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Istungi toimumise koht: Zoom keskkond
Juhatas: Maardu Linnavolikogu esimees Ailar Lyra
Protokollis: Anna Platonov
Võtsid osa: Ailar Lyra, Erika Tiganik, Liidia Bodnar, Riina Läll, Elviira Piiskoppel, Tüüne
Nikolajeva, Margarita Sumina, Nikolai Degtjarenko, Pavel Kuusik, Eduard Tanvel, Valev Kald,
Larissa Voitko, Boriss Slepikovski, Natalja Kurževa, Julia Villemson, Niina Netšajeva, Pavel
Arhipov, Ravil Aljukov.
Puudusid: Jevgeni Golovatš, Ants Raudla
Kutsutud: Vladimir Arhipov – linnapea, Anatoli Kartov - rahandusosakonna juhataja, Vaido
Niinesalu – haridusosakonna juhataja, Julia Saveljeva – linnasekretär, Kadi Orm – jurist.
Ailar Lyra avas elektroonilise istungi ning teatas, et istung salvestatakse. Volikogu esimees küsis
tähestikulises järjekorras kõigilt volikogu liikmetelt eraldi, kes on kohal. Kohal olek tuvastati
hääle ja videopildi alusel. Sama moodi tuvastati kutsutud külalised.
Ailar Lyra tegi Covid-19 viiruse leviku tõttu ettepaneku kuulutada istung kinniseks. Hetkel ei ole
võimalik tagada kõigi potentsiaalse osalemissooviga inimeste osavõttu istungist. Otsustati (17 poolt,
1 ei hääletanud ) kuulutada istung kinniseks.
Volikogu esimees tutvustas istungi päevakorra projekti.
1. Maardu Kunstide Kooli arengukava kinnitamine.
Ettekandja: haridusosakonna juhataja Vaido Niinesalu.
Kaasettekandja: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik
2. Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määruse nr 66 „Koolieelsete
munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ muutmine
Ettekandja: haridusosakonna juhataja Vaido Niinesalu.
Kaasettekandja: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik
3. Esialgne aruanne Maardu linna 2020. aasta eelarve täitmise kohta.
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Ants Raudla
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko

12:07 Nikolai Degtjarenko liitus volikogu istungiga.
Degtjarenko tegi ettepaneku lülitada päevakorda informatsioon olukorrast Maardu Sotsiaalmajas.
Lyra vastas, et arvestama peab sellega, et arutusele tulevad küsimused koos eelnõudega peavad
olema volikogu liikmetele teada 4 päeva enne istungit. Nii valitsuse kui volikogu liikmetel on
võimalik vastavalt töökorrale avaldustega esineda pärast päevakorra ammendumist.
Lyra juhtis tähelepanu ka sellele, et ettepanekuid päevakorra suhtes saab teha enne päevakorra
kinnitamist. Mitte päevakorra kinnitamise protsessi ajal, mil enamik volikogu liikmeid on juba
andnud oma hääle päevakorra kinnitamise poolt.
Otsustati (17 poolt, 2 erapooletut) kinnitada päevakord.
Päevakorrapunkt 1
Maardu Kunstide Kooli arengukava kinnitamine.
KUULATI: haridusosakonna juhataja Vaido Niinesalu sõnas, et Maardu Kunstide kooli varasem
arengukava oli koostatud perioodiks 2016-2020. Seoses vana arengukava lõpuga ja toetudes
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja § 37 lg 3 p 2 on koolil tarvis
koostada uus arengukava. See on koostatud viieks aastaks 2021-2025. Arengukavas on määratud
kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad.
Arengukava koostamise lähtealusteks on huvikooli seadus, huvihariduse standard, noorsootöö
seadus, Eesti Vabariigi haridusseadus ja Maardu Kunstide Kooli põhimäärus. Kunstide kooli
pedagoogilise tegevuse fookuses on õpilane, tema areng ja vajadused.
Niinesalu tunnistas, et uue direktori Jüri Schleifman`i juhtimisel on paari viimase aasta jooksul
õpilaste arv võrreldes varasema ajaga suurenenud. Õpilaste arv läheneb 200-le. Õpilaste arvu
suurenemise üheks põhjuseks on ka see, et kooli loodi üks koori eriala juurde.
Hetkel õpivad koolis ka 6 täiskasvanut, need on põhiliselt lapsevanemad, kes soovivad oma
lapsega koos õppida erinevaid pille.
Niinesalu tegi Maardu Linnavolikogule ettepaneku kinnitada Maardu Kunstide Kooli arengukava
aastateks 2021-2025.
Julia Villemson soovis teada, kas Maardu Linnavalitsus tegi mingeid ettepanekuid nõrkade
külgede parandamiseks arengukavas?
Vaido Niinesalu vastas, et hetkel on üks nõrkadest külgedest see, et 90% õpetajatest tuleb
väljastpoolt Maardut. Veel üks nõrk külg on tekkinud koroonaolukorrast ja see on õpilaste
motivatsioonipuudus. Last on väga raske motiveerida, kui tema tegevusel ei paista selget
eesmärki. Laps tahab esineda kontserdil, aga kahjuks juba mitmeid kuid puudub selline
võimalus.
Villemson soovis teada, kas koolil on raha pillide ostmiseks või moodsate tehniliste lahenduste
jaoks?
Niinesalu vastas, et kool on saanud raha erinevatest fondidest. Samuti on kooli rahaliselt toetatud
ka Maardu Linnavalitsuse poolt pillide ja õppevahendite ostmisel. Kooli materiaalsest baasist
üldisemalt rääkides on koolimaja praegu üsna heas korras. Mõned planeeritud remondid on
tulemas veel lähitulevikus. Lisaks kõigele muule renoveeritakse ka koolimaja fassaad.
Degtjarenko soovis teada, kas haridusosakonnal on informatsioon, millised näitused on tulemas
ja mismoodi kool planeerib neid näituseid organiseerida. Kas on vaja mingit sponsorlust või
kaastoetust ka rahvasaadikute poolt?

Vaido Niinesalu vastas, et sponsorluse kohta tuleb küsida Maardu Kunstide Kooli direktori käest.
Samuti lisas Niinesalu, et otseselt abi vaja ei ole, praegune põhitegur on viirus, mis takistab
normaalset õppetööd koolis. Ida-Virumaal, Tallinnas ja Harjumaal on huvitegevus lubatud ainult
1+1, sellega on raskendatud solfedžo õppimine. Solfedžotund toimus tavaliselt grupina, nüüd aga
individuaalselt.
Samuti koroonaviiruse tõttu ei ole koolil võimalust esineda, nagu varasemal aastal, siis kui kool
esines väga aktiivselt Maardu Gümnaasiumis, Kallavere Keskkoolis ja lasteaedades.
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 (19 poolt): võtta vastu määrus Maardu Kunstide Kooli arengukava kinnitamine
(määrus nr 91, 26.01.2021).

Päevakorrapunkt 2
Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määruse nr 66 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste
kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ muutmine
KUULATI: haridusosakonna juhataja Vaido Niinesalu sõnas, et määrus on kehtestatud
koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 4 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p
37 alusel. Seaduses on kirjeldatud, kuidas lastevanemad tasuvad oma lasteaias käivate laste eest
kulusid.
Seoses COVID-19 viirusega on tekkinud ootamatuid olukordi, kus seoses lähikontaktsusega,
rühma või lasteaia määramisega isolatsiooni on lapsed sunnitud olema kodus. Juba
detsembrikuus olid mõned juhtumid lasteaias „Rõõm“, üksikud rühmad olid suletud ka lasteaias
„Rukkilill“ ja Muuga lasteaias. Olukorrast lähtuvalt on tehtud linnavolikogule ettepanek muuta
määruse sõnastust.
Paragrahvi 3 soovitakse täiendada lõikega 5, mille sõnastus on järgmine:
„Maardu Linnavalitsusel on õigus lapsevanemad osalustasust vabastada juhul, kui laps viibib
COVID-19 kinnitatud haige või tema lähikontaktsena eneseisolatsioonis.“
Samuti paragrahvi 3 soovitakse täiendada lõikega 6 järgmises sõnastuses:
„Lapsevanemad vabastatakse osalustasu maksmise kohustusest, kui nakkushaiguste epideemilise
leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib ja laps ei käi
lasteasutuses. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.“
Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11.12.2020.
Degtjarenko küsis, missugune on teiste omavalitsuste praktika antud küsimuses?
Niinesalu vastas, et teiste omavalitsustega Maardu linna haridusosakond ei ole suhelnud.
Samuti lisas ta, et antud küsimuses tehakse tihedalt koostööd Terviseametiga. Nende tegevus on
professionaalne ja sealt on tulnud ratsionaalset abi. Niinesalu kiitis lasteaedade direktoreid ja
töötajaid.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Kaasettekandja, haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik teatas, et komisjon
arutas esitatud eelnõu läbi ning palub eelnõu volikogu poolt heaks kiita.

Volikogu esimees pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati (19 poolt): võtta vastu määrus Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määruse nr 66
„Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ muutmine
(määrus nr 92 26.01.2021)
Päevakorrapunkt 3
Esialgne aruanne Maardu linna 2020. aasta eelarve täitmise kohta.
KUULATI: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov sõnas, et antud esialgne aruanne ei ole veel
lõplik. Käesolev aruanne esitatakse linnavolikogu liikmetele eesmärgiga anda esialgne ülevaade
linnaeelarve täitmisest ja selle vastavusest kehtestatud seaduste sätetele.
Majandusaasta aruande kinnitamine toimub eelduste kohaselt 2021. a maikuus. Selle lõpliku
versiooniga avaldatakse ka üksikasjalik analüüs 2020. a kulude ja tulude kohta.
Vaatamata koroonaviirusele võib möödunud kalendriaasta linnaeelarve täitmist lugeda heaks:
põhitegevuse tulud on täidetud. Põhitegevuse kulude mõned kõikumised on seotud sellega, et terve
hulk investeerimisobjekte, mis olid alguses planeeritud kahe aasta peale, on lükatud tänavusse
aastasse. Linnavalitsuse võlakohustused vähenesid 101 904 euro võrra ja likviidsete varade maht
suurenes aastaga 1 745 790 euro võrra. Linnaeelarve on tasakaalus.
Degtjarenko küsis, kuidas on võimalik, et pandeemia ajal sotsiaalkaitse valdkonnale planeeritud 2
688 150 euro asemele oli eelarve täitmine väiksem, seda summas 2 130 066 eurot?
Kartov vastas, et sotsiaaltoetuste maksmine toimub vastavalt reglementidele. Kõige suurem vahe
planeeritud summade ja tegelikkuse vahel on seotud riikliku toimetulekutoetusega, kus jäi
kasutamata justkui ligi 150 000 eurot. Tegemist on toetusega, mida määrab riik lähtuvalt eelmise
aasta statistilistest näitajatest. See tähendab seda, et kui omavalitsusel jääb aasta lõpus vahendeid
puudu, siis antakse juurde, kui on üle, siis toimuvad järgmisel aastal korrektuurid ja sellega seoses
võetakse vahendeid vähemaks. Samuti tõi Kartov välja selle, et eelmise aasta I lisaeelarvega
suurendati sotsiaalkaitse valdkonna kulusid 150 000 euro võrra selleks, et vajadusel katta
koroonaviiruse levikust põhjustatud kulusid.
Degtjarenko soovis teada, kas linnal on piisavalt vahendeid, et ära lahendada toimunud tragöödia
seoses sotsiaalmaja põlenguga?
Kartov vastas, et sotsiaalmaja oli kindlustatud ning vajadusel panustab linn ka oma vahenditega.
Ailar Lyra teatas, et eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Ants Raudla on haigestunud ja
linnavolikogu esimehe kätte jõudnud protokolli järgi on komisjoni seisukoht järgmine:
Kiita heaks Maardu Linnavolikogu otsuse eelnõu „Maardu linna 2020. aasta eelarve täitmise
esialgne aruanne“ (lisa1) ning soovitada esitada volikogu istungile.
Kaasettekandja, revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko teatas, et komisjon arutas esitatud
eelnõu läbi ning palub eelnõu volikogu poolt heaks kiita.
Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati (17 poolt, 2 erapooletut): kiita heaks otsus Esialgne aruanne Maardu linna 2020. aasta
eelarve täitmise kohta (otsus nr 105, 26.01.2021)

Ailar Lyra tänas linnavolikogu liikmeid osavõtu eest ja kuulutas istungi lõppenuks. Järgmine
korraline istung toimub 23.02.2021, kell 12:00.
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