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Maardu Linnavolikogu esimees E. Piiskoppel avas volikogu istungi ja tegi teatavaks Maardu
linna valimiskomisjoni 05.09.2016 otsuse nr 17, mille alusel on peatatud Ravil Aljukovi
volitused Maardu linavolikogu liikmena alates 06.09. 2016 ning asendusliikmena määratud
Maardu valimiskomisjoni 28.10.2013 otsuse nr 6 alusel Dmitri Gerasimenko.
E. Piiskoppel teatas, linnavolikogule on esitatud 19.09.2016

Maardu Linnavolikogu

„Maardu Tulevik“ fraktsiooni poolt ettepanek volikogule teatavaks tegemiseks, et volikogu
liige Dmitri Gerasimenko avalduse alusel on arvatud „Maardu Tulevik“ fraktsiooni liikmeks.

Volikogu liikmed võtsid teadmiseks esitatud informatsiooni.
Linnavolikogu esimees tegi teatavaks päevakorra projekti:
1.Maardu linna munitsipaalomandis olevate haridusasutuste 2015/2016. õppeaasta
kokkuvõte ja valmisolek 2016/2017. õppeaastaks.
Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: linnavolikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik
2. Maardu Linnavalitsuse spordivaldkonna aruanne 2015 ja 2016.a I poolaasta.
Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: volikogu kultuuri-ja spordikomisjoni esimees Jevgeni Golovatš
3. Huvitegevusprojektide toetamise kord
Ettekandja: linnapea nõunik Inna Bondarenko
Kaasettekandjad: linnavolikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik,
linnavolikogu kultuuri-ja spordikomisjoni esimees Jevgeni Golovatš
4. WWCAM tegevuses osalemise lõpetamine
Ettekandja: linnavolikogu fraktsiooni „Maardu Tulevik“ esimees Leo Repponen
5. „Maardu Linnavolikogu komisjonide moodustamine“ otsuse muutmine
Ettekandja: linnavolikogu fraktsiooni „Maardu Tulevik“ esimees Leo Repponen
6. Muuga aedlinna- ja Järveäärse piirkonna arengukomisjoni aruanne tehtust
Ettekandja: linnavolikogu komisjoni esimees Vassil Skuška
7. Audiitori määramine
Ettekandja: linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Niina Netšajeva
8. Terviskaitse ja sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja: komisjoni esimees Inga Kirmjõe
E. Piiskoppel: Kas on küsimusi, ettepanekuid või täiendusi esitatud päevakorra projekti
kohta?
Küsimusi, ettepanekuid ja täiendusi ei esitatud.
OTSUSTATI (ühehäälselt) kinnitada 27.09.2016 istungi päevakord.
Päevakorrapunkt 1
Maardu linna munitsipaalomandis olevate haridusasutuste 2015/2016. õppeaasta
kokkuvõte ja valmisolek 2016/2017. õppeaastaks.
KUULATI: ettekandja abilinnapea Ailar Lyra informeeris, et Maardu linna territooriumil
asub kolm lasteaeda: Rukkilill, Rõõm ja Sipsik. Lasteaedade ülesanne on võimaldada
koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist. Peamine eesmärk on tagada

lapse igakülgne areng. Kõigi lasteaedade jaoks on selle tagamiseks oluline koostöö erinevate
huvigruppidega. Iga lasteaed on omapärane. Lasteaed Rukkilill rõhutab lapse arendamisel
erinevaid lõimitud tegevusi. Oluliseks peetakse õues õpet ja Eesti rahvatraditsioonide
tutvustamist. Lasteaias Rõõm jätkub mnemotehnikavõtete kasutamine laste arengu tagamisel.
Suurt tähelepanu pööratakse erivajadustega õpilaste õpetamisele. Oluline on, et nad saaksid
hakkama

ka

tavarühmas.

Lasteaias

Sipsik

kantakse

läbi

mängu

edasi

Eesti

kultuuritraditsioone. Lasteaed on ühinenud kiusamisest vaba programmiga. Rakendatakse
vaikuseminuteid. Pedagoogiline personal on komplekteeritud. Kokku töötab Maardu
lasteaedades 91 pedagoogi. Käesoleva õppeaasta eesmärk on parandada lasteaedade personali
eesti keele oskuse taset. Seepärast asuvad sügisest 2016 end täiendama 19 lasteaed Rukkilill
ja Rõõm töötajat.
Käesoleval õppeaastal avati 37 rühma.
Lasteaed Rukkilill – 16 rühma
Lasteaed Rõõm – 11 rühma
Lasteaed Sipsik – 10 rühma
Kokku käib lasteaedades 728 last. Neist 206 eestikeelses lasteaias Sipsik. 2016/2017.
õppeaasta alguses on koha saanud 144 uut last.
2015/2016. õppeaastal viis Harjumaa Maavalitsus läbi temaatilise haldusjärelvalve lasteaias
Rukkilill. Uue õppeaasta alguseks on ettekirjutused täidetud. Samuti on arvestatud
koolipidajale tehtud ettepanekuga lisada lasteaed Rukkilill personali koosseisu 1 logopeedi ja
0,375 eesti keele õpetaja koht.
2016/2017. õppeaastal Maardu linna kolmes üldhariduskoolides õpib 1348 õpilast, neist
mittestatsionaarses õppes 90. Võrreldes eelmise õppeaastaga on õpilaste arv vähenenud 10
võrra. Samas jätkub vastuvõtt mittestatsionaarses õppes.
I klassi õpilaste arv on võrreldes eelmise aastaga vähenenud 32 võrra, mis on selgitatav
sündide arvu vähenemisega 2008. aastal . Kokku asus 1. septembril Maardu
üldhariduskoolidesse õppima 113 esimese klassi õpilast.
Pedagoogiline personal on komplekteeritud. Kokku töötab Maardu koolides 150 pedagoogi.
Käesoleva õppeaasta eesmärk on parandada koolide personali eesti keele oskuse taset.
Seepärast on asunud sügisest 2016 end täiendama 17 Maardu Põhikooli ja Maardu
Gümnaasiumi töötajat. Koolides on oluline lähtuda lapse individuaalse arengu tagamisest.

Maardu koolides õpib palju hariduslike erivajadustega õpilasi. Vajadus tugispetsialistide
järele on suur. Eriti puudutab see Kallavere Keskkooli, kus on vajadus psühholoogi- ja
logopeediteenuse järele.
Maardu linnas asub üks huvikool – Maardu Kunstide Kool. Kool võimaldab algastme
huviharidust nii muusika- ja kunstiosakonnas. Õppetöö toimub eesti- ja vene keeles. Koolis
õpetatakse järgmisi erialasid:
muusikaosakond (individuaalõpe): akordion, kitarr, löökpillid, bajaan, klarnet, saksofon, laul,
klaver, viiul, flööt, plokkflööt, tšello;
Kunstiosakond (rühmaõpe): joonistamine, maalimine, kompositsioon
Ansamblid: flöödiansambel, rütmipillide ansambel, lauluansambel.
Õppekavasse kuulub lisapilli õppimise võimalus individuaaltunni kujul. Pilliõppe oluliseks
osaks on muusikaline kirjaoskuse ja grammatika – solfedžo ning muusikaloo rühmatunnid.
2016/2017. õppeaasta alguses on koolil 204 õpilast, keda õpetavad 19 pedagoogi.
2015/2016. õppeaasta lõpul remonditi II korruse üks koridoridest. Käesoleva õppeaasta
eesmärgiks on remontida II korruse teine koridor ja trepikoda.
E. Piiskoppel: Kas on küsimusi?
N. Degtjarenko tänas väga korrektse ettekanne eest ja küsis, millised rahalised vahendid on
planeeritud koolide remondiks?
A. Lyra vastas, et koolide poolt on esitatud taotlused 2017 aastaks koolide remondiks 217 000
eurot, millele lisandub tuletõrjeuste vahetus umbes 190 000 eurot.
N. Degtjarenko küsis, millal on plaanis katuse remont lasteaias Sipsik?
Lasteaia Sipsik direktor K. Juuse vastas, et lasteaia katus on osaliselt remonditud igal aastal.
Lasteaia „Rõõm“ direktor E. Lõoke informeeris, et lasteaias Rõõm on rekonstrueeritud kütte
ja elektrisüsteemid ning osaliselt uuendatud teede asfaltkate.

Igal rühmal

on oma

atraktsioonid ja mänguplats.
Maardu Põhikooli direktor M. Rannak lisas, et seoses kõnehäiretega laste arvu suurenemisega
tuleks pöörata rohkem tähelepanu logopeedilisele abile ning palus teha muudatuse
koosseisude nimestikus.
Maardu Gümnaasiumi direktor P. Titov täiendas, et Maardu Gümnaasiumis on keelekümblus
klassid ja on plaanis edasi arendada metoodilised klassid. Sel aastal on esitatud 70 avaldust

keelekümblus klassidesse, eelmisel aastal oli 60. Peale statsionaarse osakonna on
gümnaasiumis mittestatsionaarne osakond, kus õpib 96 õpilast.
L.

Repponen

küsis,

kui

palju

on

Kallavere

Keskkoolis

eraldatud

täiskohti

pikapäevarühmadele?
Kallavere Keskkooli direktor V. Juuse vastas, et Kallavere Keskkoolis on selleks 2,5
ametikohta.
Kaasettekandja, E. Tiganik esitas hariduse- ja noorsootöökomisjoni seisukoha antud
küsimuses. Haridus on üks paljudest tähtsatest teemadest, mis vajab toetust ja otsuseid
mitmes punktis. Kõik haridusasutused saavad suurepäraselt hakkama oma tööga. Tuleks
rohkem pöörata tähelepanu nii lasteaedades kui koolides hariduslike erivajadustega ehk
HEV lastele. Igas koolis ja lasteaias on selliseid lapsi iga aastaga rohkem. Diagnooside
poolest on esindatud pea kõik, alates hüperaktiivsetest kes ei saa õppida tavaklassides kuni
autistideni, kes ei saa viibida seltskonnas. Need lapsed vajavad erilist tähelepanu nii
kasvatajate ja õpetajate poolt kui ka linna poolt pakutavate teenuste osas. Tore, et meie linnas
on koolides väikeklassid ja ühele õpilasele mõeldud klassid. Laps õpib elukohajärgses koolis
ja see on vanematele väga mugav. Kuid nii lasteaedadel kui koolidel on väga keeruline teha
vanemale selgeks, et just tema laps vajab sellist õppevormi. Väga oluline õpetada vanemaid
sellise lapsega suhtlema kuna paljud vanemad ei oska selliste lastega suhelda. Antud
probleemi kõrvaldamiseks linn vajab arenduskeskust, kust saavad lapsed nii rehabilitatsiooni
kui medteenuseid.
Ettekandja A.Lyra lõppsõnana lisas, et vaatame koolide- ja lasteaedade kõik taotlused läbi,
jõukohaselt lahendame ja tööd jätkuvad edasi .
OTSUSTATI (ühehäälselt): kiita heaks esitatud Maardu linna munitsipaalomandis olevate
haridusasutuste 2015/2016. õppeaasta kokkuvõte ja valmisolek 2016/2017. õppeaastaks (vt.
otsus 27.09.2016 nr 233).
Päevakorrapunkt 2
Maardu Linnavalitsuse spordivaldkonna aruanne 2015 ja 2016.a I poolaasta.
KUULATI: ettekandja abilinnapea Ailar Lyra informeeris, et linna sporditegevus tugineb
eelkõige spordiorganisatsioonidele, mille tegevust toetatakse linna eelarvest. 2015. aastal
võrreldes 2014. aastaga vähenes linnaeelarvest sporditegevuse korraldamiseks eraldatud
summa 3500 euro võrra ning moodustas kokku 170 000 eurot.

Organiseeritud sporditegevust korraldavad lastele ja noortele Maardu linnas 13 spordiklubi,
nendest 7 – on Maardus registreeritud 6 – Tallinnas ja mujal registreeritud spordiklubide
filiaalid. 2016. a harjutab spordiklubides sama palju lapsi kui 2015. a. vastavalt 546 ja 545.
Enim lapsi harjutab allveeujumise klubis, ujumisklubis, rohkesti noori tegeleb poksiga ja
jalgpalliga. On esitatud 2016. aastal Maardu linnaeelarvest sporditegevuse toetust saanud
spordiklubid ning spordialade ja noorte arvud. 2015. aastal on paljud Maardu sportlased
saavutanud väljapaistvaid tulemusi nii Eesti meistrivõistlustel, kui ka rahvusvahelistel
tiitlivõistlustel. Populaarsemateks spordialadeks linnas on: allveesport, ujumine, jalgpall ja
poks.
Põhilisteks spordiobjektideks Maardu linnas on munitsipaalomandis olevad spordiehitised:
Maardu linnastaadion, Kallavere Keskkooli spordisaal, tennise- ja spordiväljak, Maardu
Gümnaasiumi võimla ja spordiväljak ning Maardu Põhikooli spordisaal. Lisaks nendele –
eraomandis olev Maardu Spordikeskus, kus asub 25 m ujula, laste bassein, täismõõtmetega
pallimänguväljak ja jõusaal. Eraldi vajab esiletõstmist 2015. aastal Maardu Gümnaasiumi
juurde rajatud nn tänavatreenijatele

Street Workout’i kompleks. 2015.a jätkati

linnastaadioni renoveerimist. 2015.a. lõpuks olid staadioni riietusrummid ja olmehoone
renoveeritud. Täiendavate sportimisvõimaluste loomise eesmärgil on linnavalitsusel jätkuvalt
investeeringute kavas terviseraja väljaehitamine ning üldhariduskoolide spordiväljakute
renoveerimine.
E. Piiskoppel: Kas on küsimusi?
N. Degtjarenko küsis, millised rahalised vahendid on planeeritud järgmistele aastatele
sporditööle?
A. Lyra vastas, antud momendil ei saa vastata kuna eelarve 2016/2017 on käesoleval ajal
koostamisel.
Kaasettekandja: volikogu kultuuri-ja spordikomisjoni esimees Jevgeni Golovatš tänas
ettekandjat sisuka ettekanne eest ja märkimisväärse Maardu linna panuse spordivaldkonna
töösse. Meie lapsed ja noored on saavutanud häid tulemusi poksis, jalgpallis, tennises ja
muudel aladel. Kuid pööras tähelepanu ka puudustele:
1. Maardu staadioni juures olev spordiväljak tuleks tarastada ning lisada valgustust.
2. Pöörata tähelepanu spordikooli või spordiklasside moodustamisele ja maadlussaali
kasutamise aktiviseerimisele kuna antud saal on täielikult sisustatud vastavate seadmetega.
3. Linnas puudub kergejõustikustaadion.

4. Poksisaal vajab remonti.
Kaasettekandja J. Golovatš tegi ettepaneku kiita heaks otsuse eelnõu.
E. Piiskoppel: Kas on küsimusi, ettepanekuid?
N. Degtjarenko tegi ettepaneku suurendada linna eelarvet spordirajatiste paigaldamiseks kaks
korda.
A. Lyra selgitas, et 2017 aasta eelarve koostamisel

võimaluse korral võetakse antud

ettepanek arvesse.
OTSUSTATI (ühehäälselt): kiita heaks esitatud Maardu Linnavalitsuse spordivaldkonna
aruanne 2015 ja 2016.a I poolaasta (vt. otsus 27.09.2016 nr 234).
Päevakorrapunkt 3
Huvitegevusprojektide toetamise kord
KUULATI: ettekandja linnapea nõunik
Huvitegevusprojektide

toetamise

kord

Inna

reguleerib

Bondarenko
Maardu

linna

informeeris,

et

eelarvevahenditest

huvitegevuseks kultuuri-, noorsootöö- ja spordi- valdkondades ette nähtud sihtotstarbelise
toetuse taotlemist, taotluse läbivaatamist, toetuse andmist ja järelevalvet toetuse kasutamise
üle. Kord ei laiene toetustele, mille andmine on reguleeritud teiste riigi ja Maardu
õigusaktidega.
E. Piiskoppel: Kas on küsimusi ja sõnavõtjaid?
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
Kaasettekandja, linnavolikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik tegi
ettepaneku võtta vastu esitatud määruse eelnõu kuna komisjon kiitis selle heaks.
Kaasettekandja, linnavolikogu kultuuri-ja spordikomisjoni esimees Jevgeni Golovatš toetas
eelnevat kaasettekandja ettepanekut.
OTSUSTATI (ühehäälselt): võtta vastu määrus „Huvitegevusprojektide toetamise kord“ (vt.
määrus 27.09.2016 nr 86).
Päevakorrapunkt 4
WWCAM tegevuses osalemise lõpetamine
KUULATI: ettekandja linnavolikogu fraktsiooni „Maardu Tulevik“ esimees Leo Repponen
informeeris, et Maardu linn osales kümmekond aastat rahvusvahelise organisatsiooni
WWCAM (World Winter Cities Association of Mayors) tegevuses ning ükski projekt ei ole
leidnud lahendust nimetatud organisatsiooni kaudu. L. Repponen tegi ettepaneku lõpetada
osalemine antud projektis ja lisas, et osalemine selles projektis meenutas rohkem
turismisõitu.

E. Piiskoppel: Kas on küsimusi?
N. Degtjarenko küsis, milline on osaluse liikmemaks?
L. Repponen vastas, et osaluse liikmemaks on 2 000 dollarit aastas.
I. Kirmjõe teatas, et Georgi Bõstrovi ajal oli kõik korras ja hästi antud valdkonnas ning tema
seetõttu hääletamisel on erapooletu.
B. Slepikovski lisas, on ka teisi huvitavaid projekte kus võib osaleda.
Linnapea V. Arhipov avaldas linnavalitsuse seisukohta antud projektis osalemise suhtes (vt.
otsus 23.09.2016 nr 14-2/3468-2) ning lisas, et tuleb vaadata läbi kõik projektid ning
otsustada nende otstarbekuse suhtes.
Toimus hääletamine (19 – poolt, 2 – erapooletu), et lõpetada osalemise WWCAM tegevuses.
OTSUSTATI: võtta vastu esitatud ettepanek WWCAM tegevuses osalemise lõpetamine (vt.
otsus 27.09.2016 nr 235).

Päevakorrapunkt 5
„Maardu Linnavolikogu komisjonide moodustamine“ otsuse muutmine
KUULATI: ettekandja linnavolikogu fraktsiooni „Maardu Tulevik“ esimees Leo Repponen
teatas, et volikogukomisjone on 12. See on suur arv ning tegi ettepaneku muuta „Maardu
linnavolikogu komisjonide moodustamine“ 08. november 2013 otsus nr 4 ning kinnitada
linnavolikogu komisjonide arvuks 9 komisjoni ja nimetused alljärgnevalt:
1.1.1. Revisjonikomisjon
1.1.2. Eelarve-, arengu- ja majanduskomisjon
1.1.3. Elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjon
1.1.4. Ettevõtluse-, kaubanduse-, turvalisuse- ja tööhõivekomisjon
1.1.5. Terviskaitse- ja sotsiaalkomisjon
1.1.6. Hariduse- ja noorsootöökomisjon
1.1.7. Kultuuri ja spordikomisjon
1.1.8. Muuga aedlinna ja Järveäärse piirkonna arengukomisjon
1.1.9. Keskkonnakaitsekomisjon
E. Piiskoppel: Kas on küsimusi, ettepanekuid?
Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.
OTSUSTATI (ühehäälselt): muuta „Maardu linnavolikogu komisjonide moodustamine“
08.11.2013 otsus nr 4 ning võtta vastu otsus (vt. otsus 27.09.2016 nr 236).
Päevakorrapunkt 6

Muuga aedlinna- ja Järveäärse piirkonna arengukomisjoni aruanne tehtust
KUULATI: ettekandja linnavolikogu komisjoni esimees Vassil Skuška informeeris komisjoni
poolt tehtud tööst ajavahemikul 20.10.2013-15.09.2016.aa. Komisjoni koosolekud toimuvad
regulaarselt igakuiselt, suveperioodil aga vastavalt vajadusele.
Aruandeperioodi jooksul on komisjon arutanud alljärgnevaid küsimusi:
Muugal ja Vana-Narva mnt ääres asuvate kinnistute detailplaneeringute arutelu, arengukava
2014 – 2025 arutamine ja ettepanekute esitamine, Ankru ajandusühistu elamupiirkonna
veevarastuse tänavate hoolduse ja valgustuse probleemide arutelu ja lahendamise
võimalustest, Muuga Lasteaed- Põlvkondade maja rajamise arutelu, Muuga kergliiklusteede
rajamise käigust ja ettepanekute esitamine, Muuga jalgpalliväljaku rajamise projekti arutelu ja
teised teemad.
Komisjon on osutanud abi Muugal jaanitule ja laatate

läbiviimisel ning talgute

korraldamisel.
E. Piiskoppel: Kas on küsimusi ettekandjale?
J. Golovatš küsis, kus asub Muugal tulevane jalgpalliväljak?
E. Kislov vastas, Lennula kinnistul Altmetsa tee ääres.
N. Degtjarenko küsis, Järveäärse teedel puudub osaliselt tänavavalgustus, kuidas antud
probleem lahendada?
Linnapea V. Arhipov vastas, et esialgu tuleb lahendada vee- ja kanalisatsiooni probleem ja
alles peale seda võib alustada tänavavalgustuse probleemi lahendamisega.
OTSUSTATI: võtta informatsioon Muuga aedlinna- ja Järveäärse piirkonna arengukomisjoni
aruanne tehtust ajavahemikul 20.10.2013 – 15.09.2016 teadmiseks.
Päevakorrapunkt 7
Audiitori määramine
KUULATI: ettekandja linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Niina Netšajeva tegi
ettepaneku Maardu linna 2016 majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne audiitorkontrolli
läbiviimiseks määrata audiitorühingu Grant Thornton Baltic OÜ kuna see on tuntud
rahvusvaheline firma ja tema erisus seisneb suuremas juhtivspetsialistide ja partnerite
kaasatuses ning personaalses pühendumises kliendikeskse teenuse pakkumisel.
Volikogu liikmed B. Slepikovski ja D. Gerasimenko toetasid esitatud ettepanekut.
OTSUSTATI (ühehäälselt): võtta vastu otsus audiitori määramine (vt. otsus 27.09.2016 nr
237).

Päevakorrapunkt 8
Terviskaitse ja sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine
KUULATI: ettekandja komisjoni esimees Inga Kirmjõe esitas ettepaneku muuta volikogu
terviskaitse- ja sotsiaalkomisjoni koosseisu seoses komisjoni liikme Malle Dargel pensionile
jäämisega ning komisjoni liikmeks kinnitada Margit Väikmeri, kes on aktiivne, noor inimene
ja Sotsiaalmaja direktor.
E. Piiskoppel: Kas on küsimusi?
Küsimusi ei olnud.
OTSUSTATI (ühehäälselt): võtta vastu otsus terviskaitse ja sotsiaalkomisjoni koosseisu
muutmisest (vt. otsus 27.09.2016 nr 238).
Sellega on istungi päevakord ammendatud.
E. Piiskoppel

tänas linnavolikogu liikmed aktiivse osavõttu eest ja kuulutas istungi

lõppenuks.

Elviira Piiskoppel
Esimees
Julia Melnychenko
Protokollija

