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Lyra tegi teatavaks päevakorra projekti sellisel kujul:
1. Maardu linna 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine I lugemine.
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandjad: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Ants Raudla ja
revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko
2. Tänavakaubanduse kord.
Ettekandja: linnasekretär Julia Saveljeva
Kaasettekandja: kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov
3. Maardu Linnavolikogu alatise kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine.
Ettekandja: kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Jevgeni Golovatš
Degtjarenko soovis teada, miks on nii lühike päevakord. Kas enam pole midagi arutada?
Lyra vastas, et eelarve mõttes on arutada palju. Kõik esitatud eelnõud on lülitatud päevakorra
projekti.
Rohkem küsimusi, ettepanekuid ja täiendusi päevakorra projekti kohta ei esitatud.
Ailar Lyra pani päevakorra kinnitamise hääletamisele.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Päevakorrapunkt 1
Maardu linna 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine I lugemine.
KUULATI: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov sõnas, et II lisaeelarvega võetakse arvele
need tulud, mis on laekunud ajavahemikus aprillist kuni oktoobrini ja ühtlasi tehakse igasuguseid
ümbertõstmisi kuluartiklite vahel. Käesoleva II lisaeelarvega põhitegevuse tulud muutuvad 263
tuh euro võrra. Põhitegevuse kulud suurenevad 638 tuh euro võrra. Investeerimise tegevuse tulem
väheneb 374 tuh euro võrra.
Tulude plaani on võimalik korrigeerida 137 tuh euro võrra. Sellest suurema osa moodustavad
laekumised haridusteenuste ja lasteaiateenuste müügist. Samuti võetakse arvele riiklikud
sihtotstarbelised toetused, mis oli saadud tegevuskuludeks. Igal aastal saame
noorsootöökeskusest Maardu Õpilasmaleva toetuseks teatud summa.
Põhitegevuse tuludest antakse raha kõikidele valdkondadele, kus oli rahastamisest puudujääk
tekkinud.
Majanduse kulud suurenevad 95 tuh võrra, keskkonnakaitse kulud suurenevad 21 tuh euro võrra,
elamu- ja kommunaalmajanduse kulud suurenevad 6 tuh euro võrra, vaba aja ja kultuuri kulud
suurenevad 56 tuh eurot võrra, sotsiaalse kaitse kulud suurenevad 92 tuh euro võrra. Kõige
suuremaks positsiooniks on hariduse kulud, mis suurenevad 233 tuh euro võrra: antakse
finantseerimine
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majandamiskuludeks, Maardu Gümnaasiumile riiklikest vahenditest remonttöödeks ning Muuga
Lasteaiale hoone projekteerimiseks.
Põhivara soetamiseks eraldistes toimunud muudatuste vahe on 15 tuh eurot, sh väheneb
linnapoolne finantseerimine põhivara soetamiseks 169 tuh eurot ja suureneb toetuste osa 13 tuh
euro võrra.
Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine suureneb käesoleva lisaeelarvega 214 tuh euro
võrra.
Põhitegevuse tulude maht on 20,6 milj eurot ja põhitegevuse kulude maht on 20,2 milj eurot,
seega on eelarve tasakaalustatud ja vastab kõikedele nõudmistele, millistele peab vastama
kohaliku omavalitsuse eelarve.
Degtjarenko soovis teada, miks suurenevad linnavalitsuse ja linnavolikogu personalikulud.
Kartov vastas, et linnavolikogu personalikulude suurenemine on seotud linnavolikogu liikmete
hüvitise suuruse tõstmisega sellel aastal. Linnavalitsuse personalikulud ei ole muutunud. Selle
numbri sees on 20 000 eur ulatuses linnavalitsuse uue turvasüsteemi paigaldamine. See on seotud
personali turvalisuse tagamisega.
Degtjarenko soovis teada, miks on tõstetud haridusasutuste majandamiskulusid.
Kartov vastas, et aasta alguses olid planeeritud suured summad kooli eelarvetesse, kuid nad olid
kajastatud investeerimise all. Investeerimise alla lähevad ainult suured kulutused, mis
suurendavad põhivara väärtust. Kui raha kuulutakse jooksvateks tegevusteks, mis ei kvalifitseeru
investeeringuteks, siis tõstetakse rahad investeerimise tegevuse alt majanduskuludesse. Kõik
need muudatused majanduskuludega on seotud ainult aktiivse remonditegevusega kõikides
koolides.
Degtjarenko sõnas repliigi korras, et kahjuks ta ei saanud vastust oma küsimusele, mis puudutas
linnavalitsuse linna arengu- ja majandusosakonna personalikulude suurenemist.
Kartov vastas repliigile, et linna arengu- ja majandusosakonna personalikulude muudatused on

seotud osakonna struktuuri reorganiseerimisega.
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.
Degtjarenko ütles oma sõnavõtus, et linna arengu- ja majandusosakonna personalikulude
tõstmise maht on uskumatult suur ja ei ole otstarbekas. Kahju on ka sellest, et linna pakutavate
teenuste hinnad tõusevad selleks, et saada rohkem tulu.
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 (16 poolt, 1 erapooletu): lõpetada Maardu linna 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmise
I lugemine ning suunata eelnõu teisele lugemisele.

Päevakorrapunkt 2
Tänavakaubanduse kord.
KUULATI: linnasekretär Julia Saveljeva sõnas, et Tänavakaubanduse kord jagatakse sisuliselt
kaheks osaks. Esimene osa kehtib juhul, kui tänavakaubandus toimub linna maal. Sellel juhul
väljastab müügipiletid linnavalitsus ja piletide hinnad kehtestab linnavolikogu.Teine osa kehtib
juhul, kui tänavakaubandus toimub eramaal. Sellel juhul väljastab müügipiletid kaubanduse
korraldaja ja kontrollib linnavalitsus.
Samuti sisaldab kord tingimusi ja nõudmisi, mis kehtivad sõltumatult sellest, kas kaubandus
toimub linna maal või eramaal.
Degtjarenko soovis teada, kuidas see otsus mõjutab kauplemist traditsioonilisel linna laadal ja
kus on analüüs eelnõu kohta.
Saveljeva vastas, et Tänavakaubanduse kord ei kehti laada, vaid tänavakaubanduse kohta.
Degtjarenko soovis teada, kuidas siis reguleeritakse kauplemist linna laadal. Paljud kauplejad ei
olnud rahul kaubanduse korraldusega.
Saveljeva vastas, et kui tekib vajadus vastava korra järele, siis on võimalik seda teha.
Kaasettekandja, kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov teatas, et
komisjon arutas esitatud eelnõu läbi ning palub määruse eelnõu volikogu poolt heaks kiita.
Tanvel soovis teada, kas pensionäridele kehtivad müügireeglid ka muutusid.
Saveljeva vastas, et müügipileti hind kehtestas linnavolikogu ja see sõltub volikogu otsusest.
Põhjendatud korras saab linnavalitsus vabastada tasust. See sõltub muidugi sellest, kas
kauplemine toimub linna- või eramaal. Eramaal otsustab kaubanduse korraldaja ise.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

Volikogu esimees pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati (17 poolt): võtta vastu määrus Tänavakaubanduse kord (määrus nr 54, 22.10.2019).
Päevakorrapunkt 3
Maardu Linnavolikogu alatise kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine.
KUULATI: kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Jevgeni Golovatš tegi Maardu linnavolikogule
ettepaneku kinnitada linnavolikogu alatine kultuuri- ja spordikomisjon alljärgnevas koosseisus:
1.1. Jevgeni Golovatš – esimees
1.2. Jelena Smirnova – aseesimees
1.3. Pavel Kuusik
1.4. Natalja Kurževa
1.5. Tüüne Nikolajeva
1.6. Sergei Petrov
1.7. Igor Jermakov
1.8. Albina Noorlind
1.9. Aleksandra Novaševskaja (endine Kadinets)
Maardu Kultuuri ja Infokeskuse eesmärgiks on Maardu linna elanike kultuurialane teenindamine.
On oluline, et selle asutuse juht kuuluks ka Maardu linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni.
Kuna Maardu Kultuuri ja Infokeskuse juht on vahetunud, siis ettepanekust lähtuvalt arvatakse
volikogu komisjonist otsuse vastuvõtmisel välja endine direktor Dmitri Hartšenko, tema asemel
lülitatakse komisjoni koosseisu uus Maardu Kultuuri ja Infokeskuse direktor Igor Jermakov.
Igor Jermakov on oma nõusoleku komisjoni töös osalemiseks andnud.
Degtjarenko soovis teada, kas ei oleks õige, et enne, kui pakkuda Jermakovile astuda komisjoni
koosseisu, anda talle aega tutvuda Maardu linna olukorraga.
Golovatš vastas, et ta vastab sellele küsimusele pärast istungit.
Degtjarenko palus jutustada Jermakovist lähemalt. Milline inimene ta on, mis plaanid tal on.
Golovatš vastas, et Jermakov on hea suure kogemusega inimene selles valdkonnas.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati (17 poolt): kiita heaks otsus Maardu Linnavolikogu alatise kultuuri- ja spordikomisjoni
koosseisu kinnitamine (otsus nr 86, 22.10.2019).
Ailar Lyra tänas linnavolikogu liikmeid osavõtu eest ja kuulutas istungi lõppenuks. Järgmine
korraline istung toimub 26.11.2019, kell 12:00.
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