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Juhatas: Maardu Linnavolikogu esimees Elviira Piiskoppel
Protokollis: Julia Melnychenko
Võtsid osa:
Elviira Piiskoppel, Leo Repponen, Timar Tiganik, Margarita Gerasõmiva, Tüüne Nikolajeva,
Vassil Skuška, Ants Raudla, Galina Popova, Larissa Voitko, Niina Netšajeva, Boriss
Slepikovski, Pavel Kuusik, Ljubov Lenskaja, Nikolai Degtjarenko, Ravil Aljukov, Inga
Kirmjõe, Eduard Tanvel, Liidia Bodnar, Jevgeni Golovatš, Dmitri Trifonov (vt. lisa 1).

Puudusid: Erika Tiganik
Kutsutud:
Vladimir Arhipov – linnapea, Väino Moor – abilinnapea, Ailar Lyra – abilinnapea, Rein Meel
– abilinnapea, Tiiu-Ann Kaldma – linnasekretär, Ants Tsugart – LMO juhataja, Anastassia
Valužina – haridusnõunik, Anatoli Kartov –Rahandusosakonna juhataja, Jüri Pihlak – LMO
peainsener, Julia Saveljeva - õigusnõunik, Tatjana Kisseljova – SAO juhataja, Riina
Liivamägi – LAPO arhitekt, Eve Kislov – peaspetsialist.
Kohalolijad:
Pavel Titov – Maardu Gümnaasiumi direktor, Iivi Minjo – Maardu Gümnaasiumi
õppealajuhataja, Hendrik Nagla – Maardu Kunstide kooli direktor, Viktor Polyakoff – Maardu
Kultuuri- ja Infokeskuse direktor.
Maardu Linnavolikogu esimees E.Piiskoppel avas volikogu istungi ja tegi teatavaks
päevakorra projekti:
1. Maardu Linnavolikogu 25.01.2011 määrus nr 43 „Maardu Gümnaasiumi, Kallavere
Keskkooli ja Maardu Põhikooli põhimääruste kinnitamine“ ja Maardu Linnavolikogu
28.09.2010.a määruse nr 26 “Lasteaedade Rukkilill,
Rõõm ja Sipsik
põhimääruste kinnitamine” kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: volikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni liige Galina Popova
2. Maardu Gümnaasiumi põhimääruse kehtestamine

Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: volikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni liige Galina Popova
3. Kallavere Keskkooli põhimääruse kehtestamine
Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: volikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni liige Galina Popova
4. Maardu Põhikooli põhimääruse kehtestamine
Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: volikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni liige Galina Popova
5 Lasteaia Rukkilill põhimääruse kehtestamine
Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: volikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni liige Galina Popova
6. Lasteaia Rõõm põhimääruse kehtestamine
Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: volikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni liige Galina Popova
7. Lasteaia Sipsik põhimääruse kehtestamine
Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: volikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni liige Galina Popova
8. Maardu Gümnaasiumi arengukava aastateks 2016-2020 kehtestamine
Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: volikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni liige Galina Popova
9. Maardu Kunstide Kooli arengukava kehtestamine
Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: volikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni liige Galina Popova
10. Maardu linna 2017-2020 eelarvestrateegia kinnitamine
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja: volikogu eelarve -, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss Slepikovski
11. Maardu Linnavolikogu 25.11.2014 määruse nr 28 „Sõidusoodustuste kehtestamine
Maardu-Tallinn bussiliinidel”muutmine
Ettekandja: abilinnapea V.Moor
Kaasettekandja: volikogu transpordi- ja kaubanduskomisjoni liige N. Degtjarenko
12. Maardu linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri muutmine, linnavalitsuse
täiendava liikme kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete tegevusvaldkondade jaotuse
kinnitamine
Ettekandja: linnasekretär T.-A. Kaldma
13. Volikogu revisjonikomisjoni 2016 II poolaastaks tööplaani kinnitamine
Ettekandja: volikogu revisjonikomisjoni esimees Niina Netšajeva
14. Volikogu eelarve -, arengu- ja majanduskomisjoni aruanne tehtud tööst
Ettekandja: volikogu eelarve -, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss Slepikovski
15. Transpordi- ja kaubanduskomisjoni esimehe valimine
Ettekandja: volikogu Maardu Tulevik fraktsiooni esimees Leo Repponen
16. Koostöösuhete arendamine Läti Vabariigi Jekabpilsi kohaliku omavalitsusega
Ettekandja: linnapea V.Arhipov
17. Linnapea puhkus
Ettekandja: linnasekretär T.-A. Kaldma
E. Piiskoppel: Kas on küsimusi, ettepanekuid või sõnavõtte esitatud päevakorra projekti
kohta?

Volikogu komisjoni esimees Ants Raudla tegi ettepaneku viia päevakorda lisana punkt:
Maardu
Linnavolikogu
otsuse
„Kinnistuse
andmine
EL
toetusmeetme
„Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ projektile „Tallinna linnapiirkonna
kergliiklusteede võrgustiku arendamine Maardu linna territooriumil“ 2. etapp
(kergliiklusteede rajamine Kallaveres)“
Ettekandja: LMO peainsener Jüri Pihlak
Kaasettekandja: volikogu elamu-,kommunaal- ja ehituskomisjoni esimees Ants Raudla
Ettepanek oli ühehäälselt vastu võetud.
Volikogu esimees E. Piiskoppel tegi ettepaneku viia päevakorda
Maardu linna esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse
Ettekandja: linnasekretär T.-A. Kaldma
Ettepanek oli ühehäälselt vastu võetud.
Teisi ettepanekuid päevakorra kohta ei olnud.

Volikogu esimees E. Piiskoppel tegi ettepaneku päevakorra projekti kinnitamiseks tervikult
koos lisa punktitega.
OTSUSTATI: (ühehäälselt) kinnitada 31.08.2016 istungi päevakord.
Päevakorrapunkt 1
Maardu Linnavolikogu 25.01.2011 määrus nr 43 „Maardu Gümnaasiumi, Kallavere
Keskkooli ja Maardu Põhikooli põhimääruste kinnitamine“ ja Maardu Linnavolikogu
28.09.2010.a määruse nr 26 “Lasteaedade Rukkilill,
Rõõm ja Sipsik
põhimääruste kinnitamine” kehtetuks tunnistamine.
KUULATI: abilinnapea Ailar Lyra informeeris, et vastavalt põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 66 lõikele 2, lähtudes Maardu Linnavalitsuse 09.08.2016.a.,
protokollilisest otsusest nr 50 ja uute põhimääruste kehtestamisega on vaja tunnistada
kehtetuks Maardu Linnavolikogu 25.01.2011.a. määrus nr 43 „Maardu Gümnaasiumi,
Kallavere Keskkooli ja Maardu Põhikooli põhimääruste kinnitamine“.
Kaasettekandja, volikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni liige Galina Popova
informeeris, et komisjon vaatas läbi määruse eelnõu ja tegi ettepaneku tunnistada kehtetuks
25.01.2011 määrus nr 43 Maardu Gümnaasiumi, Kallavere Keskkooli ja Maardu Põhikooli
põhimääruste kinnitamine.
OTSUSTATI (ühehäälselt): tunnistada kehtetuks 25.01.2011 “Maardu Linnavolikogu määrus
nr 43 Maardu Gümnaasiumi, Kallavere Keskkooli ja Maardu Põhikooli põhimääruste
kinnitamine“ (vt. määrus 31.08.2016 nr 74).
Abilinnapea Ailar Lyra informeeris, et vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõikele 3,
lähtudes Maardu Linnavalitsuse 16.08.2016.a. protokollilisest otsusest nr 55 ja uute
põhimäätruste kehtestamisega on vaja tunnistada kehtetuks Maardu Linnavolikogu
28.09.2010.a määrus nr 26 „Lasteaedade
Rukkilill, Rõõm ja Sipsik põhimääruste
kinnitamine“.
Kaasettekandja, volikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni liige Galina Popova
informeeris, et komisjon vaatas läbi määruse eelnõu ja tegi ettepaneku tunnistada kehtetuks
28.09.2010.a määrus nr 26 „Lasteaedade Rukkilill, Rõõm ja Sipsik põhimääruste
kinnitamine“.

OTSUSTATI (ühehäälselt): tunnistada kehtetuks 28.09.2010.a Maardu Linnavolikogu
määrus nr 26 „Lasteaedade Rukkilill, Rõõm ja Sipsik põhimääruste kinnitamine“ (vt.
määrus 31.08.2016 nr 75).
Päevakorrapunkt 2
Maardu Gümnaasiumi põhimääruse kehtestamine
KUULATI: abilinnapea Ailar Lyra informeeris, et koolide põhimääruse muutmise vajadus
tulenes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmisest. Volikogule esitatud koolide
põhimääruste eelnõu on viidud kooskõlla kehtiva põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel kehtestatakse munitsipaalkooli
põhimäärus kooli pidaja kehtestatud korras, mistõttu esitatakse põhimäärused Maardu
Linnavolikogule kehtestamiseks.
Kaasettekandja, volikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni liige G. Popova informeeris, et
komisjon vaatas läbi määruse eelnõu ja tegi ettepaneku kehtestada Maardu Gümnaasiumi
põhimäärus.
OTSUSTATI (ühehäälselt): kehtestada Maardu Gümnaasiumi põhimäärus (vt. määrus
31.08.2016 nr 76).
Päevakottapunkt 3
Kallavere Keskkooli põhimääruse kehtestamine
KUULATI: abilinnapea Ailar Lyra informeeris, et koolide põhimääruse muutmise vajadus
tulenes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmisest. Volikogule esitatud koolide
põhimääruste eelnõu on viidud kooskõlla kehtiva põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel kehtestatakse munitsipaalkooli
põhimäärus kooli pidaja kehtestatud korras, mistõttu esitatakse põhimäärused Maardu
Linnavolikogule kehtestamiseks.
Kaasettekandja, volikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni liige G. Popova informeeris, et
komisjon vaatas läbi määruse eelnõu ja tegi ettepaneku kehtestada Kallavere Keskkooli
põhimäärus.
OTSUSTATI (ühehäälselt): kehtestada Kallavere Keskkooli põhimäärus (vt. määrus
31.08.2016 nr 77).
Päevakorrapunkt 4
Maardu Põhikooli põhimääruse kehtestamine
KUULATI: abilinnapea Ailar Lyra informeeris, et koolide põhimääruse muutmise vajadus
tulenes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmisest. Volikogule esitatud koolide
põhimääruste eelnõu on viidud kooskõlla kehtiva põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel kehtestatakse munitsipaalkooli
põhimäärus kooli pidaja kehtestatud korras, mistõttu esitatakse põhimäärused Maardu
Linnavolikogule kehtestamiseks.
Kaasettekandja, volikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni liige G. Popova informeeris, et
komisjon vaatas läbi määruse eelnõu ja tegi ettepaneku kehtestada Maardu Põhikooli
põhimäärus.
OTSUSTATI (ühehäälselt): kehtestada Maardu Põhikooli põhimäärus (vt. määrus
31.08.2016 nr 78).
Päevakorrapunkt 5
Maardu Rukkilill põhimääruse kehtestamine

KUULATI: abilinnapea Ailar Lyra informeeris, et lasteaedade põhimääruse muutmise
vajadus tulenes koolieelse lasteasutuse seaduse muutmisest. Volikogule esitatud lasteasutuste
põhimääruste eelnõu on viidud kooskõlla kehtiva koolieelse lasteasutuse seadusega.
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel lasteasutuse põhimääruse kinnitamine ja
selle muutmine toimub linnavolikogu sätestatud korras, mistõttu esitatakse põhimäärused
Maardu Linnavolikogule kehtestamiseks.
Kaasettekandja, volikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni liige G. Popova informeeris, et
komisjon vaatas läbi määruse eelnõu ja tegi ettepaneku kehtestada lasteaia Rukkilill
põhimäärus.
OTSUSTATI (ühehäälselt):
kehtestada lasteaia Rukkilill põhimäärus (vt. määrus
31.08.2016 nr 79).
Päevakorrapunkt 6
Lasteaia Rõõm põhimääruse kehtestamine
KUULATI: abilinnapea Ailar Lyra informeeris, et lasteaedade põhimääruse muutmise
vajadus tulenes koolieelse lasteasutuse seaduse muutmisest. Volikogule esitatud lasteasutuste
põhimääruste eelnõu on viidud kooskõlla kehtiva koolieelse lasteasutuse seadusega.
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel lasteasutuse põhimääruse kinnitamine ja
selle muutmine toimub linnavolikogu sätestatud korras, mistõttu esitatakse põhimäärused
Maardu Linnavolikogule kehtestamiseks.
Kaasettekandja, volikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni liige G. Popova informeeris, et
komisjon vaatas läbi määruse eelnõu ja tegi ettepaneku kehtestada lasteaia Rõõm
põhimäärus.
OTSUSTATI (ühehäälselt): kehtestada lasteaia Rõõm põhimäärus (vt. määrus 31.08.2016 nr
80).
Päevakorrapunkt 7
Lasteaia Sipsik põhimäärusekehtestamine
KUULATI: abilinnapea Ailar Lyra informeeris, et lasteaedade põhimääruse muutmise
vajadus tulenes koolieelse lasteasutuse seaduse muutmisest. Volikogule esitatud lasteasutuste
põhimääruste eelnõu on viidud kooskõlla kehtiva koolieelse lasteasutuse seadusega.
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel lasteasutuse põhimääruse kinnitamine ja
selle muutmine toimub linnavolikogu sätestatud korras, mistõttu esitatakse põhimäärused
Maardu Linnavolikogule kehtestamiseks.
Kaasettekandja, volikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni liige G. Popova informeeris, et
komisjon vaatas läbi määruse eelnõu ja tegi ettepaneku kehtestada lasteaia Sipsik
põhimäärus.
OTSUSTATI (ühehäälselt): kehtestada lasteaia Sipsik põhimäärus (vt. määrus 31.08.2016 nr
81).
Päevakorrapunkt 8
Maardu Gümnaasiumi arengukava aastateks 2016-2020 kinnitamine
KUULATI: abilinnapea Ailar Lyra informeeris, et Maardu Linnavolikogu 22.02.2011
määrusega nr 45 kehtestati Maardu Gümnaasiumi arengukava aastateks 2012 – 2015.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2 lähtudes on kool uue perioodi arengukava
koostamisel kaasanud protsessi hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu. Maardu
Gümnaasiumi arengukava sisaldab kooli visiooni, missiooni, ülevaadet hetkeolukorrast,

põhiväärtusi, eesmärke ja tegevusi. Maardu Linnavalitsus teeb ettepaneku kehtestada Maardu
Gümnaasiumi arengukava aastateks 2016 - 2020 (vt. lisa 31.08.2016 nr 82).
Maardu Gümnaasiumi direktor P. Titov selgitas, et käesolev arengukava 2016- 2020 aastateks
on põhjalikult läbi arutatud ning teen ettepaneku kehtestada esitatud Maardu Gümnaasiumi
arengukava.
Maardu Gümnaasiumi õppealajuhataja I. Minjo lisas, et igal õppeaastal gümnaasiumis
avatakse uus kümblusklass.
Kaasettekandja, volikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni liige G. Popova informeeris, et
komisjon vaatas läbi määruse eelnõu ja tegi ettepaneku kehtestada Maardu Gümnaasiumi
arengukava aastateks 2016-2020.
OTSUSTATI (ühehäälselt): kehtestada määrus Maardu Gümnaasiumi arengukava aastateks
2016-2020 eelnõu (vt. määrus 31.08.2016 nr 82)
Päevakorrapunkt 9
Maardu Kunstide Kooli arengukava kehtestamine
KUULATI: abilinapea Ailar Lyra informeeris, et vastavalt Huvikooli seaduse § 14 lõike 1
alusel vastutab direktor kooli arengu eest. Jätkusuutliku arengu tagamiseks on direktor
koostanud koostöös pedagoogide ja Huvikooli seaduse § 17 lõikest 1 tulenevalt kooli
hoolekoguga Maardu Kunstide kooli arengukava. Arengukava koostamine on kooskõlas
Maardu Linnavolikogu 30.09.2014. a määrusega nr 19 “Maardu linna arengukava aastateks
2014-2025 kinnitamine”, mille alusel on huvihariduse tegevus Maardu linna jaoks
prioriteetne. Huvikooli arengukava sisaldab asutuse visiooni, missiooni, ülevaadet
hetkeolukorrast, eesmärke ja tegevusi. Maardu Kunstide Kool on vaimse keskkonna looja ja
mõjutajana oluline kultuuritempel Maardu linnas.
Igale soovijale võimetekohane muusika- ja kunstialane haridus. Eesmärgiks on muusika- ja
kunstialase huvihariduse abil loovate aktiivsete ja kõrge väärtushinnanguga kodanike hulga
suurendamine kogukonnas.
Kunstide kooli direktor H. Nagla lisas, et Maardu lapsed on väga andekad ja ta loodab, et
nendest tulevad andekad inimesed.
Kaasettekandja, volikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni liige G. Popova informeeris, et
komisjon vaatas läbi määruse eelnõu ja tegi ettepaneku kehtestada Maardu Kunstude kooli
arengukava.
OTSUSTATI (ühehäälselt): kehtestada Maardu Kunstide kooli arengukava (vt. määrus
31.08.2016 nr 83).
Päevakorrapunkt 10
Maardu linna 2017-2020 eelarvestrateegia kinnitamine
KUULATI: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov informeeris, et vastavalt kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele alates 2013 aastast esitab kohaliku
omavalitsuse üksus Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia, eelarve ja lisaeelarve
ettenähtud vormil ning andmed eelarve täitmise kohta. Dokumentide esitamise tingimused ja
vormi
kehtestab
rahandusminister.
Kohaliku
omavalitsuse
üksus
esitab
Rahandusministeeriumile andmed eelarvestrateegia kohta eelarveaastale eelneva aasta 30.
oktoobriks. Vajalik vorm on täidetud ja lisatud Maardu Linnavolikogu eelnõu juurde. Tahaks
veel lisada, et linna eelarve on tasakaalus, linna arenguks vajalikud tegevuskulud, rahalised
kohustused ja vajalikud investeeringud on rahaliselt
kaetud, tagatud on linna
finantsvõimekuse jätkusuutlikkus.

Kaasettekandja, volikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss Slepikovski
informeeris, et komisjon vaatas läbi antud eelnõu ning komisjon teeb ettepaneku kinnitada
Maardu linna 2017-2020 eelarvestrateegia.
OTSUSTATI (ühehäälselt): võtta vastu määrus Maardu linna 2017-2020 eelarvestrateegia
kinnitamine (vt. määrus 31.08.2016 nr 84).
Päevakorrapunkt 11
Maardu Linnavolikogu 25.11.2014 määruse nr 28 „Sõidusoodustuste kehtestamine
Maardu-Tallinn bussiliinidel“ muutmine
KUULATI: abilinnapea V. Moor informeeris sõidusoodustuste Maardu-Tallinn bussiliinidel
muutmisest. Sõidusoodustused kehtivad Maardu linna pedagoogitele, kes tulevad Maardusse
töötama ning töötavad üldhariduskoolides, lasteaedades ja huvikoolides. Samal ajal on
sõidusoodustused kehtivad pensionäridele, veteranidele, 3-ja enamalapselise pere lastele ja
üks vanematele. Sõidusoodustus määratakse kuni üheks õppeaastaks 20.augustist kuni
20.juunini.
L. Repponen küsis, kas esitatud soodustused kehtivad kõikidele pedagoogidele?
T. Kaldma vastas, soodustused kehtivad ainult nendele, kes on Maardu linna elanike
registris.
N. Degtjarenko küsis, kui palju see soodustus läheb maksma linnale?
V. Moor vastas, septembri kuus selgub pedagoogide arv, kes on Maardu linna elanike registris
ning sõltuvalt sellest arvust on ka tasu. Arva, et antud soodustus läheb maksma linnale umbes
12 000 eurot aastas.
Kaasettekanja, volikogu transpordi- ja kaubanduskomisjoni liige N. Degtjarenko tegi
ettepaneku toetada eelnõu vastuvõtmist.
OTSUSTATI (ühehäälselt): kehtestada määrus (vt. määrus 31.08.2016 nr 85).
Päevakorrapunkt 12
Maardu linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri muutmine, linnavalitsuse täiendava
liikme kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete tegevusvaldkondade jaotuse kinnitamine
KUULATI: linnasekretär T.-A. Kaldma, võttes aluseks linnapea V. Arhipovi 23.08.2016
esildise nr 1-10/102, tegi ettepaneku moodustada Maardu linnavalitsus 5-liikmisena järgmise
struktuuriga: linnapea, kolm abilinnapead ja linnavalitsuse liige.
Toimus hääletamine (ühehäälselt): moodustada Maardu linnavalitsuse 5-liikmisena.
T.- A. Kaldma tegi ettepaneku kinnitada Maardu linnavalitsuse täiendavaks liikmeks Maardu
Linna Haldusbüroo juhataja Jelena Pavlova.
Jelena Pavlova tutvustas ennast.
I.Kirmjõe küsis, missugused olid esimesed sammud tööle asumisel?
J. Pavlova vastas, et alguses on vaja süveneda tööprotsessi.
Toimus hääletamine (19 – poolt, 1- erapooletu), et valida Jelena Pavlova Maardu
linnavalitsuse liikmeks.
T.- A. Kaldma tegi ettepaneku kinnitada linnavalitsuse liikmete tegevusvaldkonnad
alljärgnevalt:
1) Linnapea Vladimir Arhipov – juhib linnavalitsuse tööd ja esindab linna.
Valdkonnad: üldjuhtimine, arengukava, eelarvestrateegia, linna eelarve ja
rahandus, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine, kriisireguleerimine,
avalik kord, õigus- ja korrakaitse, sisekontrolli korraldamine, avalikud suhted,
välissuhted, sise- ja väliskommunikatsioon, linna äriühingud, kodanikeühendused,

linna esindamine riigi- maakonna ja omavalitsusliitude tasandil, muude seaduse
ja linna põhimäärusega pandud ülesannete täitmine.
2) Abilinnapea Rein Meel – täidab linnapea ülesandeid tema äraolekul
Valdkonnad: tehniline infrastruktuur, kommunaalmajandus (veevarustus- ja
kanalisatsioon, sh sadeveekanalisatsioon, soojamajandus, elekter, tänavavalgustus,
liikluskorraldus, teede ja tänavate korrashoid, heakord ja haljastus), linnavara,
säästlik areng, keskkond ja keskkonnakaitse, osalemine valdkonna eelarve
koostamises, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine oma
tegevusvaldkondades, linna esindamine riigi-, maakonna ja omavalitsusliitude
tasandil omas valdkonnas.
3)Abilinnapea Väino Moor
Valdkonnad: Osalemine Maardu linna arengukava koostamises, arengu- ja
investeerimisprojektide koordineerimine omas valdkonnas, tööhõive ja ettevõtluse
koordineerimine, ühistranspordi korraldamine, linna üld- ja detailplaneeringute
koostamise koordineerimine, linnaruumi kujundamine, maakasutus ja
maakorraldus, ehitustegevuse ja ehitusjärelevalvega seotud tegevuste
koordineerimine, osalemine valdkonna eelarve koostamises, linna esindamine
riigi-,maakonna ja omavalitsusliitude tasandil omas valdkonnas.
4) Abilinnapea Ailar Lyra
Valdkonnad: haridus, sport, noorsootöö, sotsiaalabi- ja tervishoid, sotsiaalteenused
ja –hoolekanne, kultuur, linnaüritused, arengu- ja investeerimisprojektide
koordineerimine omas valdkonnas, osalemine valdkonna eelarve koostamises,
linna esindamine riigi, maakonna, omavalitsusliitude tasandil valdkonnaga seotud
küsimuste lahendamisel.
5) Linnavalitsuse liige Jelena Pavlova
Valdkonnad: linnavara valitsemine, korrashoid ja hooldus, järelevalve linnavalitsuse
hallatavate asutuste tegevuse üle linnavara valitsemisel.
Toimus hääletamine (ühehäälselt): esitatud ettepanek võeti vastu Maardu linnavalitsuse
liikmete tegevusvaldkondade kohta.
OTSUSTATI (ühehäälselt): võtta vastu otsus Maardu linnavalitsuse liikmete arvu ja
struktuuri muutmine, linnavalitsuse täiendava liikme kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete
tegevusvaldkondade jaotuse kinnitamine (vt. otsus 31.08.2016 nr 226).
Päevakorrapunkt 13
Volikogu revisjonikomisjoni 2016 II poolaastaks tööplaani kinnitamine
KUULATI: volikogu revisjonikomisjoni esimees Niina Netšajeva esitas komisjoni tööplaan,
informeeris revisjonikomisjoni tööplaanidest, eelarve ja lisaeelarve arutlemisest 2016. a.
E. Piiskoppel: kas on küsimusi, ettepanekuid?
Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.
OTSUSTATI (ühehäälselt): kiita heaks esitatud 2016 II poolaastaks revisjonikomisjoni
tööplaan (vt. otsus 31.08.2016 nr 227).
Päevakorrapunkt 14
Volikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni aruanne tehtud tööst

KUULATI: volikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss Slepikovski
informeeris, et aastate jooksul oli õigeaegselt vastu võetud Maardu linna eelarve, mis paljuski
sõltus eelarvekomisjoni tööst.
OTSUSTATI: võtta teadmiseks volikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni aruanne
tehtud tööst (vt. komisjoni esimehe 25.08.2016 informatsioon nr 1-10/103).
Päevakorrapunkt 15
Transpordi- ja kaubanduskomisjoni esimehe valimine
KUULATI: volikogu fraktsiooni „Maardu Tulevik“ esimees Leo Repponen esitas 25.08.2016
kirjaliku ettepaneku nr 1-10/104 valida volikogu transpordi- ja kaubanduskomisjoni
esimeheks volikogu liige Ravil Aljukov.
E. Piiskoppel: Kas on teisi ettepanekuid kandidaadi kohta?
Teisi ettepanekuid ei olnud.
Kuulutati vaheaeg salajase hääletamise läbiviimiseks.
Salajase hääletamise tulemusena (16 – poolt, 4 – vastu).
OTSUSTATI: 1) kinnitada Hääletustulemuste protokoll 31.08.2016;
2) tunnistada valituks Maardu Linnavolikogu transpordi- ka kaubanduskomisjoni esimeheks
Ravil Aljukov (vt. otsus 31.08.2016 nr 228).
Päevakorrapunkt 16
Koostöösuhete arendamine Läti Vabariigi Jekabpilsi kohaliku omavalitsusega
KUULATI: linnapea V. Arhipov esitas informatsiooni suhete arendamise kohta Läti Vabariigi
Jekabpilsi kohaliku omavalitsusega. V. Arhipov lisas, et Maardu linna delegatsioon koosnes 3
inimesest. Jekabpilsis tutvustati prügi väljaveo korraldamisega, teede remondiga,
linnahooldustööde korraldamisega.
OTSUSTATI (ühehäälselt): võtta vastu otsus 31.08.2016 otsus nr 229.
Päevakorrapunkt 17
Linnapea puhkus
KUULATI: linnasekretär T.- A. Kaldma informeeris linnapea soovist lubada puhkusele
septembrikuu jooksul.
L. Repponen küsis, kui palju kestab puhkus?
V. Arhipov vastas, 14 päeva.
OTSUSTATI (ühehäälselt): võtta vastu 31.08.2016 otsus nr 230.
Päevakorrapunkt 18
Kinnituse andmine EL toetusmeetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ projektile
„Tallinna linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku arendamine Maardu linna
territooriumil“ 2.etapp (kergliiklusteede rajamine Kallaveres)“.
KUULATI: LMO peainsener Jüri Pihlak informeeris, et Maardu linn osaleb projektis
„Tallinna piirkonna kergliiklusteede võrgustiku arendamine“. Vastavalt projektile Maardu
linnale on eraldatud kergliiklusteede rajamiseks ja renoveerimiseks 1,479 milj. eurot. Peale
1.osa (Muugal Ploomipuu ja Õunapuu pst) riigihanke läbiviimist ning lepingu sõlmimist oli
2.osa (Kallavere kergliiklusteed) tarbeks toetuse jääk 575 474.- eurot. Selle tarbeks
garanteerib Maardu linn omafinantseeringu 15% s.o. on vähemalt 87 000 eurot.
L. Repponen küsis, millised kergliiklusteed lähevad renoveerimisele?

J. Pihlak vastas, et eelnevalt tehakse Kallavere kergliiklusteede seisukorra uuring ning
vastavalt uuringule koostatakse teede nimekiri, kus selgub, milliseid kergliiklusteid on vaja
esmajärjekorras ehitada ja renoveerida.
OTSUSTATI: kiita heaks esitatud eelnõu projektile „Tallinna linnapiirkonna kergliiklusteede
võrgustiku arendamine Maardu linna territooriumil“ ja ühehäälselt võeti vastu otsus (vt. otsus
31.08.2016 nr 231).
Päevakorrapunkt 19
Maardu linna esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse.
KUULATI: linnasekretär T.-A. Kaldma informeeris, et Vabariigi President ei osutunud
Riigikogus valituks. Seoses sellega kutsub Riigikogu esimees kokku valimiskogu 24.
septembriks 2016 ning hiljemalt 17. septemberiks k.a. peavad kohaliku omavalitsuse
volikogud valima oma esindaja valimiskogusse.
E. Piiskoppel: kas on ettepanekuid valimiskogu esindaja kandidaadi kohta?
Keskerakonna fraktsiooni liige N. Degtjarenko tegi ettepaneku valida esindajaks Vabariigi
Presidendi valimiskogusse Keskerakonna fraktsiooni esimees linnavolikogu liige Galina
Popova.
Leo Repponen toetas Galina Popova kandidatuuri.
Volikogu esimees E. Piiskoppel: Kas on teisi ettepanekuid kandidaadi kohta?
Teisi ettepanekuid ei olnud.
E. Piiskoppel kuulutas vaheaja salajase hääletamise läbiviimiseks.
Salajase hääletamise tulemusena (17 – poolt, 1 – vastu, hääletustulemuste protokoll
31.08.2016) osutus Galina Popova valituks Maardu linnavolikogu esindajaks Vabariigi
Presidendi valimiskogusse.
(vt. 31.08.2016 otsus nr 232).
Sellega on istungi päevakord ammendatud.
E. Piiskoppel tänas linnavolikogu liikmeid aktiivse osavõttu eest ja kuulutas istungi lõppenuks.

E.Piiskoppel
Esimees

Julia Melnychenko
Protokollija

