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Protokollis: Julia Melnychenko
Võtsid osa: Vladimir Arhipov, Nikolai Degtjarenko, Valev Kald, Jevgeni Golovatš, Eduard
Tanvel, Erika Tiganik, Ants Raudla, Elviira Piiskoppel, Natalja Kurževa, Boriss Slepikovski,
Pavel Arhipov, Tüüne Nikolajeva, Niina Netšajeva, Pavel Kuusik, Ailar Lyra, Ravil Aljukov,
Liidia Bodnar, Jelena Smirnova, Larissa Voitko, Margarita Sumina, Aivar Park
Kutsutud: Rein Meel – abilinnapea, Väino Moor – abilinnapea, Tiiu- Ann Kaldma –
linnasekretär, Julia Saveljeva – õigusnõunik, Anastassia Valužina – haridusnõunik, Inna
Bondarenko – linnapea nõunik, Anatoli Kartov – rahandusosakonna juhataja
Kohalolijad: Ljubov Komarova – toimetaja, Vassil Skuška – ärimees
Maardu Linnavolikogu esimees Ailar Lyra avas volikogu istungi ja tegi teatavaks päevakorra
projekti:
1. Maardu Linnavolikogu esimehe töötasu ja -tingimuste määramine
Ettekandja: linnasekretär Tiiu- Ann Kaldma
2. Hüvituse määramine Maardu linnavolikogu poolt valitud ametisse nimetatud isiku
ametist vabastamisel
Ettekandja: linnavolikogu liige Ants Raudla
3. Maardu linna 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine I lugemine
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
4. Maardu linnapea töötasu ja -tingimuste määramine
Ettekandja: linnasekretär Tiiu- Ann Kaldma
5. Maardu Linnavolikogu aseesimehe valimine
6. Maardu linnapea valimine
Küsimusi, ettepanekuid ja täiendusi päevakorra projekti kohta ei esitatud.

OTSUSTATI (ühehäälselt): kinnitada 31.10.2017 linnavolikogu istungi päevakord.
Päevakorrapunkt 1
Maardu Linnavolikogu esimehe töötasu ja -tingimuste määramine
KUULATI: Linnavolikogu esimees Ailar Lyra teatas, et ei võta antud päevakorrapunkti
arutamisest ja otsustamisest osa.
Linnasekretär Tiiu- Ann Kaldma luges ette Maardu Linnavolikogu esimehe töötasu ja
–tingimuste eelnõu.
Pavel Kuusik tegi ettepaneku lisada eelnõu punktile 5 õigus kasutada ametisõidukit.
Nikolai Degtjarenko palus täpsustada erinevust esimehe ja linnapea lisatasu vahel. Miks on
eelnõudes pakutud välja Maardu linnapeale igakuine lisatasu 30% ametipalgast ja Maardu
linnavolikogu esimehele igakuine lisatasu 20% ametipalgast?
Tiiu- Ann Kaldma vastas, et see on linnavolikogu otsustada, milline lisatasu kellelegi
määratakse.
Nikolai Degtjarenko märkis, et lisatasu peaks olema võrdne.
Teisi küsimusi ei olnud.
OTSUSTATI (17 – poolt, 3 – erapooletut): kiita heaks otsus Maardu Linnavolikogu esimehe
töötasu ja -tingimuste määramine (otsus nr 1, 31.10.2017).
Päevakorrapunkt 2
Hüvituse määramine Maardu linnavolikogu poolt valitud ametisse nimetatud isiku
ametist vabastamisel
KUULATI: Volikogu liige Elviira Piiskoppel teatas, et ei võta antud päevakorrapunkti
arutamisest ja otsustamisest osa.
Linnavolikogu liige Ants Raudla luges ette koostatud otsuse eelnõu.
Nikolai Degtjarenko tänas Elviira Piiskoppelit tehtud töö eest.
OTSUSTATI (20 - poolt): kiita heaks otsus Hüvituse määramine Maardu linnavolikogu poolt
valitud ametisse nimetatud isiku ametist vabastamisel (otsus nr 2, 31.10.2017).
Päevakorrapunkt 3
Maardu linna 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine I lugemine
KUULATI: Rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov kandis ette, et Maardu
Linnavalitsuse valitsemisala 2017. aasta II lisaeelarve põhitegevuse tulude kasv moodustab
868 266 eurot.
Nimetatud summa koosneb järgmistest komponentidest: kohaliku eelarve tulude suurendus
on 566 591 466 eurot, sh füüsilise isiku tulumaksu laekumise plaani korrigeerimine toob
juurde 495 961 eurot, kaupade ja teenuste müügist laekub täiendavalt 73 130 eurot, muud
tegevustulud kasvavad 5000 euro võrra. Riiklikud toetused tegevuskuludeks suurenevad 294
175 euro võrra sh: toimetulekutoetus 108 792 eurot; vajaduspõhine peretoetus 30 330 eurot;
koolieelsete lasteasutuste õpetajate palga toetus 24 741 eurot; huvihariduse ja huvitegevuse
toetus 55 158 eurot. Muud toetused tegevuskuludeks suurenevad 75 154 euro võrra sh:
sihtotstarbelised toetused Haridus- ja Teadusministeeriumist 20 830 eurot (sellest summast
19 630 eurot
moodustab Maardu Õpilasmaleva toetus); sihtotstarbelised toetused
valitsussektorisse kuuluvatelt SA-lt ( KIK, Innove, hariduse Infotehnoloogia SA), sellest 38
431 eurot süle-, laua – ja tahvelarvutite ostmiseks kahele Maardu koolile.
Kokku kasvas käesoleval aastal I ja II lisaeelarve arvelt linnaeelarve põhitegevuse tulude
maht 4 312 990 euro võrra ja aastavahetuse seisuga moodustab see 16 896 310 eurot.

Põhitegevuse kulud. Üldised suurenevad valitsussektori teenuste kulud 44 282 euro võrra,
sellest linnavolikogu kulud 8 394 eurot; linnavalitsuse kulud 33 851 eurot; 2017 KOV
valimiste kulud 3 000 eurot.
Avaliku korra ja julgeoleku kulud videovalvele suurenevad 9 165 euro võrra
Majanduse kulud vähenevad 683 158 euro võrra seoses antud tegevusala osa kulude
tõstmisega tegevusala Keskkonnakaitse alla.
Keskkonnakaitse kulud suurenevad 936 010 euro võrra.
Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud suurenevad 114 495 euro võrra.
Vaba aja ja kultuuri kulud suurenevad 243 427 euro võrra.
Hariduse kulud suurenevad 88 376 euro võrra.
Sotsiaalse kaitse kulud suurenevad 194 076 euro võrra.
Kokku moodustavad II lisaeelarve põhitegevuse kulud v.a. investeeringud ja finantskulud 876
400 eurot.
Investeerimistegevus
Põhivara soetamises toimunud muudatuste vahe on 81 473 eurot, sh väheneb
linnapoolne finantseerimine põhivara soetamiseks 44 134 eurot ja suurenesid toetused 125
607 euro võrra. Vähenevad:
- Linna finantseerimine laste mängu- ja spordiplatside ehitamisele 29 549 eurot;
- linna finantseerimine Muuga lasteaia ehitamiseks 100 000 eurot;
- linna finantseerimine Pärnamäe ristmiku ehitamiseks 60 000 eurot.
Suurenevad:
- Projektipõhine finantseerimine kergliiklusteede rajamiseks 72 664 eurot;
- EASi finantseerimine l/a Sipsik katuse renoveerimiseks 38 880 eurot;
- EASi finantseerimine lipuväljaku arendamiseks 29 051 eurot;
- linna finantseerimine lipuväljaku arendamiseks 9 685 eurot;
- linna finantseerimine Veeru tänava laste mänguväljak 19 280 eurot;
- linna finantseerimine Metsapargi silla piirdeaia ja kõnnitee Ringi tn 17 ehitamiseks 30 044
eurot;
- linna finantseerimine tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks 33 297 eurot;
- linna finantseerimine jalgpallistaadioni piirdeaia remondiks ja haljastuseks 18 600 eurot
Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine suureneb käesoleva lisaeelarvega 70 907
euro võrra.
Kokku kulutas Maardu linnavalitsus 2017. aasta jooksul põhivara soetamiseks 1 992 635
eurot, sellest sihtfinantseerimine 772 231 eurot ja eelarve vahenditest 1 220 404 eurot.
Anatoli Kartov rõhutas, et ettepanekuid eelarve projekti muutmise kohta saab esitada
rahandusosakonnale hiljemalt 5.11.2017.a ning tegi ettepaneku lõpetada Maardu linna
2017.aasta II lisaeelarve I lugemine ning saata see teisele lugemisele.
Valev Kald esitas küsimuse, millega soovis teada, kas järgmisel aastal reservfond suureneb
või väheneb.
Anatoli Kartov vastas, et reservfondi suurus sõltub kulude vajadusest ja suurusest.
Nikolai Degtjarenko soovis teada, millega seoses on suurenenud
keskkonnakaitse
rahastamine.
Anatoli Kartov vastas, et keskkonnakaitse kulude suurendamine on seotud vajadusega tagada
linna koristus ja puhtus.
Aivar Park küsis, et miks on suurenenud personalikulud Maardu Linnavalitsuses?

Anatoli Kartov vastas, et Maardu Linnavalitsuses personalikulud on suurenenud kahel
põhjusel. Esiteks on mõnedel ametnikel tõusnud palk ning teiseks kulu suurendajaks on
töötasu sisekontrolörile.
Teisi küsimusi ei olnud.
OTSUSTATI (ühehäälselt): lõpetada Maardu linna 2017. aasta II lisaeelarve I lugemine ja
suunata esitatud eelnõu II lugemisele.
Päevakorrapunkt 4
Maardu linnapea töötasu ja –tingimuste määramine
KUULATI: Volikogu liige Vladimir Arhipov teatas, et ei võta antud päevakorrapunkti
arutamisest ja otsustamisest osa. Linnasekretär Tiiu- Ann Kaldma luges ette Maardu linnapea
töötasu ja –tingimuste eelnõu.
Nikolai Degtjarenko soovis teada, miks on eelnõus linnapea lisatasu 30%. Samas, kui
volikogu esimehel on lisatasuks 20%.
Tiiu- Ann Kaldma vastas, et linnapeal on palju esindusfunktsioone ja sellega seotud kulusid,
kuid lisatasu suuruse üle otsustamine on volikogu ainupädevus.
Teisi küsimusi ei olnud.
OTSUSTATI (17 – poolt, 3 – vastu): kiita heaks otsus Maardu linnapea töötasu ja
–tingimuste määramine (otsus nr 3, 31.10.2017)
Päevakorrapunkt 5
Häältelugemiskomisjoni moodustamine
KUULATI: linnavolikogu esimees Ailar Lyra teavitas, et lähtudes Maardu Linnavolikogu
töökorra § 14 lg 6 moodustutakse hääletamise läbiviimiseks vähemalt 3-liikmeline komisjon
ja tegi ettepaneku kinnitada 3- liikmeline komisjon.
OTSUSTATI (ühehäälselt): kinnitada häältelugemiskomisjoni arvuliseks koosseisuks 3
inimest (otsus nr 4, 31.10.2017).
A. Lyra tegi ettepaneku häältelugemiskomisjoni kandidaatide esitamiseks.
Pavel Kuusik esitas liikmekandidaadiks Ants Raudla, Tüüne Nikolajeva, Niina Netšajeva.
Nikolai Degtjarenko esitas liikmekandidaadiks Aivar Park`i. Kandidaadid andsid nõusoleku
kandideerimiseks.
A. Lyra teavitas, et kuna esitati 4 kandidaati, siis tuleb kõik kandidaadid eraldi läbi hääletada.
Komisjoni liikmeteks saavad 3 enim hääli saanud kandidaati.
A. Lyra: Kes on kandidaat Ants Raudla poolt?
Ants Raudla (16- poolt, 1- vastu) 4 ei osalenud hääletamises, sh A. Raudla.
A.Lyra: Kes on kandidaat Tüüne Nikolajeva poolt?
Tüüne Nikolajeva (19- poolt, 1- erapooletu) T. Nikolajeva ei osalenud hääletamises.
A.Lyra: Kes on kandidaat Niina Netšajeva poolt?
Niina Netšajeva (16- poolt, 1- erapooletu) 4 ei osalenud hääletamises, sh N. Netšajeva.
A.Lyra: Kes on kandidaat Aivar Parki poolt?
Aivar Park (4- poolt, 16- erapooletut) A. Park ei osalenud hääletamises.
OTSUSTATI (ühehäälselt): kinnitada häältelugemiskomisjoni koosseisus A. Raudla, T.
Nikolajeva, N. Netšajeva (otsus nr 4, 31.10.2017).
Linnavolikogu esimees Ailar Lyra kuulutas välja 5 min vaheaja häältelugemiskomisjoni
liikmete tööjaotuse väljaselgitamiseks.
Häältelugemiskomisjoni liikmed esitasid
linnavolikogule 31.10.2017 protokoll nr 1
häältelugemiskomisjoni liikmete tööjaotuse kinnitamiseks:

1. Ants Raudla
- esimees
2. Tüüne Nikolajeva - sekretär
3. Niina Netšajeva - liige
OTSUSTATI: (ühehäälselt) kinnitada vastavalt 31.10.2017 Maardu Linnavolikogu
häältelugemiskomisjoni protokollile nr 1 häältelugemiskomisjoni liikmete tööjaotus
järgmiselt: Ants Raudla – esimees, Tüüne Nikolajeva- sekretär, Niina Netšajeva - liige (otsus
nr 4, 31.10.2017)
Päevakorrapunkt 6
Maardu Linnavolikogu aseesimehe valimine
KUULATI: Linnavolikogu esimees Ailar Lyra tegi ettepaneku linnavolikogu aseesimehe
kandidaatide esitamiseks.
Pavel Kuusik esitas kandidaadiks Liidia Bodnari.
Liidia Bodnar andis oma nõusoleku.
Teisi kandidaate üles ei seatud.
Linnavolikogu esimees Ailar Lyra tegi ettepaneku kandidaatide nimekirja sulgemiseks.
Sellega nõustuti ühehäälselt.
Kuulutati välja vaheaeg salajase hääletamise läbiviimiseks.
Tehti teatavaks salajase hääletamise tulemused (21 – poolt, vastu ei olnud ühtegi)
OTSUSTATI: tunnistada Liidia Bodnar valituks Maardu Linnavolikogu aseesimeheks (otsus
nr 5, 31.10.2017).
Päevakorrapunkt 7
Maardu linnapea valimine
KUULATI: linnavolikogu esimees Ailar Lyra tegi ettepaneku Maardu linnapea kandidaatide
esitamiseks.
Pavel Kuusik esitas kandidaadiks Vladimir Arhipovi.
Vladimir Arhipov andis oma nõusoleku.
Teisi kandidaate üles ei seatud.
Linnavolikogu esimees Ailar Lyra tegi ettepaneku kandidaatide nimekirja sulgemiseks.
Sellega nõustuti ühehäälselt.
Kuulutati välja vaheaeg salajase hääletamise läbiviimiseks.
Salajase hääletamise tulemus (18- poolt, 3 - vastu).
OTSUSTATI: tunnistada Vladimir Arhipov valituks Maardu linnapeaks (otsus nr 6,
31.10.2017).
Ailar Lyra tänas linnavolikogu liikmeid osavõtu eest ja kuulutas istungi lõppenuks.

Ailar Lyra
Esimees
Julia Melnychenko
Protokollija

