EESTI VABARIIK

MAARDU LINNAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
Maardu

18.12.2018 nr 16
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Juhatas: Maardu Linnavolikogu esimees Ailar Lyra
Protokollis: Jelizaveta Baikova-Lapina
Võtsid osa: Nikolai Degtjarenko, Eduard Tanvel, Erika Tiganik, Liidia Bodnar, Ants Raudla,
Elviira Piiskoppel, Boriss Slepikovski, Tüüne Nikolajeva, Niina Netšajeva, Ailar Lyra, Larissa
Voitko, Margarita Sumina, Aivar Park, Jevgeni Golovatš, Pavel Kuusik, Pavel Arhipov, Ravil
Aljukov, Jelena Smirnova, Valev Kald, Riina Läll, Natalja Kurževa
Kutsutud: Vladimir Arhipov – Maardu linnapea, Väino Moor – arendus- ja transpordinõunik,
Jüri Pihlak – linna arengu- ja majandusosakonna peainsener, Anastassia Valužina –
abilinnapea, Julia Saveljeva – linnasekretär, Inna Bondarenko – linnapea nõunik, Anatoli
Kartov – rahandusosakonna juhataja, Mihhail Kossolapov – linna arengu- ja
majandusosakonna spetsialist, Albina Shabanova – noorsootöö spetsialist, Kuido Merits –
meediaspetsialist, Vaido Niinesalu – haridusosakonna juhataja, Joel Jesse – Harjumaa
Omavalitsuse Liidu tegevdirektor, Tiina Beldinsky – Harjumaa Omavalitsuse Liidu
arengunõunik.
Ailar Lyra avas istungi ning tegi teatavaks päevakorra projekti:
1.

2.

3.

4.

5.

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine
Ettekandja: Harjumaa Omavalitsuse Liidu tegevdirektor Joel Jesse
Kaasettekandja: kommunaal- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Riina Läll
Kaasettekandja: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik
Maardu linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine I lugemine
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Ants Raudla
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko
Lasteaia Muuga Lasteaed arengukava kinnitamine
Ettekandja: haridusosakonna juhataja Vaido Niinesalu
Kaasettekandja: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik
Riigieelarvest paljulapseliste ja vähekindlustatud perede noorte huvihariduse ja
huvitegevuse toetuse andmise kord
Ettekandja: abilinnapea Anastassia Valužina
Kaasettekandja: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Riina Läll
Maardu Linnavolikogu 25.09.2018 otsuse nr 51 „Tänavavalgustuse taristu
renoveerimine II etapp“ muutmine
Ettekandja: linna arengu- ja majandusosakonna peainsener Jüri Pihlak
Kaasettekandja: kommunaal- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov

6.

Volituse andmine
Ettekandja: linnasekretär Julia Saveljeva
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Riina Läll

Küsimusi, ettepanekuid ja täiendusi päevakorra projekti kohta ei esitatud.
Ailar Lyra pani päevakorra kinnitamise hääletamisele.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Linnavolikogu liige Pavel Kuusik esitas 18 volikogu liikme poolt allkirjastatud avalduse
(lisatud protokollile). Avalduse koopia anti Nikolai Degtjarenko puudumisel üle Edgar
Savisaare Liidu esindajale Aivar Parkile.

Päevakorrapunkt 1
Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine
KUULATI: Harjumaa Omavalitsuse Liidu tegevdirektor Joel Jesse sõnas, et peale
maavalitsuste reformi otsustasid Harjumaa omavalitsused ühiselt 2017. aasta lõpus, et Harju
maakonnas hakkab maakonnaarengut eest vedama, kavandama ja korraldama ühiselt
Harjumaa Omavalitsuste Liit. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevalt on
omavalitsustel ülesanne koostada Harju maakonna arengustrateegia. Täna ollakse jõutud selle
koostamise etapiga faasi, kus arengustrateegia on HOLi volikogu poolt esitatud
heakskiitmiseks kohalikele omavalitsuste volikogudele.
Nikolai Degtjarenko tuli istungile kell 1214.
Jesse esitas presentatsioon ülevaatega Harju maakonna arengustrateegiast. Dokumendis on
analüüsitud hetkeolukorda ja toodud välja strateegia rakendamiseks tegevussuunad: tegus
rahvas, tasakaalustatud ruumimuster ja avalikud teenused.
Iga tegevussuuna puhul on eraldi ette nähtud riigi-, maakonna- ja KOVide tasandil tegevused.
Maardu jaoks on oluline perspektiivne trammikoridor Tallinnast Maardusse ja Muuga sadama
areng.
Jesse lisas, et arengustrateegia avalik väljapanek toimus 01.10.2018 - 15.10.2018, strateegia
materjalid olid kättesaadavad Harjumaa Omavalitsuste Liidu ning kõikide Harju maakonna
linnade ja valdade veebilehtedel, sh Maardu linn.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 1 ja § 704 lõike 2 alusel peavad
kohaliku omavalitsuse üksused maakonna arengustrateegia vastu võtma hiljemalt 2019. aasta
15. jaanuariks. Seejärel koostatakse maakonna tegevus- ja investeeringute kava, mis on
aluseks riiklikule rahastusele.
Kaasettekandja, kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov teatas,
et komisjon arutas esitatud eelnõu läbi ning palub eelnõu volikogu poolt heaks kiita.
Kaasettekandja, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Riina Läll teatas, et komisjon arutas
esitatud eelnõu läbi ning palub eelnõu volikogu poolt heaks kiita.
Kaasettekandja, haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik teatas, et komisjon
arutas esitatud eelnõu läbi ning palub eelnõu volikogu poolt heaks kiita.
Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani määruse eelnõu hääletusele.

Otsustati (21 poolt): võtta vastu määrus Harju maakonna arengustrateegia 2035+
heakskiitmine (määrus nr 35, 18.12.2018).

Päevakorrapunkt 2
Maardu linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine I lugemine
KUULATI: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov sõnas, et detsembris toimub
traditsiooniliselt järgmise aasta eelarve arutamine. Eelarve koostamisel on jälgitud põhimõtet,
et tegevuskulud ei ületaks tulusid, millised koosnevad regulaarsetest maksudest ja
linnavalitsuse ning asutuste majandustegevusest laekuvatest summadest.
Maardu Linnavalitsuse valitsemisala 2019. aasta eelarve tulubaas moodustab 15 149 437
eurot. Seoses sellega, et käesoleva linnaeelarve kinnitamise hetkeks ei ole teada 2019. aastal
riigi poolt Maardu linnale antava toetusfondi vahendite summat, on need jäetud tulubaasist
välja. Tulubaasi korrigeerimine toimub I lisaeelarve vastuvõtmise kaudu 2019. aasta kevadel.
Tulumaksu kasvuks võrreldes 2018. aasta täpsustatud eelarvega on kavandatud 4,8 %.
Tulumaksu olulisemaks kasvumootoriks järgmisel aastal on keskmise palga kasv. Lisaks
mõjutab 2019. aasta tulumaksulaekumist kohalikele omavalitsustele eraldatava
tulumaksumäära tõus 11,86%-lt 11,93%-le.
Eelarves on ette nähtud palgatõus Maardu raamatukogus ja Maardu Kunstide Koolis.
Suurimad investeerimistegevused on seotud Kroodi piirkonna veeprojekti ja lasteaed Rukkilill
renoveerimisega. Kulude struktuur ei ole muutunud. Suurima kulu moodustab
haridusvaldkond (39%).
Ettepanekute tegemiseks on volikogu liikmetel 2 nädalat. Hiljemalt 2. jaanuariks on oodatud
kirjalikud ettepanekud eelarve täiendamiseks ja muutmiseks.
Nikolai Degtjarenko soovis teada, miks elamu- ja kommunaalmajanduse kulude osakaal võrreldes
eelmise aastaga väheneb.
Anatoli Kartov vastas, et põhjuseks on eelarve klassifikaatori muutmine, sest
rahandusministeerium muutis paar aastat tagasi arvestamise põhimõtteid. Kokkuvõttes ei ole
linnamajanduse rahastamine vähenenud.
Nikolai Degtjarenko soovis teada, millega on reservfondi vähenemine seotud.

Anatoli Kartov vastas, et vähenemine on seotud suurte projektide omafinantseerimisega.
Eelmisel aastal ei olnud eelarve lugemisel suurte projektide rahastamise kulud teada.
Seepärast jäeti rohkem raha reservfondi. 400 000.- eurot on piisav summa ootamatute kulude
katmiseks.
Kaasettekandja, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Ants Raudla teatas, et komisjon
arutas esitatud eelnõu läbi ning andis sellele heaks kiidu ning toetab määruse eelnõu I
lugemise lõpetamist.
Nikolai Degtjarenko esitas Raudlale küsimuse, milles soovis teada, kas tuleb tasuta transport
Maardu linnas.
Ants Raudla vastas, et eelarve- ja majanduskomisjon ei saa otsustada selliseid küsimusi. Otsus
tasuta transpordi kohta tehakse maakonna lõikes. Kahjuks teised omavalitsused peale Tallinna
ja Maardu ei toetanud Harjumaal tasuta transpordile üleminekut.

Kaasettekandja, revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko teatas, et komisjon arutas esitatud
eelnõu läbi ning andis sellele heaks kiidu ning toetab määruse eelnõu I lugemise lõpetamist.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees tegi ettepaneku lõpetada I lugemine ning suunata eelnõu II lugemisele.
Otsustati (19 poolt, 2 erapooletut): lõpetada Maardu linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine I
lugemine ning suunata eelnõu teisele lugemisele.

Päevakorrapunkt 3
Lasteaia Muuga Lasteaed arengukava kinnitamine
KUULATI: haridusosakonna juhataja Vaido Niinesalu sõnas, et koolieelse lasteasutuse
seadus sätestab, et lasteasutuse järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteasutus koostöös
hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteasutuse arengukava.
Maardu linna Muuga Lasteaed avati 1. novembril 2018. a. Lasteaed on töötanud kuu aega ja
selle aja jooksul on lasteaia kollektiiv välja töötanud lasteaia arengukava aastateks
2018–2021.
Käesolev arengukava on kooskõlastatud lasteaia pedagoogilise nõukogu 17.10.2018
koosolekul.
Muuga Lasteaia arengukava koostamises osalesid ka hoolekogu liikmed ja hoolekogu
13.11.2018. a toimunud koosolek kiitis arengukava heaks.
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 (21 poolt): võtta vastu määrus Lasteaia Muuga Lasteaed arengukava kinnitamine
(määrus nr 36, 18.12.2018).

Päevakorrapunkt 4
Riigieelarvest paljulapseliste ja vähekindlustatud perede noorte huvihariduse ja
huvitegevuse toetuse andmise kord
KUULATI: abilinnapea Anastassia Valužina sõnas, antud toetuse sihtgrupiks on Maardu
linnas elavad 7–19-aastased lapsed ja noored, kelle perede majanduslik olukord võib osutuda
takistuseks laste osalemiseks huvitegevuses. Sotsiaalabi osakonna andmetel on selliseid lapsi
Maardus on ligi 200.
Vähekindlustatuks peetakse isikut või perekonda, kelle ühe kuu sissetulek pereliikme kohta
jääb alla kolmekordse riikliku toimetulekupiiri. Pere teise ja iga järgneva liikme sissetuleku
piiriks on 75% pere esimese liikme sissetuleku piirist. Paljulapselisi peresid, kus on 3 ja enam
last on Maardus 98.

Toetuse taotlemiseks
peab lapse seaduslik esindaja või täisealine noor esitama
linnavalitsusele vormikohase taotluse. Toetus määratakse sotsiaalabi osakonna juhataja
otsusega 10 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi vajalike dokumentide esitamisest. Igakuise
toetuse suuruse ühe lapse või noore kohta kehtestab linnavalitsus lähtuvalt riigieelarvest
eraldatud vahenditest. Toetust makstakse jaanuar-juuni ja september-detsember ajavahemiku
eest.
Määruse kehtestamine annab lisatoetust paljulapseliste ja vähekindlustatud perede lastele, et
muuta huviharidus ja huvitegevus noortele paremini kättesaadavaks ning pakkuda
mitmekesisemaid osalusvõimalusi.
Valev Kald soovis teada, kui suur on riiklik toimetulekupiir.
Anastassia Valužina vastas, et sotsiaalosakond arvestab toetuse maksmisel vähekindlustatud
perede sissetulekut. Sissetulekupiir sõltub pereliikmete arvust. Nt kaheliikmelise pere puhul
on see 783,5 eurot.
Nikolai Degtjarenko soovis teada, kui suur on linnale eraldatav summa.
Anastassia Valužina vastas, et täpset summat ei ole veel teada. Saame selle teada aasta
alguses. Üldiselt planeerime vähekindlustatud ja paljulapselisi peresid toetada samaväärselt
2018. aastaga.
Kaasettekandja, haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik teatas, et komisjon
arutas esitatud eelnõu läbi ning palub eelnõu volikogu poolt heaks kiita.
Kaasettekandja, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Riina Läll teatas, et komisjon arutas
esitatud eelnõu läbi ning palub eelnõu volikogu poolt heaks kiita.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati (21 poolt): võtta vastu määrus Riigieelarvest paljulapseliste ja vähekindlustatud
perede noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord (määrus nr 37, 18.12.2018).

Päevakorrapunkt 5
Maardu Linnavolikogu 25.09.2018
renoveerimine II etapp“ muutmine

otsuse

nr

51

„Tänavavalgustuse

taristu

KUULATI: linna arengu- ja majandusosakonna peainsener Jüri Pihlak sõnas, et Vabariigi
Valitsuse poolt oli kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 – 2020“ ja
selle raames oli eraldatud 43 milj eurot tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks. Selle
summa jagamine tehti ülesandeks Keskkonnainvesteeringute Keskusele ja vastavalt ministri
määrusele kinnitati toetamise tingimused.
Maardu linn osaleb projekti I etapis, kus renoveeritakse ligikaudu 500 valgustit ja
paigaldatakse 255 uut posti. Sellega on teostatud ainult 50% Kallavere välisvalgustusest. On
soov osaleda ka II etapis, mis hõlmab hetkel tegemata mahu. Selle teostamiseks on vajalik
tagada omafinantseering. II etapi projekti maksumus on 1,2 miljonit eurot. Maardu linna
esitatud taotluse menetlemisel selgus, et võrreldes varasemaga muutus omafinantseerimine
1-2% suuremaks. Omafinantseerimise suurendamine nõuab uut volikogu otsust. Selle
vastuvõtmisel jääb Maardu linna taotlus jõusse.

Nikolai Degtjarenko soovis teada, millised probleemid on tekkinud renoveerimise esimeses
etapis, sest linnaelanikud ei ole selle etapi tulemusega rahul ja tulevad kaebused, et
tänavavalgustus ei anna piisavalt valgustust.
Jüri Pihlak vastas, et kõik oli projekteeritud vastavalt normidele. Normid nägid ette tänavate
valgustamist, mitte õuealade ja kõnniteede ja nende territooriumide, mis kuuluvad
korteriühistutele, valgustamist. Kuna meede lubas 5% ulatuses projekti muuta, siis saime
elanikele vastu tulla ja paigaldada täiendavaid poste ja võimsamaid valgusteid.
Kaasettekandja, kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov teatas,
et komisjon arutas esitatud eelnõu läbi ning palub eelnõu volikogu poolt heaks kiita.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte rohkem ei olnud.
Volikogu esimees pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati (21 poolt): kiita heaks otsus Maardu Linnavolikogu 25.09.2018 otsuse nr 51
„Tänavavalgustuse taristu renoveerimine II etapp“ muutmine (otsus nr 58, 18.12.2018).
Päevakorrapunkt 6
Volituse andmine
KUULATI: linnasekretär Julia Saveljeva sõnas, et Kallavere Haigla osales Haigekassa poolt
välja kuulutatud meditsiiniteenuste konkursil, et tagada vajalikus mahus Maardu elanike
teenindamine. Haigekassa haigla taotlust ei rahuldanud ja seega ei eraldanud Kallavere
Haiglale neuroloogia, ortopeedia, günekoloogia ja üldkirurgia medteenuste finantseerimiseks
raha.
OÜ Sillamäe Tervisekeskus on esitatud Maardu Linnavalitsusele kinnistuskirja, mille kohaselt
on OÜ Sillamäe Tervisekeskus valmis osutama ambulatoorse üldkirurgia meditsiiniteenust ja
ambulatoorse neuroloogia meditsiiniteenust AS Kallavere Haigla pindadel. Seda tingimusel,
et Maardu linn toetab OÜ Sillamäe Tervisekeskust üüritasu maksmisel Kallavere Haiglalt
renditud ruumide eest. Juhul, kui volikogu võtab otsuse vastu, siis linnapea peab
raviasutustega läbirääkimisi. Nende õnnestumisel sõlmib tervisehoiuteenuste osutamiseks
2019. aasta eelarves ette nähtud vahendite piires lepingu.
2019. aasta eelarves lepingu(te) sõlmiseks rahaliste vahendite planeerimine on põhjendatud,
kuna ülalnimetatud lepingu(te) sõlmimine tagab Maardu linna elanikele tervishoiuteenuste
(eriarstide vastuvõtt) kättesaadavuse Maardu linna territooriumil.
Nikolai Degtjarenko soovis teada, kellega konkreetselt sõlmitakse leping ja miks just 30 000.Julia Saveljeva vastas, et summa on otsuse eelnõus vastavalt eelarvele. Kellega sõlmitakse
leping, see sõltub läbirääkimiste tulemustest.
Nikolai Degtjarenko soovis teada, miks riik ei toeta meditsiini Maardu linnas.
Julia Saveljeva vastas, et seda on vaja küsida Haigekassalt. Tema ei saa vastata Haigekassa
eest.
Kaasettekandja, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Riina Läll teatas, et komisjon arutas
esitatud eelnõu läbi ning palub eelnõu volikogu poolt heaks kiita.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani otsuse eelnõu hääletusele.

Otsustati (21 poolt): kiita heaks otsus Volituse andmine (otsus nr 59, 18.12.2018).

Ailar Lyra tänas linnavolikogu liikmeid osavõtu eest ja kuulutas istungi lõppenuks. Järgmine
korraline istung toimub 29.01.2019, kell 12:00.

Ailar Lyra
Esimees
Jelizaveta Baikova-Lapina
Protokollija

