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Võtsid osa: Elviira Piiskoppel, Boriss Slepikovski, Leo Repponen, Eduard Tanvel, Jevgeni
Golovatš, Dmitri Gerasimenko, Ants Raudla, Dmitri Trifonov, Timar Tiganik, Vassil Skuška,
Erika Tiganik, Larissa Voitko, Liidia Bodnar, Ljubov Lenskaja, Tüüne Nikolajeva, Galina
Popova, Nikolai Degtjarenko, Inga Kirmjõe
Puudusid: Niina Netšajeva, Margarita Gerasõmiva, Pavel Kuusik
Kutsutud: Vladimir Arhipov – Maardu linnapea, Rein Meel – abilinnapea, Väino Moor –
abilinnapea, Ailar Lyra – abilinnapea, Tiiu- Ann Kaldma – linnasekretär, Anatoli Kartov –
rahandusosakonna juhataja, Anastassia Valužina – haridusnõunik, Inna Bondarenko – linnapea
nõunik, Jelena Katsuba – avalike suhete nõunik, Silvia Riige – linnaarengu- ja planeerimise
osakonna juhataja, Tatjana Kisseljova – sotsiaalabiosakonna juhataja
Maardu Linnavolikogu esimees E. Piiskoppel avas volikogu istungi ja informeeris
kohalolijaid, et Maardu Linnavolikogu Keskerakonna fraktsioon on esitanud linnavolikogule
teade Nikolai Degtjarenko Maardu Linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni koosseisust
lahkumise kohta alates 04.08.2017.a. vastavalt tema poolt esitatud avaldusele. Keskerakonna
fraktsiooni esimees Galina Popova teatas muudatustest Maardu Linnavolikogu Keskerakonna
fraktsiooni koosseisus. Seega volikogu Keskerakonna fraktsioon nüüd on 13 liikmeline:
Galina Popova – fraktsiooni esimees, Leo Repponen – fraktsiooni esimehe asetäitja ja liikmed
Tüüne Nikolajeva, Liidia Bodnar, Larissa Voitko, Margarita Gerasõmiva, Erika Tiganik, Niina
Netšajeva, Ljubov Lenskaja, Pavel Kuusik, Jevgeni Golovatš, Dmitri Gerasimenko, Ants
Raudla. Informatsioon on võetud teadmiseks.
Nikolai Degtjarenko palus sõna, mille ta ka sai, ning esitas kirjalikult vormistatud 5
arupärimist linnapea Vladimir Arhipovi nimele. Arupärimised olid edestatud koheselt
linnasekretärile Tiiu- Ann Kaldmale.
E. Piiskoppel tegi teatavaks päevakorra projekti:
1. Lasteaiaõpetajate töötasu alammäär
Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: linnavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik
2. Linnavara kasutusse andmine

Ettekandja: linna arengu ja planeerimise osakonna juhataja Silvia Riige
Kaasettekandja: linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees
Ants Raudla
3. Riigihanke korraldamine Maardu linnale majandusaastate 2017 – 2020
konsolideeritud aastaaruannete audiitorteenuse ostmiseks
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja: linnavolikogu revisjonikomisjoni liige Timar Tiganik
4. Volikogu revisjonikomisjoni 2017 II poolaastaks tööplaani kinnitamine
Ettekandja: linnavolikogu revisjonikomisjoni liige Timar Tiganik
5. Volikogu ettevõtluse-, tööhõive-, kaubanduse- ja turvalisusekomisjoni aruanne tehtust
Ettekandja: linnavolikogu komisjoni esimees Pavel Kuusik
Volikogu esimees E. Piiskoppel tegi ettepaneku võtta päevakorrast maha p 5 volikogu
ettevõtluse-, tööhõive-, kaubanduse- ja turvalisusekomisjoni aruanne tehtust seoses ettekandja
Pavel Kuusiku haigestumise tõttu ning tegi ettepaneku seoses Harjumaa Omavalitsuse Liidu
09.08.2017 pöördumisega võtta
päevakorda omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate
ülesannete delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule.
Küsimusi, teisi ettepanekuid ja täiendusi päevakorra projekti kohta rohkem ei esitatud.
OTSUSTATI (17 – poolt, 1 – erapooletu): võtta päevakorrast maha punkt 5 volikogu
ettevõtluse-, tööhõive-, kaubanduse- ja turvalisusekomisjoni aruanne tehtust ja (ühehäälselt)
võtta päevakorda omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Harjumaa
Omavalitsuste Liidule ning (ühehäälselt) kinnitada 17.08.2017 istungi päevakord
alljärgnevalt:
1. Lasteaiaõpetajate töötasu alammäär
Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: linnavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik
2. Linnavara kasutusse andmine
Ettekandja: linna arengu ja planeerimise osakonna juhataja Silvia Riige
Kaasettekandja: linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees
Ants Raudla
3. Riigihanke korraldamine Maardu linnale majandusaastate 2017 – 2020
konsolideeritud aastaaruannete audiitorteenuse ostmiseks
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja: linnavolikogu revisjonikomisjoni liige Timar Tiganik
4. Volikogu revisjonikomisjoni 2017 II poolaastaks tööplaani kinnitamine
Ettekandja: linnavolikogu revisjonikomisjoni liige Timar Tiganik
5. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate
Omavalitsuste Liidule“
Ettekandja: linnasekretär Tiiu- Ann Kaldma

ülesannete

delegeerimine

Harjumaa

Päevakorrapunkt 1
Lasteaiaõpetajate töötasu alammäär
KUULATI: abilinnapea Ailar Lyra kandis ette, et toetuse saamiseks võib kohaliku
omavalitsuse üksus lasteaiaõpetajate palgamäärasid nimetatud alammäärast ülespoole
diferentseerida. Eelpool toodust lähtuvalt on ettepanek kinnitada alates 01. septembrist 2017
töötasu alammääraks: - kõrgharidusega õpetaja töötasu alammääraks täistööajaga töötamise
korral 890 eurot kuus; - kesk– või keskeriharidusega õpetaja töötasu alammääraks
täistööajaga töötamise korral 840 eurot kuus; - töötava tugispetsialisti töötasu alammääraks
täistööajaga töötamise korral 890 eurot kuus.
Kõrgharidusega õpetajate ja tugispetsialistide palga alammäär 890 eurot on Maardu linna
koolieelsetes lasteaedades saavutatud töötasutõusuga 1. aprillist 2017. Kesk- ja
keskeriharidusega õpetajatele töötasu alamäära kehtestamisel 840 euroni tõuseb nende palk
keskmiselt 80 euro võrra. Kokku tõuseb töötasu 33,35 ametikohal.
Määrusega taotletav eesmärk on lähemate aastate jooksul võrdsustada alushariduse
pedagoogide töötasu üldhariduskoolides töötavate pedagoogide töötasuga.
Leo Repponen küsis, milline erinevus töötasus?
Ailar Lyra vastas, et töötasu erinevus on ~ 80 eurot.
Eduard Tanvel küsis, kui pikk on lasteaiaõpetajate tööpäev?
Anastassia Valužina vastas, et lasteaiaõpetajate tööpäev kestab keskmiselt 7 tundi päevas.
Rohkem küsimusi ei olnud.
Kaasettekandja, hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik teatas, et komisjon
arutas läbi esitatud eelnõu, kiitis selle heaks ja tegi ettepaneku võtta vastu esitatud määruse
eelnõu.
OTSUSTATI (ühehäälselt): võtta vastu määrus lasteaiaõpetajate töötasu alammäär (vt.
määrus 17.08.2017 nr 109).
Päevakorrapunkt 2
Linnavara kasutusse andmine
KUULATI: linna arengu ja planeerimise osakonna juhataja Silvia Riige kandis ette, et
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kiriku ja MPEÕK Maardu Peaingel Miikaeli koguduse on
esitanud Maardu linnavalitsusele taotluse eraldada Maardu Kalmistul 25 m2 suurusega
maa-ala väikese kabeli püstitamiseks. Ehituslikus mõttes on tegemist rajatisega, kuna
puuduvad seinad ja avatäited. Maardu linnavara valitsemise korra kohaselt on võimalik
linnavara tasuta kasutusse anda, kui selleks on avalik huvi. Sellise kasutusse andmise
tähtaeg ei saa ületada 25 aastat ja kasutusse andmise peab otsustama volikogu. Maardu linnale
seoses kalmistule kabeli rajamisega täiendavaid kulutusi ei teki, kuna kabeli ehitust
finantseeritakse taotleja väite kohaselt annetustest, samas tekib linnaelanikele täiendav koht ja
võimalus oma lahkunud pereliikmeid ja sõpru mälestada. Kabeli haldamisega hakkab
tegelema Maardu Peaingel Miikaeli õigeusu kogudus.
Eduard Tanvel küsis, mis on juuridiline pool kabeli püstitamiseks?
Tiiu- Ann Kaldma vastas, et ehitis tuleb rajatisena ning maa eraldamiseks vastavalt Maardu
linnavara valitsemise korrale on vajalik linnavolikogu nõusolek.
Nikolai Degtjarenko küsis, taotleja soovib saada maad kasutusse 99 aastaks. Miks antakse
ainult 25 aastaks?

Tiiu- Ann Kaldma vastas, et vastavalt Maardu linnavara valitsemise korrale § 10 lg 4 p 2 on
kasutusse andmise aeg 25 aastat.
Rohkem küsimusi ei olnud.
Kaasettekandja, linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees
Ants Raudla teatas, et komisjon arutas läbi esitatud eelnõu, kiitis selle heaks ja tegi
ettepaneku võtta vastu esitatud otsuse eelnõu.
OTSUSTATI (ühehäälselt): kiita heaks otsus linnavara kasutusse andmine (vt. otsus
17.08.2017 nr 280).
Päevakorrapunkt 3
Riigihanke korraldamine Maardu linnale majandusaastate 2017 – 2020 konsolideeritud
aastaaruannete audiitorteenuse ostmiseks
KUULATI: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov kandis ette, et volikogu
ainupädevusse kuulub valla- või linnaeelarve vastuvõtmine ja muutmine, majandusaasta
aruande kinnitamine
ning
audiitori määramine. Protseduurilise läbipaistvuse
suurendamiseks Maardu Linnavalitsus teeb linnavolikogule ettepaneku valida audiitori
neljaks aastaks riigihanke menetluse käigus.
Nikolai Degtjarenko küsis, miks otsustati korraldada riigihanke?
Anatoli Kartov vastas, riigihanke korraldatakse protseduurilise läbipaistvuse suurendamiseks.
Nikolai Degtjarenko küsis, miks valiti just selline menetlus?
Anatoli Kartov vastas, et antud menetlusel ei olnud senini negatiivset arvamust.
Rohkem küsimusi ei olnud.
Kaasettekandja, linnavolikogu revisjonikomisjoni liige Timar Tiganik, et komisjon arutas läbi
esitatud eelnõu, kiitis selle heaks ja tegi ettepaneku võtta vastu esitatud otsuse eelnõu.
OTSUSTATI (ühehäälselt): kiita heaks otsus riigihanke korraldamine Maardu linnale
majandusaastate 2017 – 2020 konsolideeritud aastaaruannete audiitorteenuse ostmiseks (vt.
otsus 17.08.2017 nr 281).
Päevakorrapunkt 4
Volikogu revisjonikomisjoni 2017 II poolaastaks tööplaani kinnitamine
KUULATI: linnavolikogu revisjonikomisjoni liige Timar Tiganik esitas linnavolikogule
arutamiseks 2017 II poolaastaks revisjonikomisjoni tööplaan ning tegi ettepaneku kinnitada
esitatud tööplaan.
Küsimusi ei olnud.
OTSUSTATI (17 – poolt; 1 – erapooletu): kinnitada otsus volikogu revisjonikomisjoni 2017
II poolaastaks tööplaan (vt. otsus 17.08.2017 nr 282).
Päevakorrapunkt 5
Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Harjumaa
Omavalitsuste Liidule“
KUULATI: linnasekretär Tiiu- Ann Kaldma kandis ette, et seoses maavalitsuste
likvideerimisega alates 1. jaanuarist 2018.a. on vastu võetud hulk seaduste muudatusi. Üks
osa maavalitsuste ülesannetest antakse üle kohalikele omavalitsustele ühiseks täitmiseks.
Ühise täitmise suunamise otsustavad kohalike omavalitsusüksuste volikogud. Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste

muutmise seadusega lisati kohaliku omavalitsuse korralduse seadusesse § 61, mille 1.lõikes
nimetatud ülesanne – kavandada ühiselt maakonna arengut ja suunata selle elluviimist –
antakse kõigi maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste otsustega täitmiseks kohaliku
omavalitsuse üksuste maakondlikule või piirkondlikule liidule, koostöökokkuleppe alusel
ühele kohaliku omavalitsuse üksusele või mõnele teisele kohaliku omavalitsuse üksuste
käesoleva seaduse
§ 62 1. ja 2.lõikes nimetatud koostööorganile või omavalitsusüksuste või omavalitsusüksuste
liidu asutatud mittetulundusühingule või sihtasutusele. Nimetatud mittetulundusühingule või
sihtasutusele ülesande täitmiseks volitamisel ei kohaldata halduskoostöö seadust.
Maavalitsuselt ületulevate ülesannete täitmist toetatakse riigieelarvest. Arvestades
haldusreformi eesmärke ning maakonna arengu kavandamise ja suunamise ülesande andmist
kohalikele omavalitsustele ühiseks täitmiseks, kaalub Rahandusministeerium piirkondlikule
tasandile senisest suurema rolli ja otsustusvabaduse andmist. Esmajärjekorras kaalutakse
kohaliku omaalgatuse programmi rakendamisel piirkonna tasandile suurema otsustusõiguse
jätmist. Üheks võimaluseks on leppida ministeeriumi ja maakonna esindajate vahel kokku
üksnes üldistes eesmärkides ja üldpõhimõtetes ning jätta kohalikku omaalgatust toetavate
tegevuste elluviimisega seotud küsimuste otsustamine maakonda esindava organisatsiooni
pädevusse. Samuti kaalutakse võimalusi, kuidas senisest tugevamalt siduda ka muud
riigisisesed regionaalarengu toetusmeetmed uute maakonna arengustrateegiate valmimise
järgselt maakonnastrateegias määratud prioriteetide elluviimisega. Kultuurivaldkonna
ühistegevuse koordineerimine on juba praegu valdavalt HOL-i teha ja seda toetatakse
täiendavalt reformi käigus. Kultuurikorralduse riiklik rahastus on 15 938 eurot aastas ja selle
valdkonna maakondlik korraldus vajab omavalitsuste lisarahastust, mida on Harjumaal ka
siiani tehtud. Hariduskorralduse alase tegevuse korraldamiseks on võimalik kasutada Haridusja Teadusministeeriumi eraldavaid vahendid, kuid see selgib igal aastal riigieelarve vahendite
jaotamisel HTM- poolt. Käesoleval aastal oli see summa 208 648 eurot. Käesolevate
tegevuste elluviimiseks Harju maakonnas on vaja, et sama otsuse poolt oleksid vähemalt kaks
kolmandikku maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste volikogudest, mille elanike koguarv
moodustab vähemalt kaks kolmandikku maakonna elanike koguarvust ning mille hulka peab
kuuluma ka Tallinn, kui maakonnakeskuse omavalitsus.
Nikolai Degtjarenko küsis, kas linn võiks võtta osa Harjumaa maavalitsuse ülesannete enda
kanda?
Tiiu- Ann Kaldma vastas, et antud hetkel olukord veel ei määratle ülesannete üle võtmisega
kuna selleks puuduvad eelarvelised vahendid.
Rohkem küsimusi ei olnud.
OTSUSTATI ( ühehäälselt): kiita heaks otsus omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate
ülesannete delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule“ (vt. otsus 17.08.2017 nr 283).
Sellega on istungi päevakorra küsimused kõik läbi arutatud.
E. Piiskoppel tänas linnavolikogu liikmeid aktiivse osavõtu eest ja kuulutas istungi
lõppenuks.
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