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Esimees tegi volikogu liikmetele ettepaneku läbi vaadata ja võtta seisukoht alljärgnevate
päevakorrapunktide lülitamiseks volikogu istungi päevakorda:

1.

Maardu linna 2018. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine II lugemine
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Ants Raudla
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko

2. 2019. a maamaksu määra kehtestamine Maardu linna haldusterritooriumil
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Ants Raudla
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko
3. Maardu linna korraldavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded
Ettekandja: jurist Kadi Orm
Kaasettekandja: kommunaal- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov

4.

Maardu linna noorsootöö arengukava 2018-2025 kinnitamine
Ettekandja: noorsootöö spetsialist Albina Shabanova
Kaasettekandja: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik

5.

Riigieelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord Maardu linnas
Ettekandja: abilinnapea Anastassia Valužina
Kaasettekandja: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik
Kaasettekandja: kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Jevgeni Golovatš

6.

Lasteaia Sipsik arengukava täiendamine
Ettekandja: abilinnapea Anastassia Valužina
Kaasettekandja: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik

7. Maardu linna 2018. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine III lugemine
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Ants Raudla
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko

Päevakord kinnitati ühehäälselt, küsimusi, ettepanekuid ja täiendusi ei esitatud.

Päevakorrapunkt 1
Maardu linna 2018. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine II lugemine
KUULATI: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov sõnas, et 20. oktoobril toimus Maardu linna
2018. aasta II lisaeelarve vastuvõtmise esimene lugemine. Peale esimest lugemist oli volikogu
liikmetel ettepanekute esitamiseks 7 päeva. Kokkulepitud perioodi jooksul volikogu liikmetelt
ettepanekuid eelarve muutumise kohta ei tulnud. Selle perioodi jooksul tegi Maardu linnavalitsus
mõned muudatused eelarve eelnõusse. INNOVE vahenditest sai sihtotstarbelist toetust lasteaed
Sipsik eesti keele õppeks (2 000 eurot). Seda on kajastatud nii kuludes kui ka tuludes. Veel tulid
taotlused Maardu Põhikoolist (turvakoolituse läbiviimiseks), Maardu Gümnaasiumist (WI-FI võrgu
arendamiseks ja laptopide kapide soetamiseks). Need muudatused on sisse viidud II lisaeelarve
eelnõusse.
Kartov tegi ettepaneku suunata Maardu linna 2018. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine kolmandale
lugemisele.
Nikolai Degtjarenko soovis teada, mis eesmärgil on tõstetud personalikulusid.
Anatoli Kartov vastas, et olid koondamised linnavalitsuse struktuuris ja seaduse järgi moodustavad
koondamise kulud kopsaka summa. Eelmisel aastal eelarve koostamise hetkeks ei olnud sellist asja
võimalik ette planeerida, selle pärast oli vaja suurendada personalikulusid hiljem. Mõnedel
inimestel on kooskõlas palgaastmete jaotusele tõusnud palk.
Nikolai Degtjarenko soovis teada, miks noortevaldkonnas ei toimu kulude suurendamist, kas
noored ei vääri lisatoetusi?
Anatoli Kartov vastas, et kindlasti noored väärivad toetusi. Kartov täpsustas, et üks asi on
eelarveline toetus, mis määratakse konkreetsele asutusele (Noorte Keskusele). Peale selle
rahastatakse noorte tegevusi huvitegevuse toetuse vahenditest. Selle kohta käib eraldi arvestus.
Kokkuvõtvalt on sellel aastal võrreldes kahe viimase aastaga oluliselt rohkem finantseeritud
noorte tegevusi.

Kaasettekandja, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Ants Raudla teatas, et komisjon arutas
esitatud eelnõu läbi ning andis sellele heaks kiidu ning toetab määruse eelnõu II lugemise
lõpetamist.
Kaasettekandja, revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko teatas, et komisjon arutas esitatud
eelnõu läbi ning andis sellele heaks kiidu ning toetab määruse eelnõu II lugemise lõpetamist.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani eelnõu II lugemise lõpetamise ja III lugemisele suunamise tunni aja
pärast hääletamisele.
Otsustati (18 poolt, 2 erapooletut): lõpetada Maardu linna 2018. aasta II lisaeelarve
vastuvõtmise II lugemine ning suunata eelnõu kolmandale lugemisele.

Päevakorrapunkt 2
2019. a maamaksu määra kehtestamine Maardu linna haldusterritooriumil
KUULATI: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov sõnas, et maamaks on riiklik maks, kuid
kogu maamaksust saadav tulu laekub täies ulatuses maa asukohajärgsele kohalikule
omavalitsusele.
Tuginedes Maamaksuseaduse rakendamise korra § 1 saadakse maamaksu summa
maamaksumäära ja maa korralise hindamise tulemuste põhjal arvutatud maa maksustamishinna
korrutamisel, võttes arvesse Maamaksuseaduse § 4 lõikes 2 ja § 8 sätestatut.
Vastavalt 2013. aastal jõustunud Maamaksuseaduse muudatustele on maamaksu tasumisest
vabastatud maa omanik või teatud juhtudel maa kasutaja ühelt hoonestatud elamumaa või
maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuselt. Maksuvabastus kehtib kuni 0,15 ha ulatuses, kui
maaüksusel asuvas hoones on eelnimetatud isiku rahvastikuregistri järgne püsiv elukoht.
Maamaksuseadus võimaldab kohalikul omavalitsusel kehtestada maamaksumäära vahemikus
0,1 kuni 2,5 % maa maksustamishinnast aastas, seda diferentseeritult maa hinnatsoonide ja/või
katastriüksuse sihtotstarvete liikide kaupa.
Käesoleva määruse eelnõu kohaselt kehtestatakse üle kogu Maardu linna haldusterritooriumi,
maksimaalne võimalik maksumäär 2,5 % maksustamishinnast aastas.
Määruse eelnõuga kavandatu on kooskõlas Maardu linna eelarvestrateegiaga.
Nikolai Degtjarenko soovis teada, kas linnavalitsus ei arutlenud selle üle, et maksude koormus
inimestele on suur ja oleks hea toetada inimesi ja alandada maamaksu määra.
Anatoli Kartov vastas, et maamaksu määra vähendamine toob linna tulude vähenemise ja
nõrgestab eelarve situatsiooni. Mitte ükski kohalikest omavalitsustest ei ole määre vähendanud.
Nikolai Degtjarenko sõnas, et kuna Maardu linna eelarve kasvab, siis võiks ikkagi arutada
maksude langetamist.
Kaasettekandja, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Ants Raudla teatas, et komisjon arutas
esitatud eelnõu läbi ning palub määruse eelnõu volikogu poolt heaks kiita.

Kaasettekandja, revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko teatas, et komisjon arutas esitatud
eelnõu läbi ning ning palub toetada.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati (18 poolt, 2 erapooletut): võtta vastu määrus 2019. a maamaksu määra kehtestamine
Maardu linna haldusterritooriumil (määrus nr 29, 27.11.2018).

Päevakorrapunkt 3
Maardu linna korraldavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded
KUULATI: jurist Kadi Orm sõnas, et kohalik omavalitsuse üksus korraldab oma
haldusterritooriumil hädaolukorra seaduse § 36 lg 4 nimetatud elutähtsate teenuste
toimepidevust, milledeks on kaugküttega varustamine, kohaliku tee sõidetavuse tagamine ja
veega varustamine ning kanalisatsioon.
Hädaolukorra seaduse § 37 lg 3 kohaselt kehtestatavas määruses:
1) teenuse kirjeldus ehk see, millisele teenuse osale elutähtsa teenuse toimepidevuse
nõuded kehtivad;
2) nõuded teenuse tasemele ning valmisolekule osutada teenust ka teiste elutähtsate
teenuste katkestuse korral ja hädaolukorras või muus sarnases olukorras;
3) nõuded elutähtsa teenuse katkestuse ennetamiseks;
4) elutähtsa teenuse katkestuse lubatud aeg, elutähtsa teenuse taastamise korraldus ja
vajaduse korral taastamise prioriteedid;
5) vajaduse korral nõuded elutähtsa teenuse osutaja põhitegevust toetavate teenuste
sisseostmiseks teiselt ettevõttelt;
6) tingimused, mille puhul on tegemist elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete
tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraga, mille lahendamist korraldab
elutähtsa teenuse toimepidevust korraldav asutus;
7) hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus;
8) muud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks olulised nõuded.

Kaasettekandja, kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov teatas, et
komisjon arutas esitatud eelnõu läbi ning palub eelnõu volikogu poolt heaks kiita.
Nikolai Degtjarenko sõnas, et Edgar Savisaar Valimisliit toetab olulise määruse vastuvõtmist.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati (20 poolt ): võtta vastu määrus Maardu linna korraldavate elutähtsate teenuste
kirjeldus ja toimepidevuse nõuded (määrus nr 30, 27.11.2018).

Päevakorrapunkt 4
Maardu linna noorsootöö arengukava 2018-2025 kinnitamine
KUULATI: noorsootöö spetsialist Albina Shabanova sõnas, et Maardu linna noorsootöö
arengukava koostamise aluseks on erinevad riigi ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadused.

Arengukava koostamisel lähtuti järjepidevuse põhimõttest ning linnavalitsuse ja noortevolikogu
soovist koostada kaaseagne noorsootöö arengukava, mis vastaks linnas toimunud muudatustele
ja noorte ootuste ja vajadustele.
Arengukava määratleb noortevaldkonna arengus prioriteetsed eesmärgid, meetmed ja tegevused
nende elluviimiseks ning seire ja aruandluse korra.
Vastavalt noorsootöö seaduse § 8 lg 1 kuulub linnavolikogu ülesannete hulka noorsootöö
prioriteetide määramine oma haldusterritooriumil ning nende saavutamiseks vajalike ülesannete
sätestamine linna arengukavas.
Maardu linna arengukava kinnitati 2014. aastal. Selle aja jooksul on toimunud linna noorte elus
palju muutusi, mis vajaksid kajastamist valdkondlikus arengukavas.
Noorsootöö arengukava koostamise vajadus on tingitud ka asjaolust, et noorsootööd,
huviharidust ja huvitegevust on hakatud toetama ka riigieelarvest ning kõik need tegevused
peavad olema kajastatud arengukavas.
Noorsootöö arengukava koostamisse olid kaasatud: linnavalitsuse noorsootöö spetsialist,
Maardu linna noortevolikogu, Maardu koolinoored, mobiilsed noorsootöötajad, Maardu
Noortekeskuse ja vabatahtlikud noorsootöötajad.
Noorsootöö arengukava ei too endaga kaasa täiendavaid rahalisi kulutusi, kuid annab võimaluse
taotleda erinevaid projektitoetusi, kaasates välisvahendeid või erakapitali ning seeläbi
parendada Maardu noorte elukvaliteeti ning paremini kasutada olemasolevaid ressursse.
Vajalikud muudatused projektides osalemise omafinantseeringu osas kajastatakse vastavate
perioodide linnaeelarvetes.
Maardu linna noorsootöö arengukava 2018-2025 on olnud Maardu linna veebilehel
avalikustamisel 14 päeva vältel ning selle aja jooksul ei ole laekunud arvamusi ega
muudatusettepanekuid.
Nikolai Degtjarenko soovis teada, mis meetmeid võetakse antud arengukava raames tarvitusele
selleks, et säilitada Maardus noorte inimeste osakaalu.
Albina Shabanova vastas, et noorsootöö valdkond tegeleb erinevate projektidega, nt on loodud
tänu riigitoetusele huvitegevuse fond ja iga laps, kes tegeleb spordi- või huviharidusega saab
igakuiselt toetust taotleda. Lisaks toimub projekt, mis on suunatud riskigruppidele ja nagu
praktika näitab, on noored huvitatud seal osalema. Shabanova lisas, et järgmisel aastal on
plaanides veel riigi toetusel luua uusi projekte.
Jevgeni Golovats lisas, et ta aktiivselt toetab riskigrupilapsi. Nendele on pakutud võimalused
spordiga tegeleda ning saada psühholoogilist abi.
Albina Shabanova lisas, et igakuiselt kasvab noorte keskuse külaliste arv.
Nikolai Degtjarenko sõnas, et oluline on ka lastevanemate informeerimine sellest, mida linn
noortele pakub.
Nikolai Degtjarenko arvates võiks arengukavas noorsootööga tegelevate inimeste loetelus olla
ära mainitud ka linnapea. Kirjalikku eelnõu muutmise ettepanekut Degtjarenko ei teinud.

Kaasettekandja, haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik teatas, et komisjon arutas
esitatud eelnõu läbi ning palub võtta vastu.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati (20 poolt): võtta vastu määrus Maardu linna noorsootöö arengukava 2018-2025
kinnitamine (määrus nr 31, 27.11.2018).

Päevakorrapunkt 5
Riigieelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord Maardu linnas
KUULATI: abilinnapea Anastassia Valužina sõnas, et Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse
andmise kord reguleerib noorsootöö seaduse § 15¹ ja riigieelarve seaduse kohaselt Maardu linna
eelarvesse eraldatava huvihariduseks ja huvitegevuseks ettenähtud toetuse kasutamise tingimusi
ja korda Maardu linna huvihariduse ja huvitegevuse kava realiseerimiseks.
Maardu Linnavalitsuse hallatavate asutustele ja teistele juriidiliste isikutele suunatud toetuse
eesmärgiks on 7-19-aastaste laste ja noorte huvihariduses ja –tegevuses osalemise
suurendamine, kättesaadavuse parendamine ja võimaluste mitmekesistamine. Toetatavad
tegevused peavad toimuma regulaarselt (vähemalt kord nädalas), Maardu linna
haldusterritooriumil ning olema juhendatud ja jätkusuutlikud.
Määruses märgitud toetavate tegevuste kriteeriumiteks on: uute huviringide, treeningrühmade
või huvikooli uute õppe- või ainekavade käivitamine ja läbiviimine (sh juhendajate töötasu);
uuenduslike metoodikate kasutuselevõtt huviringides või huvikoolide õppe- või ainekavades;
noorte ühistegevuste ja projektide läbiviimine; huvihariduse töötajate (sealhulgas huvikoolide,
kultuuriasutuste ja noorsootööasutuste töötajate) täiendkoolitus; noorteühingute huvitegevus;
vähekindlustatud ja/või paljulapselistest peredest laste toetamine; loodus-, täppisteaduste ja
tehnoloogia valdkonna huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade käivitamine, läbiviimine
ning vajadusel ainekavade alusel toimuva õppetöö parendamine; uute võimaluste loomine
kultuuri ja spordi huviringides osalemiseks.
Veel on määruses märgitud toetuse taotlemise ja taotluse läbivaatamise kord, toetuse suurus
taotluse kohta, toetuse saaja kohustused, aruandluse esitamise kohustus ja järelevalvet teostava
isiku õigused.
Nikolai Degtjarenko soovis teada, kas huvihariduse ja –tegevuse toetuse puhul ei oleks mõttekas
kasutada nö pearahasüsteemi.
Anastassia Valužina täpsustas, et käesoleva eelnõuga reguleeritakse riigieelarvest huvihariduse
ja –tegevuse toetuse andmise korda, mitte ei vaadata üle kogu süsteemi. Esmakordselt saadi
riigilt eraldi huvitegevuse ja –hariduse edendamiseks toetust 2017. a septembris. Riigipoolne
toetuse eraldamine jätkub ka 2019. Püüame laiendada toetuse saajate ringi. Nendel põhjustel
ongi vastava korra kehtestamine oluline.
Kaasettekandja, haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik teatas, et komisjon arutas
esitatud eelnõu läbi ning palub võtta vastu.
Kaasettekandja, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Jevgeni Golovatš teatas, et komisjon
toetab määruse eelnõu vastu võtmist.

Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati (20 poolt ): võtta vastu määrus Riigieelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetuse
andmise kord Maardu linnas (määrus nr 32, 27.11.2018).

Päevakorrapunkt 6
Lasteaia Sipsik arengukava täiendamine
KUULATI: abilinnapea Anastassia Valužina sõnas, et Maardu lasteaia Sipsik direktor Kristiine
Juuse pöördus Maardu Linnavalitsuse poole sooviga avada lasteaias keelekümblusrühmi. Pärast
konsulteerimist Innove keelekümbluskeskusega ja õpetajate koolitamist jõuti kahe rühma
avamiseni käesoleva aasta septembrikuus. Alates 3. septembrist 2018 on 2 lasteaiarühma,
Mesimummid ja Kiilid liitunud täieliku keelekümbluse programmiga.
Eeltoodust lähtuvalt on tarvis teha muudatused ka lasteaia Sipsik Maardu Linnavolikogu poolt
kehtestatud arengukavas. Soovitud muudatused on kooskõlastatud lasteaia hoolekoguga ja
lasteaia pedagoogilise nõukoguga.
Võttes aluseks koolieelse lasteasutuse seaduse ja lähtudes Maardu Linnavalitsuse 20.11.2018
protokollilisest otsusest soovitakse täiendada Maardu linna lasteaia Sipsik arengukava aastateks
2017-2019 punktiga Keelekümblus rühmades.
Seoses sellega teeme ettepaneku toetada lasteaia Sipsik soovi keelekümblusrühmi avada,
keelekümblusmetoodikat rakendada ja muudatused lasteaia arengukavasse viia.
Nikolai Degtjarenko soovis täpsustada keelekümbluse rühmade suurust. Kui palju lapsi on igas
rühmas?
Anastassia Valužina vastas, et need rühmad on analoogilised tavarühmadega.
Kaasettekandja, haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik teatas, et komisjon toetab
määruse eelnõu vastu võtmist.
Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati (20 poolt ): võtta vastu määrus Lasteaia Sipsik arengukava täiendamine (määrus nr
33, 27.11.2018).
Ailar Lyra kuulutas välja vaheaja (kuni 1310), sest eelnõu kahe lugemise vahele peab jääma
vähemalt tund aega.

Päevakorrapunkt 7
Maardu linna 2018. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine III lugemine
KUULATI: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov teatas, et II lisaeelarve III lugemine on
rohkem protseduuriline küsimus. Ta lisas, et II ja III lugemiste parandusi ei ole võimalik teha nii

füüsiliselt kui ka tehniliselt. Seoses sellega tegi Kartov volikogu liikmetele ettepaneku võtta
2018. a II lisaeelarve vastu.
Kaasettekandja, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Ants Raudla teatas, et komisjon arutas
esitatud eelnõu läbi ning määruse eelnõu volikogu poolt heaks kiita.
Kaasettekandja, revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko teatas, et komisjon arutas esitatud
eelnõu läbi ning määruse eelnõu volikogu poolt heaks kiita.
Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani määruse eelnõu Maardu linna 2018. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine
hääletusele.
Otsustati (18 poolt, 2 erapooletut): võtta vastu määrus Maardu linna 2018. aasta II lisaeelarve
vastuvõtmine (määrus nr 34, 27.11.2018).
Ailar Lyra tänas linnavolikogu liikmeid osavõtu eest ja kuulutas istungi lõppenuks. Järgmine
istung toimub 18.12.2018, kell 12:00.

Ailar Lyra
Esimees

Jelizaveta Baikova-Lapina
Protokollija

