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Juhatas: Maardu Linnavolikogu esimees Ailar Lyra
Protokollis: Julia Melnychenko
Võtsid osa: Nikolai Degtjarenko, Valev Kald, Jevgeni Golovatš, Eduard Tanvel, Erika
Tiganik, Ants Raudla, Elviira Piiskoppel, Natalja Kurževa, Boriss Slepikovski, Pavel Arhipov,
Tüüne Nikolajeva, Niina Netšajeva, Pavel Kuusik, Ailar Lyra, Ravil Aljukov, Liidia Bodnar,
Jelena Smirnova, Larissa Voitko, Margarita Sumina, Riina Läll, Aivar Park
Kutsutud: Vladimir Arhipov – Maardu linnapea, Rein Meel – abilinnapea, Väino Moor –
abilinnapea, Anastassia Valužina – abilinnapea, Tiiu- Ann Kaldma – linnasekretär, Anatoli
Kartov - rahandusosakonna juhataja, Inna Bondarenko – linnapea nõunik, Jelena Katsuba –
avalike suhete nõunik
Kohalolijad: Ljubov Komarova – toimetaja, Valeria Šinkarjova – linnapea töövari
Maardu Linnavolikogu esimees Ailar Lyra avas volikogu istungi ja informeeris kohalolijaid,
et linnavolikogule on laekunud kaks avaldust. Maardu linna valimiskomisjon edastas
01.11.2017 otsuse nr 13 (reg nr
15.2-1/23) linnavolikogu liikme Vladimir Arhipov
volituste peatamise kohta (p 1) ja asendusliikme Riina Läll tema asemele määramise kohta
(p 2). Ailar Lyra andis teada, et antud otsusest lähtuvalt algasid asendusliikme volitused linna
valimiskomisjoni otsuse jõustumise hetkest ja palus Riina Lällil asuda volikogu tööst osa
võtma.
Maardu Linnavolikogu esimees Ailar Lyra informeeris, et lähtudes Maardu Linnavolikogu
töökorra § 6 lg 1 ja 2 moodustasid 15 volikogu liiget Maardu Linnavolikogu fraktsiooni
nimega „Keskerakonna fraktsioon“ järgmises koosseisus: esimees Pavel Kuusik, asetäitja
Jevgeni Golovatš ja liikmed Erika Tiganik, Ants Raudla, Natalja Kurževa, Pavel Arhipov,
Tüüne Nikolajeva, Niina Netšajeva, Ailar Lyra, Liidia Bodnar, Ravil Aljukov, Jelena
Smirnova, Larissa Voitko, Margarita Sumina, Riina Läll.
Ailar Lyra tegi teatavaks päevakorra projekti:
1. Maardu linna 2017. aasta II lisaeelarve II lugemine
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
2. Maardu linnavalitsuse struktuuri ja liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete
tegevusvaldkondade jaotuse kinnitamine
Ettekandja: linnapea Vladimir Arhipov

3. Maardu Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
Ettekandja: volikogu esimees Ailar Lyra
4. Maardu Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
Ettekandja: volikogu esimees Ailar Lyra
5. Maardu Linnavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine ja liikmete arvu
määramine
Ettekandja: volikogu esimees Ailar Lyra
6. Maardu Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Ailar Lyra
7. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
Ettekandja: volikogu esimees Ailar Lyra
8. Maardu linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuse
Liidu volikogusse
Ettekandja: volikogu esimees Ailar Lyra
9. Maardu linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu
volikogusse
Ettekandja: volikogu esimees Ailar Lyra
10. Maardu linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu
üldkoosolekule
Ettekandja: volikogu esimees Ailar Lyra
11. Välislähetusse suunamine
Ettekandja: linnasekretär Tiiu- Ann Kaldma
12. Maardu linna 2017. aasta II lisaeelarve III lugemine
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Küsimusi, ettepanekuid ja täiendusi päevakorra projekti kohta ei esitatud.
OTSUSTATI (ühehäälselt): kinnitada 21.11.2017 linnavolikogu istungi päevakord.
Päevakorrapunkt 1
Maardu linna 2017. aasta II lisaeelarve II lugemine
KUULATI: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov kandis ette, et kokkulepitud tähtajaks
(05. november 2017.a) volikogu liikmetelt ettepanekuid II lisaeelarve muutmise kohta ei
laekunud. Linnavalitsuse poolt esitatud muudatused on kajastatud uues seletuskirjas (lisa 5).
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
Anatoli Kartov tegi ettepaneku lõpetada 2017. aasta II lisaeelarve II lugemine ning saata see
kolmandale lugemisele.
OTSUSTATI (ühehäälselt): lõpetada Maardu linnavalitsuse poolt esitatud Maardu linna
2017. aasta II lisaeelarve II lugemine ja suunata see kolmandale lugemisele.

Päevakorrapunkt 2
Maardu linnavalitsuse struktuuri ja liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete
tegevusvaldkondade jaotuse kinnitamine
KUULATI: ettekandja Vladimir Arhipov tutvustas eelnõud, mille alusel moodustataks
Maardu Linnavalitsus 5-liikmelisena järgmise struktuuriga: linnapea, kaks abilinnapead, kaks
linnavalitsuse liiget.
Volikogu esimees Ailar Lyra pani linnapea ettepaneku hääletusele.
OTSUSTATI (ühehäälselt): moodustada Maardu Linnavalitsus viieliikmelisena järgmise
struktuuriga: linnapea, kaks abilinnapead, kaks linnavalitsuse liiget (otsus nr 7, 21.11.2017).
Linnapea Vladimir Arhipov tutvustas kandidaate linnavalitsuse liikmete kohale ja nende
tegevusvaldkondi. Ühtlasi kinnitas linnapea, et kandidaadid on andnud nõusoleku saamaks
linnavalitsuse liikmeks.
Volikogu esimees pani lähtudes Maardu linna põhimääruse § 41 lg 5 linnavalitsuse liikmete ja
nende tegevusvaldkondade kinnitamise ükshaaval läbihääletamisele.
Rein Meel - abilinnapea
Tegevusvaldkonnad: tehniline infrastruktuur, kommunaalmajandus (veevarustus- ja
kanalisatsioon, sh sadeveekanalisatsioon, soojamajandus, elekter, tänavavalgustus,
liikluskorraldus, teede ja tänavate korrashoid, heakord ja haljastus),
säästlik areng,
keskkond ja keskkonnakaitse, linna üld- ja detailplaneeringute koostamise koordineerimine,
linnaruumi kujundamine, maakasutus ja maakorraldus, ehitustegevuse ja ehitusjärelevalvega
seotud tegevuste koordineerimine, osalemine valdkonna eelarve koostamises, arengu- ja
investeerimisprojektide koordineerimine oma tegevusvaldkondades, linna esindamine riigi,
maakonna ja omavalitsusliitude tasandil omas valdkonnas.
OTSUSTATI (ühehäälselt): kinnitada Rein Meel linnavalitsuse liikmeks (otsus nr 7,
21.11.2017)
Anastassia Valužina - abilinnapea
Tegevusvaldkonnad: haridus, sport, noorsootöö, sotsiaalabi ja tervishoid, sotsiaalteenused ja
–hoolekanne, lastekaitse, kultuur, linnaüritused, arengu- ja investeerimisprojektide
koordineerimine omas valdkonnas, osalemine valdkonna eelarve koostamises, linna
esindamine riigi, maakonna, omavalitsusliitude tasandil valdkonnaga seotud küsimuste
lahendamisel.
OTSUSTATI (18 - poolt, 3- erapooletut): kinnitada Anastassia Valužina linnavalitsuse
liikmeks (otsus nr 7, 21.11.2017).
Väino Moor - linnavalitsuse liige
Tegevusvaldkonnad: osalemine Maardu linna arengukava koostamises, linna arengu- ja
investeerimisprojektide koordineerimine vastavalt linnavalitsuse poolt pandud ülesannetele,
tööhõive ja ettevõtluse koordineerimine, ühistranspordi korraldamine, osalemine valdkonna
eelarve koostamises, linna esindamine riigi, maakonna ja omavalitsusliitude tasandil omas
valdkonnas.
OTSUSTATI (18 - poolt, 3 - erapooletut): kinnitada Väino Moor linnavalitsuse liikmeks
(otsus nr 7, 21.11.217).
Jelena Pavlova - linnavalitsuse liige

Tegevusvaldkonnad: linnavara valitsemine, korrashoid ja hooldus, järelevalve linnavalitsuse
hallatavate asutuste tegevuse üle linnavara valitsemisel.
OTSUSTATI (18 - poolt, 3 - erapooletut): kinnitada Jelena Pavlova linnavalitsuse liikmeks
(otsus nr 7, 21.11.2017).
Päevakorrapunkt 3
Maardu Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
KUULATI: linnavolikogu esimees Ailar Lyra tegi ettepaneku moodustada järgmised Maardu
Linnavolikogu alatised komisjonid:
1.1 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
1.2 Eelarve- ja majanduskomisjon
1.3 Kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjon
1.4 Haridus- ja noorsookomisjon
1.5 Õigus- ja korrakaitsekomisjon
1.6 Kultuuri- ja spordikomisjon
Ühtlasi tegi Ailar Lyra ettepaneku kinnitada vastavalt lisadele 1-6 alatiste komisjonide
tegevusvaldkonnad ja tunnistada eelnevad komisjonide põhikirjad kehtetuks.
Küsimusi, ettepanekuid ja sõnavõtjaid ei olnud.
OTSUSTATI (ühehäälselt): kiita heaks otsus Maardu Linnavolikogu alatiste komisjonide
moodustamine (otsus nr 8, 21.11.2017).
Päevakorrapunkt 4
Maardu Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
KUULATI: linnavolikogu esimees Ailar Lyra teavitas, et lähtudes Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 47 lg 1 valitakse komisjoni esimees ja aseesimees üheaegsel salajasel
hääletusel. Komisjoni esimeheks saab kõige rohkem hääli saanud kandidaat. Häälte arvult
teiseks jäänud kandidaat saab aseesimeheks.
Ailar Lyra palus esitada kandidaadid sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe ja aseesimehe
kohale.
Keskerakonna fraktsiooni esimees Pavel Kuusik esitas sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
esimehe ja aseesimehe kandidaatideks Natalja Kurževa ja Riina Lälli.
Natalja Kurževa ja Riina Läll andsid oma nõusoleku.
Teisi kandidaate üles ei seatud.
Linnavolikogu esimees Ailar Lyra tegi ettepaneku kandidaatide nimekirja sulgemiseks.
Sellega nõustuti ühehäälselt.
Kuulutati välja vaheaeg salajase hääletamise läbiviimiseks.
Salajase hääletamise tulemused: Natalja Kurževa (10 – poolt) ja Riina Läll (11 – poolt)
(Maardu Linnavolikogu häältelugemiskomisjoni protokoll nr 4).
OTSUSTATI: tunnistada sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks valituks Riina Läll ja
aseesimeheks valituks Natalja Kurževa (otsus nr 9, 21.11.2017).
Linnavolikogu esimees Ailar Lyra tegi ettepaneku eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja
aseesimehe kohale kandidaatide esitamiseks.
Keskerakonna fraktsiooni esimees Pavel Kuusik esitas eelarve- ja majanduskomisjoni
esimehe kandidaadiks Ants Raudla.
Maardu Linnavolikogu liige Elviira Piiskoppel esitas kandidaadiks Boriss Slepikovski.

Ants Raudla ja Boriss Slepikovski andsid oma nõusoleku.
Teisi kandidaate üles ei seatud.
Linnavolikogu esimees Ailar Lyra tegi ettepaneku kandidaatide nimekirja sulgemiseks.
Sellega nõustuti ühehäälselt.
Kuulutati välja vaheaeg salajase hääletamise läbiviimiseks.
Salajase hääletamise tulemused: Ants Raudla (11 – poolt) ja Boriss Slepikovski (10 – poolt)
(Maardu Linnavolikogu häältelugemiskomisjoni protokoll nr 5).
OTSUSTATI: tunnistada eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks valituks Ants Raudla ja
aseesimeheks valituks Boriss Slepikovski (otsus nr 9, 21.11.2017).
Linnavolikogu esimees Ailar Lyra tegi ettepaneku kommunaalmajandus- ja
keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe kohale kandidaatide esitamiseks.
Maardu Linnavolikogu liige Jevgeni Golovatš esitas kommunaalmajandus- ja
keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaatideks Ravil Aljukovi ja Pavel Kuusiku.
Ravil Aljukov ja Pavel Kuusik andsid oma nõusoleku.
Teisi kandidaate üles ei seatud.
Linnavolikogu esimees Ailar Lyra tegi ettepaneku kandidaatide nimekirja sulgemiseks.
Sellega nõustuti ühehäälselt.
Kuulutati välja vaheaeg salajase hääletamise läbiviimiseks.
Salajase hääletamise tulemused: Ravil Aljukov (11 – poolt) ja Pavel Kuusik (10 – poolt)
(Maardu Linnavolikogu häältelugemiskomisjoni protokoll nr 6).
OTSUSTATI: tunnistada kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni esimeheks valituks
Ravil Aljukov ja aseesimeheks valituks Pavel Kuusik (otsus nr 9, 21.11.2017).
Linnavolikogu esimees Ailar Lyra tegi ettepaneku haridus- ja noorsookomisjoni esimehe ja
aseesimehe kohale kandidaatide esitamiseks.
Keskerakonna fraktsiooni esimees Pavel Kuusik esitas haridus- ja noorsookomisjoni esimehe
kandidaadiks Erika Tiganik.
Maardu Linnavolikogu liige Nikolai Degtjarenko esitas kandidaadiks Valev Kaldi.
Erika Tiganik ja Valev Kald andsid oma nõusoleku.
Teisi kandidaate üles ei seatud.
Linnavolikogu esimees Ailar Lyra tegi ettepaneku kandidaatide nimekirja sulgemiseks.
Sellega nõustuti ühehäälselt.
Kuulutati välja vaheaeg salajase hääletamise läbiviimiseks.
Salajase hääletamise tulemused: Erika Tiganik (11 – poolt) ja Valev Kald (10 – poolt)
(Maardu Linnavolikogu häältelugemiskomisjoni protokoll nr 7).
OTSUSTATI: tunnistada haridus- ja noorsookomisjoni esimeheks valituks Erika Tiganik ja
aseesimeheks valituks Valev Kald (otsus nr 9, 21.11.2017).
Linnavolikogu esimees Ailar Lyra tegi ettepaneku õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimehe ja
aseesimehe kohale kandidaatide esitamiseks.
Keskerakonna fraktsiooni esimees Pavel Kuusik esitas õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimehe
ja aseesimehe kandidaatideks Pavel Arhipov ja Niina Netšajeva.
Pavel Arhipov ja Niina Netšajeva andsid oma nõusoleku.
Teisi kandidaate üles ei seatud.
Linnavolikogu esimees Ailar Lyra tegi ettepaneku kandidaatide nimekirja sulgemiseks.
Sellega nõustuti ühehäälselt.

Kuulutati välja vaheaeg salajase hääletamise läbiviimiseks.
Salajase hääletamise tulemused: Pavel Arhipov (10 – poolt) ja Niina Netšajeva (11 – poolt)
(Maardu Linnavolikogu häältelugemiskomisjoni protokoll nr 8).
OTSUSTATI: tunnistada õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimeheks valituks Niina Netšajeva
ja aseesimeheks valituks Pavel Arhipov (otsus nr 9, 21.11.2017).

Linnavolikogu esimees Ailar Lyra tegi ettepaneku kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja
aseesimehe kohale kandidaatide esitamiseks.
Keskerakonna fraktsiooni esimees Pavel Kuusik esitas kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja
aseesimehe kandidaatideks Jevgeni Golovatši ja Jelena Smirnova.
Jevgeni Golovatš ja Jelena Smirnova andsid oma nõusoleku.
Teisi kandidaate üles ei seatud.
Linnavolikogu esimees Ailar Lyra tegi ettepaneku kandidaatide nimekirja sulgemiseks.
Sellega nõustuti ühehäälselt.
Kuulutati välja vaheaeg salajase hääletamise läbiviimiseks.
Salajase hääletamise tulemused: Jevgeni Golovatš (13 – poolt) ja Jelena Smirnova (8 – poolt)
(Maardu Linnavolikogu häältelugemiskomisjoni protokoll nr 9).
OTSUSTATI: tunnistada kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks valituks Jevgeni Golovatš ja
aseesimeheks valituks Jelena Smirnova (otsus nr 9, 21.11.2017).
Ailar Lyra teatas, et vastavalt kodukorrale on aeg teha 15-minutiline vaheaeg. B. Slepikovski
palus istungit jätkata. Sellega nõustuti ühehäälselt.
Päevakorrapunkt 5
Maardu Linnavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine ja liikmete arvu määramine
KUULATI: linnavolikogu esimees Ailar Lyra teavitas, et võttes aluseks Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20, § 48 lg 1 ja Maardu linna põhimääruse § 27
lg 1 moodustutakse Maardu revisjonikomisjon käesoleva volikogu volituste lõppemiseni ja
tegi ettepaneku kinnitada komisjon 3- liikmelisena, sealhulgas esimees.
Küsimusi ei olnud.
OTSUSTATI (ühehäälselt): moodustada Maardu Linnavolikogu revisjonikomisjon arvulises
koosseisus 3 inimest, sh esimees (otsus nr 10, 21.11.2017).
Päevakorrapunkt 6
Maardu Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
KUULATI: linnavolikogu esimees Ailar Lyra tegi ettepaneku Maardu Linnavolikogu
esimehe kohale kandidaatide esitamiseks.
Keskerakonna fraktsiooni esimees Pavel Kuusik esitas kandidaadiks Larissa Voitko.
Maardu Linnavolikogu liige Nikolai Degtjarenko esitas kandidaadiks Aivar Parki.
Larissa Voitko ja Aivar Park andsid oma nõusoleku.
Teisi kandidaate üles ei seatud.
Linnavolikogu esimees Ailar Lyra tegi ettepaneku kandidaatide nimekirja sulgemiseks.
Sellega nõustuti ühehäälselt.
Kuulutati välja vaheaeg salajase hääletamise läbiviimiseks.
Salajase hääletamise tulemused: Larissa Voitko (15 – poolt) ja Aivar Park (6 – poolt)
(Maardu Linnavolikogu häältelugemiskomisjoni protokoll nr 10).

OTSUSTATI (15 – poolt, 6 – vastu): tunnistada revisjonikomisjoni esimehe valituks Larissa
Voitko (otsus nr 11, 21.11.2017).
Boriss Slepikovski lahkus istungilt kell 14:00.
Päevakorrapunkt 7
Revisjonikomisjoni liikmete valimine
KUULATI: linnavolikogu esimees Ailar Lyra teavitas, et vastavalt linnavolikogu otsusele on
revisjonikomisjoni liikmete arv 3, sh esimees. Esimees on salajase hääletamise tulemusena
valitud. Vastavalt Maardu linna põhimääruse § 27 lg 2 valitakse revisjonikomisjoni liikmed
salajasel hääletamisel volikogu liikmete hulgast. Revisjonikomisjoni liikmeteks saavad kaks
enim hääle saanud kandidaati.
Pavel Kuusik esitas kandidaatideks Liidia Bodnari ja Margarita Sumina.
Nikolai Degtjarenko esitas kandidaadiks Aivar Parki.
Teisi kandidaate üles ei seatud.
Linnavolikogu esimees Ailar Lyra tegi ettepaneku kandidaatide nimekirja sulgemiseks.
Sellega nõustuti ühehäälselt.
Keskerakonna fraktsiooni esimees Pavel Kuusik palus 5-minutilist vaheaega. Seda võimaldati
lähtudes Maardu linnavolikogu kodukorra § 6, lg 7 p 5.
Vaheaja lõppemisel kuulutati välja uus vaheaeg salajase hääletamise läbiviimiseks.
Salajase hääletamise tulemused: Liidia Bodnar (8 – poolt), Margarita Sumina (7 – poolt) ja
Aivar Park (3 – poolt), (2 kehtetut sedelit) (Maardu Linnavolikogu häältelugemiskomisjoni
protokoll nr 11).
OTSUSTATI: tunnistada revisjonikomisjoni liikmeteks valituks Liidia Bodnar ja Margarita
Sumina (otsus nr 12, 21.11.2017).
Larissa Voitko lahkus istungilt kell 14:20.
Liidia Bodnar lahkus istungilt kell 14:30.
Päevakorrapunkt 8
Maardu linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuse
Liidu volikogusse
KUULATI: linnavolikogu esimees Ailar Lyra tegi ettepaneku nimetada Maardu linna
esindajad Harjumaa Omavalitsuse Liidu volikogusse alljärgnevalt:
Esindajad:
Ailar Lyra
- volikogu esimees
Vladimir Arhipov
- linnapea
Asendajad:
Liidia Bodnar
- volikogu aseesimees
Rein Meel
- abilinnapea
Küsimusi, ettepanekuid ja sõnavõtjaid ei olnud.
OTSUSTATI (16 – poolt, 2 – erapooletut): kiita heaks otsus Maardu linna esindajate ja nende
asendajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuse Liidu volikogusse (otsus nr 13, 21.11.2017).
Päevakorrapunkt 9
Maardu linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu
volikogusse

KUULATI: linnavolikogu esimees Ailar Lyra tegi ettepaneku nimetada Maardu linna
esindajad Eesti Linnade Liidu volikogusse alljärgnevalt:
Esindajad:
Ailar Lyra
- volikogu esimees
Vladimir Arhipov
- linnapea
Asendajad:
Liidia Bodnar
- volikogu aseesimees
Rein Meel
- abilinnapea
Küsimusi, ettepanekuid ja sõnavõtjaid ei olnud.
OTSUSTATI (16 – poolt, 2 – erapooletut): kiita heaks otsus Maardu linna esindajate ja nende
asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu volikogusse (otsus nr 14, 21.11.2017).
Päevakorrapunkt 10
Maardu linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu
üldkoosolekule
KUULATI: linnavolikogu esimees Ailar Lyra tegi ettepaneku nimetada Eesti Linnade Liidu
üldkoosolekule Maardu linna esindajad ja nende asendajad alljärgnevalt:
Esindajad:
Ailar Lyra
- volikogu esimees
Vladimir Arhipov
- linnapea
Erika Tiganik
- volikogu liige
Rein Meel
- abilinnapea
Asendajad:
Liidia Bodnar
- volikogu aseesimees
Väino Moor
- valitsuse liige
Anastassia Valužina - abilinnapea
Pavel Kuusik
- volikogu liige
Küsimusi, ettepanekuid ja sõnavõtjaid ei olnud.
OTSUSTATI (16 – poolt, 2 – erapooletut): kiita heaks otsus Maardu linna esindajate ja nende
asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule (otsus nr 15, 21.11.2017).
Päevakorrapunkt 11
Välislähetusse suunamine
KUULATI: linnasekretär Tiiu- Ann Kaldma tegi ettepaneku, et vastavalt Sankt- Peterburi
linna Kalinini rajooni administratsiooni 02.11.2017 kutsele nr 14-2/4928 suunata Maardu
linnapea Vladimir Arhipov Maardu linna delegatsiooni juhina ja Maardu Linnavolikogu
esimees Ailar Lyra Maardu linna delegatsiooni koosseisus välislähetusse Sankt-Peterburi
linna Kalinini rajooni 23.11 – 25.11.2017. a.
Nikolai Degtajarenko esitas küsimuse, kes sõidab linnavalitsuse ametnikest Sankt
Peterburisse?
Tiiu- Ann Kaldma vastas, et Sankt- Peterburisse sõidavad linnavalitsuse ametnikest Elina
Letjutšaja, Jelena Katsuba, Larissa Ištšuk ja Rustam Prokurorov.
OTSUSTATI (15 – poolt, 3 – ei osalenud hääletamises): kiita heaks otsus välislähetusse
suunamine (otsus nr 16, 21.11.2017).
Päevakorrapunkt 12
Maardu linna 2017. aasta II lisaeelarve III lugemine

KUULATI: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov kandis ette, et linna eelarvet, sh
lisaeelarvet peab volikogu enne määruse vastuvõtmist lugema kolm korda. Muudatusi II ja III
lugemise vahel ei ole tehtud.
Anatoli Kartov tuletas meelde, et II lisaeelarve põhitegevuse tulud on kogumahus
823 433
eurot ja põhitegevuse kulud kogumahus 870 886 eurot.
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud. Rahandusosakonna juhataja palus 2017. aasta II lisaeelarve
esitatud kujul vastu võtta. Volikogu esimees pani 2017. aasta II lisaeelarve eelnõu hääletusele.
OTSUSTATI (18 - poolt): lõpetada Maardu linna 2017. aasta II lisaeelarve III lugemine ning
võtta vastu määrus Maardu linna 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine (määrus nr 1,
21.11.2017).
Sellega on istungi päevakorra kõik küsimused läbi arutatud.
Nikolai Degtjarenko pöördus Maardu Linnavolikogu poole palvega lülitada volikogu
päevakorda küsimus tehniliselt ebarahuldava transpordipargi kasutamisest AS Temptransi
poolt reisijateveo korraldamisel Maardu ja Tallinna vahelistel liinidel.
Antud küsimuse raames palutakse vastutavatel ametnikel valgustada AS Temptrans
võimekust teostada häireteta ja ohutut reisijate vedu Maardus ning soovitakse teada, kas AS
Temptrans täidab lepingulisi kohustusi linnavalitsuse suhtes. Palutakse kommenteerida firma
Temptrans AS bussidega toimunud intsidente, kus sõidu ajal on alt ära tulnud rattad ja ära
kukkunud bussiuksed. Samuti soovitakse teada ette võetud abinõudest, mis on suunatud
sellele, et ära hoida sarnaseid situatsioone tulevikus. Palutakse ametnikel selgitada, mismoodi
on kujunenud olukord, et vaatamata suurtele kompensatsioonidele linna eelarvest AS
Temptransi teostavatele vedudele, ei vasta busside seisukord tehnilistele nõuetele ja vahel
need lausa ohustavad reisijate
turvalisust? Miks varasemalt, vaatamata reisijate
rohkearvulistele kaebustele, pole linnavalitsus osutanud tähelepanu antud probleemile? Kas
on Maardu võimud valmis koos Harjumaa Ühistranspordikeskusega initsieerima uut
konkurssi riigihankele reisijateveo teostamiseks Maardu ja Tallinna vahelistel
kommertsliinidel, luues sellega konkurentsi antud suunal?
Linnasekretär Tiiu-Ann Kaldma tegi märkuse, et esitatud pöördumine ei vasta volikogu
töökorrale. Pöördumise puhul on raske aru saada, millega täpselt tegu on. Soovitakse, et
küsimus AS Temptransi bussipargi ebarahuldavast tehnilisest olukorrast lülitataks järgmise
volikogu istungi päevakorda. Pöördumises on hulk küsimusi suunatud linnaametnikele
vastamiseks. Kui tegu on arupärimisega, siis antakse arupärijatele ette nähtud aja jooksul
kirjalik vastus. Kui aga arutada küsimust volikogu istungil, siis oleks loogiline, et pöördujate
poolt esitataks eelnõu, mis sisaldaks konkreetseid ettepanekuid olukorra parendamiseks.
Praegu ei ole selge, mis vormis peaks volikogu seda küsimust arutama.
Nikolai Degtjarenko arvates ei vaja antud küsimuse käsitlemine volikogu liikmete poolt
eelnõu ettevalmistamist. Tema sõnul on teema aktuaalne ja vajab avalikku arutelu.
Hetkeolukorra kohta oskavad informatsiooni anda just linnavalitsuse ametnikud. Nikolai
Degtjarenko palus seda teha volikogu istungil.
Edauard Tanvel tegi ettepaneku antud küsimust mitte päevakorda lülitada.
Vladimir Arhipov märkis, et ei vasta tõele pöördumises olev väide linnavalitsuse
tegevusetuse kohta. Linnavalitsus on viimase aja busside tehniliste rikete teemadel kohtunud
AS Temptransi juhtkonnaga. Reisjateveo teemadel on suheldud ka Harjumaa

Ühistranspordikeskusega. Siiski on linnapea Vladimir Arhipovi sõnul oluline meeles pidada,
et tegu on kommertsliiniga ja linnavalitsus ise ei tegele transporditeenuse pakkumisega.
Ailar Lyra ütles, et antud teema on oluline ja vajab käsitlemist. Tänasel istungil ei otsusta,
millises vormis seda tehakse.
Nikolai Degtjarenko andis linnavolikogu esimehele kirjaliku pöördumise üle. Pöördumisele
on alla kirjutanud volikogu liikmed Nikolai Degtjarenko, Aivar Park, Valev Kald ja Elviira
Piiskoppel.
Ailar Lyra tänas linnavolikogu liikmeid aktiivse osavõtu eest ja kuulutas istungi lõppenuks.
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