisest või vähendada seda (Perekonnaseadus § 103).
Sotsiaalkaitse tagamine peab olema korraldatud tervikliku süsteemina, mis põhineb isiku
omavastutusel, koostööl, isiku vajadusest ja avalikust huvist lähtuval hüvitiste sihitatud
andmisel, õiguskindlusel ja võrdsel kohtlemisel ning avalike vahendite säästlikul ja
otstarbekal kasutamisel.
SHS annab mitteammendava loetelu KOV poolt tagatavate teenuste kohta. See tähendab, et
seaduses loetletud teenuste osutamise peab iga omavalitsusüksus tagama, kui selleks
vajadus ilmneb.
SHS § 14 kohaselt on omavalitsusüksustel kohustus sätestada vastavate teenuste andmise
regulatsioon oma kordadega.
Seletuskirjale on lisatud eraldi korrad nende teenuste osas, mida Maardu linn seni on
osutanud või hakkab osutama. Maardu linna sotsiaalteenuste korras on nimetatud ka
need teenused, mille osutamist on linn kohustatud korraldama, kui vajadus nende järele
peaks tekkima. Linn võib nimetatud teenused osta ka sisse, kui kohapeal nende osutamine
ei ole otstarbekas, nt teenust vajavate isikute vähese arvu tõttu.
Maardu linna eelarvest üldhooldusteenuse osutamise korras on arvestatud, et eelkõige
peaks hoolekandeteenuse eest tasuma isik ise oma sissetuleku (nt pension) ja vara arvel.
Küllaldase sissetuleku või vara puudumisel peaksid abivajavat isikut abistama tema
ülalpidamiskohustusega pereliikmed vajalikus suuruses elatise andmisega. Alles juhul, kui
isiku enda varast ei piisa hoolekandeteenuse eest tasumiseks ja tal ei ole
ülalpidamiskohustusega isikuid või need on ülalpidamise andmisest vabastatud või on
nende ülalpidamiskohustust vähendatud, on isikul õigus taotleda hoolekandeteenuse osalist
rahastamist kohalikult omavalitsuselt. Eelnõus on sätestatud linnavalitsuse jaoks võimalus
nõuda linna eelarvest kantud hoolekandekulud tagasi nii isikult endalt, kui tal on
võõrandatavat vara kui ka ülalpidamiskohustusega isikutelt, kes kohustusest hoolimata ei
hakka oma kohustusi täitma. Selline võimalus on kooskõlas võlaõigusseaduse § 1018 lg 1,
§ 1023, § 1041.
Maardu linna eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord reguleerib linna omandis
olevate sotsiaaleluruumide kasutusseandmise aluseid.
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale annab toetuse
maksmise alused puudega laste vanematele, kes hoolduskoormuse tõttu ei saa tööhõives
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osaleda. Hooldajatoetuse saajate eest (v.a. pensionäride puhul) on linn kohustatud tasuma
sotsiaalmaksu, mis tagab puudega laste hooldajatele endile ravikindlustuse olemasolu ja
läbi selle on korraldatud nendele endile arstiabi tagamine. Toetus ja sotsiaalmaks makstakse
riigieelarvest selleks ettenähtud vahenditest.
Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja
maksmise kord sätestab hooldaja määramise alused täisealise isikule, kes vaimse või
kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks ning
toetuse maksmise alused täisealise isiku hooldajale. Mittetöötava hooldajatoetuse saajate
eest (v.a. pensionäride puhul) on linn kohustatud tasuma sotsiaalmaksu, mis tagab ka
täisealise isiku hooldajatele endile ravikindlustuse olemasolu ja läbi selle on korraldatud
nendele endile arstiabi tagamine. Hooldajatoetust ei maksta üldjuhul hooldatava suhtes
ülalpidamiskohustusega isikutele. Samuti ei seata hooldust ega maksta hooldajatoetust, kui
isiku hooldamine on teostatav ka teiste teenustega.
Koduteenuste osutamise tingimused ja kord reguleerib kõrvalabi vajavatele isikutele
koduteenuse osutamise tingimusi ja korda Maardu linnas. Koduteenuse osutamisel
abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või
elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud
kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete
korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu
asjaajamine. Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele isikutele tasuta, kui
koduteenuseid taotlev isik või tema seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised mõjuval
põhjusel koduteenuste eest tasuma.
Lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord sätestab sotsiaalteenuse, mille
eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus lastega pere vajab
sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma
kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb
juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime
arendamises.
Eluruumi alatiste kulude piirmäärade kehtestamise kord toimetulekutoetuse
määramisel.
SHS § 133 lg 6 kohaselt kehtestab kohaliku omavalitsuse üksus toimetulekutoetuse
määramiseks SHS § 133 lg 5 nimetatud kulude piirmäärad, mis tagavad isiku ja tema
perekonnaliikmete inimväärse äraelamise.
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Maardu linnas sätestab reeglid isiku
abivajaduste rahuldamiseks antavate toetuste maksmiseks. Sotsiaaltoetuse andmise eesmärk
on soodustada ja parandada isiku ja perekonna toimetulekuvõimet ning katta osaliselt
vähekindlustatud isiku ja perekonna hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike
või kohalike toetuste ja teenustega ning toetada Maardu linna elanikke.
Linnaeelarvest makstakse nii sissetulekust sõltuvaid kui ka mittesõltuvaid toetusi (nt sünni
ja matusetoetus jmt).
Sotsiaalvaldkonna õigusaktide kehtestamine toob Maardu linnale kaasa täiendavaid
kulutusi, kuna osutatavate teenuste ring laieneb. Kuna linn on kohustatud seadust täitma ja
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seaduses sätestatud teenuseid osutama, pole võimalik täiendavate kulutuste tekkimist
vältida. Samuti suureneb oluliselt sotsiaalvaldkonnas töötavate ametnike töökoormus.

Koostas:

Julia Saveljeva, õigusnõunik ja personalijuht
Tiiu-Ann Kaldma, linnasekretär

Informatsiooni täiendas SAO juhataja T.Kisseljova.
Volikogu terviskaitse-ja sotsiaalkomisjoni esimees I.Kirmjõe toetas
esitatud eelnõu ja tegi ettepaneku kinnitamiseks.
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
OTSUSTATI: (ühehäälselt )
9.9. Kehtestada „Maardu linna poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamise kord“
määrusega nr 54 ( lisatud protokollile ) .
Päevakorrapunkt 10
Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord
KUULATI :
Abilinnapea V.Arhipov esitas vastava eelnõu.
Küsimuse esitas V.Moor.
V.Arhipov vastas.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
Volikogu terviskaitse-ja sotsiaalkomisjoni esimees I.Kirmjõe toetas
esitatud eelnõu ja tegi ettepaneku kinnitamiseks.
OTSUSTATI: (ühehäälselt )
10.10. Kehtestada „Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord“
määrusega nr 55 ( lisatud protokollile ) .
Päevakorrapunkt 11
Üldhooldusteenuse osutamise kord
KUULATI :
Abilinnapea V.Arhipov esitas vastava eelnõu.
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
Volikogu terviskaitse-ja sotsiaalkomisjoni esimees I.Kirmjõe toetas
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esitatud eelnõu ja tegi ettepaneku kinnitamiseks.
OTSUSTATI: (ühehäälselt )
11.11. Kehtestada „Üldhooldusteenuse osutamise kord „
määrusega nr 56 ( lisatud protokollile ) .
Päevakorrapunkt 12
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks
KUULATI :
Abilinnapea V.Arhipov esitas vastava eelnõu.
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
Volikogu terviskaitse-ja sotsiaalkomisjoni esimees I.Kirmjõe komisjoni poolt toetas
esitatud eelnõu ja tegi ettepaneku kinnitamiseks.
OTSUSTATI: (ühehäälselt )
12.12. Kehtestada „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
toimetulekutoetuse määramiseks „ määrusega nr 57 ( lisatud protokollile ) .
Päevakorrapunkt 13
Maardu linna sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

KUULATI :
Abilinnapea V.Arhipov esitas vastava eelnõu.
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
Volikogu terviskaitse-ja sotsiaalkomisjoni esimees I.Kirmjõe toetas
esitatud eelnõu ja tegi ettepaneku kinnitamiseks.
OTSUSTATI: (ühehäälselt )
13.13. Kehtestada „Maardu linna sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise
kord „ määrusega nr 58 ( lisatud protokollile ) .
Päevakorrapunkt 14
Lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord
KUULATI :
Abilinnapea V.Arhipov esitas vastava eelnõu.
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
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Volikogu terviskaitse-ja sotsiaalkomisjoni esimees I.Kirmjõe toetas
esitatud eelnõu ja tegi ettepaneku kinnitamiseks.
OTSUSTATI: (ühehäälselt )
14.14. Kehtestada „Lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord „ määrusega nr 59
( lisatud protokollile ) .
Päevakorrapunkt 15
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale
KUULATI :
Abilinnapea V.Arhipov esitas vastava eelnõu.
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
Volikogu terviskaitse-ja sotsiaalkomisjoni esimees I.Kirmjõe toetas
esitatud eelnõu ja tegi ettepaneku kinnitamiseks.
OTSUSTATI: (ühehäälselt )
15.15. Kehtestada „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse
hooldajale „ määrusega nr 60 ( lisatud protokollile ) .
Päevakorrapunkt 16
Koduteenuste osutamise tingimused ja kord
KUULATI :
Abilinnapea V.Arhipov esitas vastava eelnõu.
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
Volikogu terviskaitse-ja sotsiaalkomisjoni esimees I.Kirmjõe komisjoni poolt toetas
esitatud eelnõu ja tegi ettepaneku kinnitamiseks.
OTSUSTATI: (ühehäälselt )
16.16. Kehtestada „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord„ määrusega nr 61
( lisatud protokollile ) .
Päevakorrapunkt 17
Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja
maksmise kord
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KUULATI :
Abilinnapea V.Arhipov esitas vastava eelnõu.
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
Volikogu terviskaitse-ja sotsiaalkomisjoni esimees I.Kirmjõe toetas
esitatud eelnõu ja tegi ettepaneku kinnitamiseks.
OTSUSTATI: (ühehäälselt )
17.17. Kehtestada „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse
määramise ja maksmise kord „ määrusega nr 62 ( lisatud protokollile ) .
Päevakorrapunkt 18
Maardu linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu
üldkoosolekule
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas volikogu esimees E.Piiskoppel
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
Volikogu õiguse -, turvalisuse- ja korrakaitsekomisjoni esimees
D.Trifonov toetas esitatud eelnõu .
OTSUSTATI: (ühehäälselt )
18.18.Kinnitada „Maardu linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti
Linnade Liidu üldkoosolekule „ otsusega nr 188 ( lisatud protokollile ) .
Päevakorrapunkt 19
Maardu linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liitu
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas volikogu esimees E.Piiskoppel
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
Volikogu õiguse -, turvalisuse- ja korrakaitsekomisjoni esimees
D.Trifonov toetas esitatud eelnõu .
OTSUSTATI: (ühehäälselt )
19.19.Kinnitada „Maardu linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti
Linnade Liitu „ otsusega nr 189 ( lisatud protokollile ) .
Päevakorrapunkt 20
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Maardu linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuse
Liitu

KUULATI :
Vastava eelnõu esitas volikogu esimees E.Piiskoppel
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
Volikogu õiguse -, turvalisuse- ja korrakaitsekomisjoni esimees
D.Trifonov toetas esitatud eelnõu .
OTSUSTATI: (ühehäälselt )
20.20.Kinnitada „Maardu linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Harjumaa
Omavalitsuse Liitu „ otsusega nr 190 ( lisatud protokollile ) .
Päevakorrapunkt 21
Maardu Linnavolikogu ettevõtluse-ja tööhõivekomisjoni koosseisu muutmine
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas volikogu ettevõtluse-ja tööhõivekomisjoni esimees P.Kuusik.
Küsimuse ettekandjale esitas volikogu liige I.Kirmjõe :
-Mis põhjusel jäeti komisjoni liikmete nimekirjast välja ametnike ?
P.Kuusik vastas küsimusele .
Rohkem küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
OTSUSTATI: (ühehäälselt )
21.21.Kinnitada „Maardu Linnavolikogu ettevõtluse-ja tööhõivekomisjoni koosseisu
muutmine „ otsusega nr 191 ( lisatud protokollile ) .
Päevakorrapunkt 22
Maardu Linnavolikogu haridus-ja noorsootöö komisjoni koosseisu muutmine
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas volikogu haridus-ja noorsootöö komisjoni esimees E.Tiganik
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
OTSUSTATI: (ühehäälselt )
22.22.Kinnitada „Maardu Linnavolikogu haridus-ja noorsootöö komisjoni koosseisu
muutmine „ otsusega nr 192 ( lisatud protokollile ) .
Päevakorrapunkt 23
Delegatsiooni moodustamine ( Valgevene Vabariik )
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KUULATI :
Vastava eelnõu esitas linnavalitsuse nõunik E. Letjutšaja.
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
OTSUSTATI: (19 -poolt,1-vastu ))
23.23.Kinnitada „ Delegatsiooni moodustamine “
otsusega nr 193 ( lisatud protokollile ) .
Päevakorrapunkt 24
Välislähetusse suunamine
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas linnavalitsuse nõunik E. Letjutšaja.
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
OTSUSTATI: (19-poolt,1-vastu ))
24.24.Kinnitada „Välislähetusse suunamine“
otsusega nr 194 ( 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 plaaniline istung on määratud 26.04.2016.

E.Piiskoppel
Esimees
Valentina Zaitseva
Protokollija

