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Pavlova - linna arengu- ja majandusosakonna juhataja, Nikita Matrossov – Maardu
Noortevolikogu esimees, Diana Gurova – Maardu Noortevolikogu liige
Ailar Lyra avas istungi ja enne istungi päevakorra kinnitamise juurde asumist tegi volikogu
esimees ettepaneku kuulutada volikogu istung kinniseks. See võimaldaks hoida istungitel
osalejate arvu praegustes keerulistes oludes väiksemana. Põhjuseks on koroonaviiruse leviku
hüppeline kasv Eesti elanike hulgas. Istungil saaksid kinniseks kuulutamise korral osaleda
ainult volikogu liikmed, eelnõude ettekandjad ja need, kes on ettekande teemadega seotud.
Lyra pani istungi kinniseks kuulutamise hääletamisele.
Otsustati (18 poolt) kuulutada volikogu 22.09.2020 istung kinniseks.
Nikolai Degtjarenko tuli istungile kell 1203
Volikogu esimees teavitas, et Eesti Linnade ja Valdade Liit on saatnud kõikidele volikogu
liikmetele Õpetajate Lehe. Ajalehes hakkab igakuiselt ilmuma koolivõrgu korrastamise
teemaline sari. Kõigil volikogu liikmetel on võimalik ajaleht pärast istungit kaasa võtta.
Ailar Lyra tegi teatavaks päevakorra projekti:
1. Maardu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
vastuvõtmine
Ettekandja: ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Taavi Rebane
Kaasettekandja: kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov

2. Orumetsa tn 9a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Ettekandja: ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Taavi Rebane.
Kaasettekandja: kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov
3. Maardu Linnavolikogu 28.06.2011 määruse nr 52 “Maardu linna kohalike teede
nimekirja kinnitamine” muutmine
Ettekandja: linna arengu- ja majandusosakonna juhataja Jelena Pavlova
Kaasettekandja: kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov
4. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse
määramiseks
Ettekandja: sotsiaalabiosakonna juhataja Sandra Hommuk-Silla.
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Riina Läll
5. Maardu
linna
munitsipaalomandis olevate haridusasutuste
2019/2020. õppeaasta kokkuvõte ja
ülevaade valmisolekust 2020/2021.
õppeaastaks
Ettekandja: abilinnapea Anastassia Valužina
Kaasettekandja: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik
6. Maardu linna noortevolikogu tööst
Ettekandja: Maardu linna noortevolikogu esimees Nikita Matrossov
Küsimusi, ettepanekuid ja täiendusi päevakorra projekti kohta ei esitatud.
Ailar Lyra pani päevakorra kinnitamise hääletamisele.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorrapunkt 1
Maardu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
vastuvõtmine
KUULATI: ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Taavi Rebane sõnas, et Maardu linna
üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Maardu Linnavolikogu
18.04.2017 otsusega nr 264 ning praegu on see jõudnud vastuvõtmise etappi.
Vastuvõtmise korral suunatakse üldplaneering avalikustamise etappi.
Põhimõtted, mille alusel on üldplaneering koostatud:
1. Omanäolised piirkonnad (Kallavere, Muuga, Maardu järve äärne, Vana-Narva
maantee, Kroodi ja Muuga sadam)
2. Eeldused kvaliteetseteks teenusteks igas linna piirkonnas
3. Piirkondade vaheliste ühenduste parandamine
Piirkondade planeeringu lühiiseloomustus:
Kallavere. Lisatud on paindlikust maakasutusotstarbesse. Rohealadest on vajalik eraldi välja
tuua maakonna tähtsusega Metsapark ja perspektiivne Loodepark. Planeeritud on Põhjaranna
tee poolt tulev ühendus koos trammiliiniga.
Muuga. Eesmärk on säilitada aedlinlik miljöö. Muuga muutub üha enam aiamajade
piirkonnast eramajade piirkonnaks. Eelkõige on ette nähtud üksik- ja paariselamud.
Ploomipuu puiestee äärsele ühele alale on ette nähtud võimalus rajada sinna ühiskondlikud
hooned. Selle eesmärgiks on eelduse loomine teenuste paremaks kättesaamiseks. Endiselt
säilib haljasala puhvrina Vana-Narva maantee tööstuspiirkonna ja Muuga aedlinna vahel.
Kavas on Rail Balticu projekti raames välja ehitada Altmetsa tee pikendus kuni Põhjaranna
teeni. Samuti on planeeritud Maardu tee viadukt. Need on lähima kümne aasta reaalsed
muudatused.
Maardu järve äärne. Alles jääb ümbritsev roheala koos elamutaskutega nii ida kui ka lääne
kaldal. Ette on nähtud puhke- ja virgestusala laiendus idakaldale. Mõnedele unarusse jäetud
kruntidele on ette nähtud elamumaa võimalus.
Vana-Narva maantee. Jääb tööstuspiirkonnaks. Eelistatavad on väiksema keskkonnamõjuga
tegevused.

Kroodi. Suuri muutusi maakasutuses ette nähtud ei ole. Natuke laiem on roheala Kroodi oja
puhul. Järgmisel aastal peaks lõppema Kroodi oja puhastuse projekt.
Muuga sadam. Sadama alal on ette nähtud need tegevused, mis selles piirkonnas on vajalikud.
Olulised on erinevad logistika rajatised.
Üldplaneeringusse on lisatud ka ehituslikud nõuded, mis varem olid reguleeritud Maardu
linna ehitusmääruses. Uus seaduse nõuab, et need nõuded peavad olema üldplaneeringus.
Teatud tingimustel on võimalik rajada uusi hooneid ilma detailplaneeringuta. See vähendab
bürokraatiat ja rahalist kulu. Seda kasutavad ka paljud teised omavalitsused.
Nikolai Degtjarenko soovis teada, kui suur on oht korruptsiooni tekkele linnavalitsuse
tasandil, kui hooneid on võimalik rajada detailplaneeringuta.
Taavi Rebane vastas, et lähtudes linnavalitsuse sisemisest töökorraldusest on olemas
planeeringu- ja ehitusprojektide komisjon, kuhu kuuluvad liikmed nii ehitus- ja
planeerimisosakonnast kui ka linna arengu- ja majandusosakonnast. Kõik laekunud
ettepanekud vaadatakse läbi komisjonis ning võetakse vastu kollektiivsed otsused. Ehitus- ja
planeerimisosakonna juhataja hinnangul ei teki mingit võimalust, kus töötaja üksinda saab
tähtsaid otsuseid vastu võtta. Projekteerimistingimused läbivad ka linnavalituse istungi. Taavi
Rebane tõi näiteid ka teistest omavalitsustest, kus praktiseeritakse ehitusõiguse andmist läbi
projekteerimistingimuste.
Nikolai Degtjarenko soovis teada, kas Maardu Linnavalitsus on eelnevalt uurinud, mis on
Eesti Vabariigi õiguskantsleri seisukoht selle kohta, et hooneid on võimalik rajada
detailplaneeringuta
ning
piisab
ehituslike
tingimuste
alusel
väljastavatest
projekteerimistingimustest?
Taavi Rebane sõnul, kui tegemist on detailplaneeringuga, mis ei muuda üldplaneeringut, siis
nii seaduse kui ka linnavalitsuse töökorralduse alusel on juba praegu linnavalitsuse õigus ja
pädevus sellised otsuseid vastu võtta. See on Eestis standardpraktika.
Villemson küsis, kui kaugele on jõutud maadevahetuse projektiga, mille alusel saab Maardu
linn suvilapiirkonna, mis asub Maardu piiril.
Rebane vastas, et üldplaneeringus saame käsitleda neid piirkondi, mis on Maardu linna osa.
Praegusel juhul ei ole omavalitsuste volikogude otsuseid piiride muutmise kohta. Seega ei saa
seda ka üldplaneeringus kajastada.
Kaasettekandja, kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov teatas,
et komisjon arutas esitatud eelnõu läbi ning palub eelnõu volikogu poolt heaks kiita.
Degtjarenko tõi oma sõnavõtus välja, et viimaste aastatel teostatakse detailplaneeringu
erinevad etapid Maardu linnavalitsuses. Linnavolikogu liikmed ei osale linnaelus ja ei saa
antud teemal sõna sekka öelda. Eelnõu ei ole kooskõlastatud EV õiguskantsleriga ja ei ole
saadud tema poolt kirjalikku seisukohta. Selle seoses on raske toetada eelnõud, vaatamata
sellele, et keskkonnamõju strateegilise hindamise dokument on väga hästi tehtud.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati (17 poolt, 2 erapooletut): kiita heaks otsus Maardu linna üldplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmine (otsus nr 100, 22.09.2020).
Päevakorrapunkt 2
Orumetsa tn 9a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

KUULATI: ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Taavi Rebane sõnas, et Orumetsa tn 9a
kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavolikogu 30.06.2015 otsusega nr
139. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli kinnistule ehitusõiguse määramine eluhoone
ehitamiseks. Eluhoonet kavandati erihooldeteenuseid vajavatele täiskasvanutele.
Detailplaneeringu algatas Maardu Linnavolikogu, sest detailplaneering sisaldas ka
üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Kehtiva Maardu linna üldplaneeringu kohaselt on maa
kasutamise sihtotstarve tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa
segafunktsioon, detailplaneering tegi ettepaneku muuta see korterelamute maaks.
Kinnistu omanik esitas 05.08.2016 Maardu linnale avalduse detailplaneeringu koostamise
lõpetamise, kuna kinnistu ei vastanud enam arendaja vajadustele ning seega puudus ka huvi
detailplaneeringu realiseerimiseks. Planeerimisseaduse § 129 lg 1 punkti 2 alusel võib
detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu
koostamise lõpetamiseks.
Kinnistu vahetas omanikku 2019. aasta lõpus. 30.04.2020 esitas kinnistu uus omanik taotluse
uue detailplaneeringu algatamiseks. Detailplaneeringu algatamise eesmärk on ehitusõiguse
andmine äri- ja laohoonete püstitamiseks, mis on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 punkti 3 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui
planeeringu koostamise eesmärk muutub oluliselt koostamise käigus.
Degtjarenko soovis teada, kes oli antud detailplaneeringu algataja ja kes konkreetselt on uus
omanik.
Taavi Rebane vastas, et tegemist on ettevõttega, kes tegeles erihooldeteenuste pakkumisega.
Ei oska öelda, miks juba 2016. aastal ei lõpetatud seda detailplaneeringu menetlust. Omanik
on praeguseks vahetunud. Mõistlik on detailplaneering lõpetada. Uut detailplaneeringut ei ole
veel algatatud ja see ei puuduta ka seda eelnõud.
Degtjarenko sõnas repliigi korras, et linnavolikogu liikmetele pakutakse langetada otsus, kuigi
neil puudub informatsioon kinnistu omanike kohta.
Taavi Rebane vastas repliigi korras, et menetluslikult see antud hetkel midagi ei muuda.
Degtjarenko soovis teada, et millised otsused tuleks vastu võtta selleks, et Maardu linnas ei
oleks ebastabiilset linna arengu planeerimise perspektiivi, kus eraomaniku plaanid muutuvad?
Taavi Rebane vastas, et Eesti Vabariigis on eraomandi kaitse. Eraomanikel on õigus omandit
realiseerida. Linnal ei ole õigus täpselt ette dikteerida, mida ehitada. Loomulikult peab linn
jälgima kavandatava ehitise mõju ümbritsevatele elanikele või looduskeskkonnale.
Kaasettekandja, kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov teatas,
et komisjon arutas esitatud eelnõu läbi ning palub eelnõu volikogu poolt heaks kiita.
Degtjarenko tõi oma sõnavõtus välja, et eelnõude, seletuskirjade ja dokumentide juures võiks
olla täielik lisainformatsioon omanike kohta selleks, et saaks otsuseid langetada.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati (19 poolt): kiita heaks otsus Orumetsa tn 9a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
koostamise lõpetamine (otsus nr 101, 22.09.2020).

Päevakorrapunkt 3
Maardu Linnavolikogu 28.06.2011 määruse nr 52 “Maardu linna kohalike teede
nimekirja kinnitamine” muutmine
KUULATI: linna arengu- ja majandusosakonna juhataja Jelena Pavlova sõnas, et umbes aasta
tagasi võttis volikogu vastu otsuse Vana-Narva maantee ja Saha-Loo tee riigile üle andmiseks.
Tänaseks on kõik toimingud tehtud, notariaalselt kinnitatud. Teed on üle antud
Maanteeametile hoolduseks ja remontimiseks. Need teed on vaja kohaliku teede registrist
kustutada.
Nikolai Degtjarenko soovis teada, kas linnavalitsusel on kavas lahendada järveäärse piirkonna
teede probleemid?
Jelena Pavlova vastas, et järveäärse piirkonna teed on munitsipaliseerimise protsessis. Seoses
sellega, et see ei ole munitsipaalomand suurt teede remonti hetkel ei tule. Kui protsess lõpeb,
siis alustatakse remondikava koostamisega.
Degtjarenko sõnas repliigi korras, et munitsipaliseerimise protsess käib juba pikalt ja soovis
teada millal see lõpeb.
Jelena Pavlova vastas, et see algas eelmisel aastal. Lõpetamine ei sõltu Maardu linnast. See
otsus võetakse vastu ministeeriumi poolt.
Degtjarenko soovis teada, kas nimekirjas on teede pikkused esitatud meetrites ja miks lõpus
on kokkuvõte kilomeetrites?
Jelena Pavlova vastas, et teede registris toimub parandusprotsess ja antud vana teede nimekiri
ei ole veel parandatud. Hetkel osakond vaatab läbi kõik teede andmed ja aasta lõpuks
kavatseb esitada uue nimekirja teede registri kinnitamiseks.
Kaasettekandja, kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov teatas,
et komisjon arutas esitatud eelnõu läbi ning palub eelnõu volikogu poolt heaks kiita.
Degtjarenko tõi oma sõnavõtus välja, et teede ehitus protsess ja vajadus on Maardu linnas
väga suur. Kallavere piirkonnas püütakse teede probleemid ära lahendada, kuid teistes linna
piirkondades on see protsess väga aeglane. Esitatud dokumendid peaksid olema korrektsed.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati (19 poolt): võtta vastu määrus Maardu Linnavolikogu 28.06.2011 määruse nr 52
“Maardu linna kohalike teede nimekirja kinnitamine” muutmine (määrus nr 76, 22.09.2020).
Päevakorrapunkt 4
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks.
12:38 Natalja Kurževa lahkus istungilt.
12:39 Natalja Kurževa tuli tagasi.
KUULATI: sotsiaalabiosakonna juhataja Sandra Hommuk-Silla sõnas et, käesoleva määruse
eelnõu eesmärk on kehtestada vajalikud uued piirmäärad Maardu linna haldusterritooriumil
toimetulekutoetuse määramisel aluseks olevatele eluruumi alalistele kuludele.
Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval inimesel või perekonnal, kelle kuu
netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude maha arvamist kohaliku omavalitsuse volikogu

kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses on alla kehtestatud toimetulekupiiri.
Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on vastavalt elamuseaduse § 7 lõikele 1 punkt 2
eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm (18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme ja
lisaks 15 m2 perekonna kohta), üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu
netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir.
Toimetulekupiiri kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega. 2020. aastal on
toimetulekupiir üksi elavale inimesele 150 eurot, igale järgmisele täisealisele liikmele 120
eurot ja iga alaealise liikme toimetulekupiir on 180 eurot kuus. Toimetulekupiiri kehtestamisel
on lähtutud minimaalsetest tarbimiskuludest isiku esmavajaduste rahuldamiseks ja eelpool
nimetatud summad peavad jääma isikutele kätte pärast elamiskulude eest tasumist.
Määruse muudatuse vajadus on tingitud reaalse olukorrast ehk igapäevase töö analüüsi
tulemuste hindamisel mis näitab, et toimetuleku toetuse saajate kulutused teatud kululiikide
puhul on üle kehtivate piirmäärade. Sellest tulenevalt on selgunud, et üüri ja veevarustuse
tarbimisega seotud kulude kehtivad piirmäärad ei kata osade toimetulekutoetuse saajate
reaalseid kulutusi.
Üürituru puhul on analüüsitud nii statistikat üürihindade tegeliku olukorra võrdlusest
pakkumishindadega, mis on väga sarnased, kui ka toimetulekutaotlejate kuludokumente ja
makstavat üürihinda. Kui 2016. aastal oli keskmine Maardu linna haldusterritooriumil oleva
korteri üürihind 5,9 eurot, siis aastal 2020 on keskmine ruutmeetri üürihind 7,6 eurot. Hetkel
kehtiv piirmäär üürikulu kompenseerimisel on kuni 5 eurot eluruumi normpinna ühe m
2 kohta kuus. See tingib olukorra, kus isikul pärast tegeliku üürikulu maksmist ei jää kätte
vajalik ja ettenähtud toimetulekupiiri summa.
Üürihindade piirmäärasid oleks vajalik tõsta diferentseeritult ja järgmiselt:
- kuni 33 m 2 üldpinnaga eluruumi puhul kuni 9 eurot eluruumi m2 kohta
- üle 33 m 2 üldpinnaga eluruumi puhul kuni 8 eurot eluruumi m2 kohta
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumuse piirmäära tõstmise tingib asjaolu, et
paljudel elanikel ei jää veetarbimine piirmäära sisse (nt lastega perekondade puhul). Hetkel
kehtiv piirmäär veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumuse puhul on kuni 20
eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 12 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumuse piirmäärasid oleks vajalik tõsta
järgmiselt:
- kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus
- kuni 14 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus
Ülejäänud eluasemekulude piirmäärad on üle vaadatud ja analüüsitud ning põhjendust nende
piirmäärade tõstmiseks ei ole.
Degtjarenko soovis teada, kas sotsiaalabiosakond püüab ka iseseisvalt, mitte ainult laekunud
avaldustest lähtudes, monitoorida sotsiaalolukorda linnas? Millised on konkreetsed
ettevõtmised?
Sandra Hommuk-Silla vastas, et sotsiaalabiosakond teeb koostööd Töötukassaga,
sotsiaalabiosakonnal on erinevad partnerid ja projektid ning eesmärk on inimeste elujärje
parandamine.
Degtjarenko soovis teada, kas sotsiaalabiosakonnal on kavas läbi viia infopäev, kus toimub
sihtgruppide täpsem informeerimine.
Sandra Hommuk-Silla vastas, et infopäevi on olnud ja kindlasti on plaanis teha neid ka
edaspidi.
Kaasettekandja, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Riina Läll teatas, et komisjon arutas
esitatud eelnõu läbi ning palub eelnõu volikogu poolt võtta vastu
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

Volikogu esimees pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati (19 poolt): võtta vastu määrus Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
toimetulekutoetuse määramiseks ( määrus nr 77, 22.09.2020).
Päevakorra punkt 5
Maardu linna munitsipaalomandis olevate haridusasutuste 2019/2020. õppeaasta
kokkuvõte ja ülevaade valmisolekust 2020/2021. õppeaastaks
12:43 Riina Läll lahkus istungilt
12:45 Riina Läll tuli tagasi
KUULATI: abilinnapea Anastassia Valužina tutvustas munitsipaalomandis olevate
haridusasutuste kokkuvõtet eelmise õppeaasta tööst ja andis ülevaate käesoleva õppeaasta
valmisolekust. Valužina näitas ja kommenteeris statistilist informatsiooni, mis koosnes
lasteaedade rühmade, laste ja personali arvudest, õppeaastate temaatikast, lasteaedade
omapärast, õppe- ja kasvatustöö plaanidest 2020/2021. a ning 2020. aastal tehtud
remonttöödest.
Anastassia Valužina sõnul ei ole võrreldes eelmise aastaga statistilised numbrid eriti
muutunud. Personali osas on kahes venekeelses lasteaias kahe inimese võrra rohkem õpetajaid
kui varem. See on seotud uue Teadus- ja Haridusministeeriumi poolt algatatud projektiga
„Professionaalne eesti keele õpetaja rühmas“.
12:48 Tüüne Nikolajeva lahkus istungilt.
12:50 Tüüne Nikolajeva tuli tagasi.
Valužina tõi kolme Maardu üldhariduskooli puhul välja õpilaste arvu, õpilaste arvu klassiti,
hariduslike erivajadustega õpilaste arvu, personali arvu, koolide omapära, 2020. aastal tehtud
remonttööd, koolide ettepanekud füüsilise õpikeskkonna parendamiseks, uue õppeaasta õppeja kasvatustöö üldeesmärgid, eelmise ja uue õppeaasta suuremad projektid, ühisüritused ning
huviharidusse suunatud ressursid. Mõned projektid jäid kevadel seoses eriolukorraga Eestis
realiseerimata.. Loodetavasti saavad need edaspidi korraldatud.
12:54 Niina Netsajeva lahkus istungilt.
12:55 Niina Netsajeva tuli tagasi.
Valužina tõi Maardu Kunstide Koolist ettekannet tehes välja õpilaste ja personali arvu.
Märgatav kasv on seotud ainevaliku suurendamise ja uue osakonna tekkimisega. Samuti on
välja toodud 2020/2021. a eesmärgid, toimivad klassid 2020/2021. a.
Täpsem informatsioon on lisatud protokollile.
12:56 Pavel Kuusik lahkus istungilt.
12:58 Pavel Kuusik tuli tagasi.
Nikolai Degtjarenko soovis teada, mida konkreetselt võetakse ette selleks, et tõsta käesoleval
aastal riigikeele õpetamise taset.
Anastassia Valužina vastas, et meie linnas on erinevad võimalused. Nendeks on ringid,
projektid, koostöö erinevate asutustega nii linnas kui ka väljaspool linna. Tihedalt tehakse
koostööd haridusasutustega, kes annavad keskeri- või kõrgharidust. Meie lapsed saavad valida
endale erinevaid valikaineid või huviringe.

Degtjarenko sõnas repliigi korras, et ei kuulnud, kui palju ressurssi kulub riigikeele
õpetamiseks.
13:00 Jevgeni Golovatš lahkus istungilt.
13:01 Jevgeni Golovatš tuli tagasi.
Degtjarenko soovis teada, mis plaanid on Maardu linna haridusasutustes seoses
koroonaviirusega, et kaitsta meie lapsi, õpetajaid ja lapsevanemaid.
Anastassia Valužina vastas, et selleks on välja töötatud kord, millega saab tutvuda linna
kodulehel. Meil on toimunud antud teemal mitmeid kohtumisi direktoritega. Jälgime Teadusja Haridusministeeriumi ja Terviseameti juhendeid.
Kaasettekandja, haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik teatas, et komisjoni
liikmed on antud küsimusega tutvunud ja paluvad komisjoni toetavat ettepanekut arvesse
võtta.
Degtjarenko tõi oma sõnavõtus välja, et ta ei saanud vastust, kuidas konkreetselt toetakse
täiendavalt riigikeele õpetamist. Kui suured on selleks kuluartiklid, missuguseid lisavõimalusi
pakutakse. Ütles ka seda, et Maardu linna haridusasutustes korjatakse rahalisi vahendeid.
Seda ei tohiks olla.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati (19 poolt): kiita heaks otsus Maardu linna munitsipaalomandis olevate
haridusasutuste 2019/2020. õppeaasta kokkuvõte ja ülevaade valmisolekust 2020/2021.
õppeaastaks (otsus nr 102, 22.09.2020).
13:11 Degtjarenko ja Villemson lahkusid istungilt.
Päevakorra punkt 6
Maardu linna noortevolikogu tööst
KUULATI: Maardu linna noortevolikogu esimees Nikita Matrossov tegi ettekande Maardu
linna noortevolikogu tööst
Ettekanne on lisatud protokollile.
Pavel Kuusik soovis tänada noortevolikogu toreda koostöö eest Vaba Aja Keskuse ja
Noorteühinguga „Compass“. Samuti märkis ta, et vaatama sellele, et eriolukorra ajal me kõik
olime karantiinis, tegi noortevolikogu aktiivselt oma tööd. Kuusik pööras tähelepanu ka
sellele, et opositsioon lahkus enne noortevolikogu aruande ettekandmist, millega näidati oma
suhtumist meie linna noortesse.
Jevgeni Golovatš samuti tänas noortevolikogu toreda töö eest.
Otsustati: võtta informatsioon Maardu linna noortevolikogu tööst teadmiseks
Ailar Lyra tänas linnavolikogu liikmeid osavõtu eest ja kuulutas istungi lõppenuks. Järgmine
korraline istung toimub 27.10.2020, kell 12:00.

Ailar Lyra
Esimees

Anna Platonov
Protokollija

