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Juhatas: Maardu Linnavolikogu esimees Leo Repponen.
Protokollis : Valentina Zaitseva.
Võtsid osa: Leo Repponen , Timar Tiganik ,Erika Tiganik ,Margarita Gerasõmiva ,
Tüüne Nikolajeva, Vassil Skuška , Nikolai Degtjarenko , Ants Raudla ,
Galina Popova,Dmitri Trifonov,Larissa Voitko , Inga Kirmjõe , Väino Moor ,
Liidia Bodnar,Eduard Tanvel , Dmitri Gerasimenko,Ravil Aljukov, Niina Netšajeva
Puudusid :Boriss Slepikovski, Pavel Kuusik, Jevgeni Golovatš ,
Kutsutud:
Rein Meel – abilinnapea, Valev Kald-abilinnapea ,Vladimir Arhipov – abilinnapea,
Anatoli Kartov -RO juhataja , Elviira Piiskoppel – LAMO juhataja,
Päevakorra arutelu:
Maardu Linnavolikogu esimees L.Repponen tegi teatavaks istungi päevakorra projekti.
L.Repponen: Kas on ettepanekuid , küsimused või sõnavõtjaid?
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud .
OTSUSTATI: ( ühehäälselt) kinnitada 12.11.2015 istungi järgmine päevakord :

Päevakorra arutelu :
1.“ Maardu Linnavolikogu 28.02.2006 määruse nr 96 „ Maardu linna põhimääruse uue
redaktsiooni kinnitamine „ osaline muutmine I lugemine
Ettekandja : linnasekretär T.-A.Kaldma
2.“ Maardu linna 2015.a.II lisaeelarve vastuvõtmine „ 2 lugemine
Ettekandja : Rahandusosakonna juhataja A.Kartov
Kaasettekandja : volikogu eelarve,-arengu- ja majanduskomisjoni esimees B.Slepikovski
V A H E A E G:

30 min.

3. “ Maardu Linnavolikogu 28.02.2006 määruse nr 96 „ Maardu linna põhimääruse uue
redaktsiooni kinnitamine „ osaline muutmine 2 lugemine
Ettekandja : linnasekretär T.-A.Kaldma
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4.“ Maardu linna 2015.a. II lisaeelarve vastuvõtmine „ 3 lugemine
Ettekandja : Rahandusosakonna juhataja A.Kartov
Kaasettekandja : volikogu eelarve,-arengu- ja majanduskomisjoni esimees B.Slepikovski
Päevakorrapunkt 1
“ Maardu Linnavolikogu 28.02.2006 määruse nr 96 „ Maardu linna põhimääruse uue
redaktsiooni kinnitamine „ osaline muutmine I lugemine
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas linnasekretär T.-A. Kaldma .
Ettekandja informeeris kohalolijad , et vastava ettepaneku Maardu linna põhimääruse § 42
lg 1 p 1 muutmiseks :
( 1 ) Linnapeaks võib linnavolikogu valida Eesti kodaniku, kes omab kõrgemat haridust
ning vähemalt neli aastat avaliku teenistuse staazi.
1) Abilinnapeaks võib nimetada Eesti kodaniku, kes omab kõrgemat haridust ning
vähemalt neli aastat avaliku teenistuse staazi.
esitas volikogu Maardu Valimisliidu fraktsioon :
•Muuta Maardu Linnavolikogu 28.02.2006 määrusega nr 96 kehtestatud Maardu linna
põhimääruse § 42 lg 1 ja sõnastada see järgmiselt :
„ Linnapeaks võib linnavolikogu valida täieliku teovõimega Eesti Vabariigi kodaniku, kes
valdab eesti keelt seaduses või seaduse alusel sätestatud ulatuses ning kellel puudub
karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest.
Abilinnapeaks võib nimetada täieliku teovõimega Eesti Vabariigi kodaniku, kellel on
vähemalt rakenduskõrgharidus, kes valdab eesti keelt seaduses või seaduse alusel sätestatud
ulatuses ja kellel puudub karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest.“
Volikogu õiguse - , turvalisuse - ja korrakaitsekomisjoni esimees D.Trifonov
toetas esitatud projekti komisjoni poolt.
Volikogu Keskkerakonna fraktsiooni poolt oli esitatud ka vastav project:
•Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 9, § 482 ning Maardu
linna põhimääruse § 55 lg 1, lg 2 ja Maardu Linnavalitsuse 02.11.2015 protokollilise otsuse
nr 34
§ 1. Muuta Maardu Linnavolikogu 28.02.2006 määrusega nr 96 kehtestatud Maardu linna
põhimääruse § 42 lg 1 ja sõnastada see järgmiselt:
„ Linnapeaks võib valida ja valitsuse liikmeks kinnitada täieliku teovõimega Eesti
Vabariigi kodaniku, kes valdab eesti keelt seaduses või seaduse alusel sätestatud ulatuses
ning kellel puudub karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest.
Sõnavõtud :
Arutelu käigus sõna võtsid V.Moor , A.Raudla ,N.Degtjarenko.
Sõnavõtjad esitasid oma seisukoha .
A.Raudla ei nõustunud N. Degtjarenko seisukohaga ja tegi ettepaneku esitada lõpliku
projekti 2 lugemiseks .
Sellega nõustuti.
OTSUSTATI : ( ühehäälselt )
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1.1.Lõpetada Maardu Linnavolikogu 28.02.2006 määruse nr 96 „ Maardu linna
põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine „ osaline muutmine I lugemine.
Volikogu esimees kuulutas välja vaheaeg .
V A H E A E G:

30 min.

Päevakorrapunkt 2
“Maardu linna 2015 .aasta II lisaeelarve vastuvõtmine “ 2 lugemine
KUULATI :
Vastava eelnõu esitas rahandusosakonna juhataja A.Kartov .
Ettekandja informeeris kohalolijad , et määratud volikogu poolt ( 27.10.2015)
ajaks ( hiljemalt 09.11.2015) ettepanekud eelarve projekti muutmise kohta ei olnud.
A.Kartov veel kord meenutas ,et:
• II lisaeelarve koostamisel on arvestatud Maardu linna arengukavaga ja lisaeelarve on
koostatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ( RTI,
05.10.2010,72,543) sätete alusel.
Lisaeelarve koostamisel on jälgitud põhimõtet , et tegevuskulud ei ületaks tulusid , mis
koosnevad regulaarsetest maksudest ja linnavalitsuse ning allasutuste majandustegevusest
laekuvatest summadest.
Käesoleva 2015.aasta II lisaeelarve tulubaasi suurendus moodustab 837 447 eurot.
Linna II lisaeelarve kulude suurendus on viidud vastavusse täiendavalt laekuvate tuludega
ja moodustab sama summa , ehk 837 447 eurot.
Volikogule läbivaatamiseks on esitatud tervikuna kõik tabelid tulude ja kulude kohta.
Volikogu eelarve-, arengu – ja majanduskomisjoni poolt vastav eelnõu on kiidetud heaks ja
suunatud II lugemisele
A.Kartov : Kas on küsimusi ?
Sõnavõtud:
Küsimuse esitas V.Moor. Ettekandja vastas küsimusele.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
Volikogu esimees L.Repponen tegi ettepaneku lõpetada „ Maardu linna 2015.a.
II lisaeelarve vastuvõtmine „ 2 lugemine .
OTSUSTATI: ( ühehäälselt )
2.2.Lõpetada „ Maardu linna 2015.a. II lisaeelarve vastuvõtmine „ 2 lugemine ja suunata
vastava projekti III lugemiseks.
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Päevakorrapunkt 3
« Maardu Linnavolikogu 28.02.2006 määruse nr 96 „ Maardu linna põhimääruse uue
redaktsiooni kinnitamine „ osaline muutmine »2lugemine

KUULATI :
Vastava eelnõu luges ette linnasekretär T.-A. Kaldma :
• Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 9, § 482, Maardu
linna põhimääruse § 55 lg 1, lg 2 ja Maardu linnavalitsuse 02.11.2015 protokollilise otsuse
nr 34
§ 1. Muuta Maardu Linnavolikogu 28.02.2006 määrusega nr 96 kehtestatud Maardu linna
põhimääruse § 42 lg 1 ja sõnastada see järgmiselt: „ Linnapeaks võib valida ja valitsuse
liikmeks kinnitada täieliku teovõimega Eesti Vabariigi kodaniku, kes valdab eesti keelt
seaduses või seaduse alusel sätestatud ulatuses ja kellel puudub karistatus tahtlikult
toimepandud kuriteo eest. Linnapeal ja abilinnapeal peab olema vähemalt
rakenduskõrgharidus.
Sõnavõtud:
Volikogu liige N.Degtjarenko esitas volikogule oma seisukoha “ rakenduskõrghariduse“
nõudmise kohta.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud
OTSUSTATI : ( 14 –poolt , 1 –erapooletu )
3.3. Lõpetada « Maardu Linnavolikogu 28.02.2006 määruse nr 96 „ Maardu linna
põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine „ osaline muutmine » 2 lugemine.
3.4. Muuta « Maardu Linnavolikogu 28.02.2006 määruse nr 96 „ Maardu linna
põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine „ osaline muutmine »
määrusega nr 42 ( lisatud protokollile )

Päevakorrapunkt 4
“Maardu linna 2015 .aasta II lisaeelarve vastuvõtmine “ 3 lugemine

KUULATI :
Ettekandja - rahandusosakonna juhataja A.Kartov:
“Maardu linna 2015 .aasta II lisaeelarve vastuvõtmine “ 2 lugemine on ühehäälselt volikogu
liikmete poolt lõpetatud ja suunatud 3 lugemisele ning vastuvõtmisele .
Palun Teid vastu võtta Maardu linna 2015. aasta II lisaeelarve tulude ja kulude
kogumahus 837 447 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2 .
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Sellega nõustuti.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
OTSUSTATI : ( ühehäälselt)
4.5. Vastu võtta Maardu linna 2015. aasta II lisaeelarve tulude ja kulude
837 447 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2 määrusega nr 43
( lisatud protokollile )

kogumahus

L.Repponen: Kas on veel küsimusi?
Rohkem küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud .
L.Repponen tänas Maardu Linnavolikogu liikmed aktiivse osavõttu eest ja kuulutas välja
istungi lõppenuks .
Järgmine volikogu istung on määratud 26.11.2015.
Volikogu eestseisus toimub 17.11.2015.

Leo Repponen
Esimees
Valentina Zaitseva
Protokollija

