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Maardu Linnavolikogu esimees E. Piiskoppel avas volikogu istungi ja tegi teatavaks
päevakorra projekti:
1. Kinnistu Pirnipuu põik lõik 1 linnale tasuta omandamine
Ettekandja: LMO peainsener Jüri Pihlak
Kaasettekandja: linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees
Ants Raudla
2. MADIKSE kinnisasja Maardu linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja
määramine
Ettekandja: LMO peainsener Jüri Pihlak
Kaasettekandja: linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees
Ants Raudla
3. Maardu Linnavolikogu 27.03.2012 määruse nr 66 "Maardu linna kalmistu
kasutamise eeskiri" muutmine
Ettekandja: LMO peainsener Jüri Pihlak

Kaasettekandja: linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees
Ants Raudla
4. Maardu Linnavolikogu 25.02.2014.a määruse nr 8 kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: linnavolikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik
5. Maardu Linnavolikogu määruste kinnitamine
5.1. lasteaia Sipsik arengukava kinnitamine
5.2. lasteaia Rõõm arengukava kinnitamine
5.3. lasteaia Rukkilill arengukava kinnitamine
Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: linnavolikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik
6. Maardu Linnavolikogu 29.03.2016 määruse nr 55 “Maardu linna eelarvest
sotsiaaltoetuste maksmise kord” muutmine
Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandjad: linnavolikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss
Slepikovski, linnavolikogu terviskaitse- ja sotsiaalkomisjoni esimees Inga Kirmjõe
7. Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine
Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandjad: linnavolikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss
Slepikovski, linnavolikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik
8. Maardu Linnavolikogu 28.06.2016 otsuse nr 217 “Erateede avalikuks kasutamiseks
määramine ja halduslepingu sõlmimine” muutmine
Ettekandja: abilinnapea Väino Moor
Kaasettekandja: linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees
Ants Raudla
9. Maardu linna 2016.a eelarve täitmise esialgne aruanne
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja: linnavolikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss
Slepikovski
10.Volikogu revisjonikomisjoni 2017.a. I poolaasta tööplaani kinnitamine
Ettekandja: linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Niina Netšajeva
11. Informatsioon Noortevolikogu tööst
Ettekandja: noortevolikogu esimees Ilja Schor
12. Välislähetusse suunamine
Ettekandja: linnavolikogu aseesimees Pavel Kuusik
13. Volituse andmine

Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
E. Piiskoppel: Kas on küsimusi, ettepanekuid või täiendusi esitatud päevakorra projekti
kohta?
Abilinnapea Ailar Lyra tegi ettepaneku võtta päevakorrast maha p 4 Maardu Linnavolikogu
25.02.2014.a määruse nr 8 kehtetuks tunnistamine seoses tähtaja lõppemisega ning mille
alusel antud määrus on juba kehtetuks tunnistatud.
OTSUSTATI (ühehäälselt): 20 – poolt võtta päevakorrast maha punkti 4 ja kinnitada
(ühehäälselt) 24.01.2017 istungi päevakord alljärgnevalt:
1. Kinnistu Pirnipuu põik lõik 1 linnale tasuta omandamine
Ettekandja: LMO peainsener Jüri Pihlak
Kaasettekandja: linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees
Ants Raudla
2. MADIKSE kinnisasja Maardu linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja
määramine
Ettekandja: LMO peainsener Jüri Pihlak
Kaasettekandja: linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees
Ants Raudla
3. Maardu Linnavolikogu 27.03.2012 määruse nr 66 "Maardu linna kalmistu
kasutamise eeskiri" muutmine
Ettekandja: LMO peainsener Jüri Pihlak
Kaasettekandja: linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees
Ants Raudla
4. Maardu Linnavolikogu määruste kinnitamine
4.1. lasteaia Sipsik arengukava kinnitamine
4.2. lasteaia Rõõm arengukava kinnitamine
4.3. lasteaia Rukkilill arengukava kinnitamine
Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: linnavolikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik
5. Maardu Linnavolikogu 29.03.2016 määruse nr 55 “Maardu linna eelarvest
sotsiaaltoetuste maksmise kord” muutmine
Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandjad: linnavolikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss
Slepikovski, linnavolikogu terviskaitse- ja sotsiaalkomisjoni esimees Inga Kirmjõe
6. Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine
Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandjad: linnavolikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss
Slepikovski, linnavolikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik

7. Maardu Linnavolikogu 28.06.2016 otsuse nr 217 “Erateede avalikuks kasutamiseks
määramine ja halduslepingu sõlmimine” muutmine
Ettekandja: abilinnapea Väino Moor
Kaasettekandja: linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees
Ants Raudla
8. Maardu linna 2016.a eelarve täitmise esialgne aruanne
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja: linnavolikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss
Slepikovski
9. Volikogu revisjonikomisjoni 2017.a. I poolaasta tööplaani kinnitamine
Ettekandja: linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Niina Netšajeva
10. Informatsioon Maardu linna Noortevolikogu tööst
Ettekandja: noortevolikogu esimees Ilja Schor
11. Välislähetusse suunamine
Ettekandja: linnavolikogu aseesimees Pavel Kuusik
12. Volituse andmine
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Päevakorrapunkt 1
Kinnistu Pirnipuu põik lõik 1 linnale tasuta omandamine
KUULATI: LMO peainsener Jüri Pihlak informeeris, et 26.06.2001 kehtestati Maardu
Linnavolikogu otsusega nr 115 Pirnipuu pst 46 C kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringuga hõlmatud maa-ala asub Muugal, Pirnipuu puiestee piirkonnas. Pirnipuu
põik lõik 1 teemaa on kinnistatud ja on pr Leegi Purje omandis, mida tõendab
kinnistusraamatu andmete väljavõte. Maardu linna haldusterritooriumil asuvate teede ja nende
juurde kuuluvate rajatiste Maardu linna omandisse võtmise ning avalikuks kasutamiseks
määramise tingimused on kinnitatud Maardu Linnavolikogu poolt 25. mai 2010 määrusega nr
21 „Teede linna omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise korra kinnitamine“
(edaspidi Kord):
Korra § 8 Linna omandisse saab võtta erateid tingimusel, et teemaast on moodustatud
omaette kinnistu ning tee vastab detailplaneeringule ja/või tee projektile. Linna omandisse
võtmisel eelistatakse täielikult ja nõuetekohaselt välja ehitatud asfaltkattega teed, mille suhtes
on avalik huvi.
Korra § 9 Tee linna omandisse võtmise aluseks on tee omaniku vastav avaldus, mis esitatakse
Linnavalitsusele ning millele peavad olema lisatud: tee omandiõigust tõendavad dokumendid;
tee projekt; tee ehitusluba ja tee kasutusluba.
Kinnistu asukohaga Maardu, Pirnipuu põik lõik 1, katastritunnus 44601:002:0174,
transpordimaa 100%, pindalaga 674 m2, suhtes on viidatud korra § 8 ja § 9 osaliselt täidetud,
osaliselt täitmata.
Kinnistul asub keskmises seisukorras asfaltpurukattega tee, mis vastab detailplaneeringule,
kuid millel puudub ehitus- ja kasutusluba. Tee on aktiivses kasutuses. Kinnisvarakomisjon

arutas 15.12.2016 oma koosolekul pr Leegi Purje avaldust ning asus seisukohale, et kuigi tee
linna omandisse võtmise tingimused on osaliselt täitmata, on temale kuuluva tee kasutamiseks
olemas avalik huvi, mistõttu teeb kinnisvarakomisjon Maardu Linnavalitsusele ettepaneku
pöörduda Maardu Linnavolikogu poole palvega omandada tasuta linnale kinnistu asukohaga
Maardu, Pirnipuu põik lõik 1, erandkorras, arvestades, et kinnistu suhtes on avalik huvi.
Inga Kirmjõe küsis, kas see kinnistu asub elamute piirkonnas?
Jüri Pihlak vastas, jah, kinnistu on teealune maa-ala, mille kaudu elanikud pääsevad oma
elamute juurde.
Kaasettekandja, elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees Ants Raudla
teatas, et komisjon arutas läbi esitatud eelnõu, kiitis selle heaks ja tegi ettepaneku võtta vastu
esitatud otsuse eelnõu.
OTSUSTATI (ühehäälselt): kiita heaks otsus kinnistu Pirnipuu põik lõik 1 linnale tasuta
omandamine (vt. otsus 24.01.2017 nr 251).
Päevakorrapunkt 2
2. MADIKSE kinnisasja Maardu linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja
määramine
KUULATI: LMO peainsener Jüri Pihlak informeeris, et 21.12.2004 kehtestati Maardu
Linnavolikogu otsusega nr 150 MADIKSE kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga
hõlmatud maa-ala asub Vana-Narva mnt tööstuspiirkonnas. Tänaseks on detailplaneering
enamuses realiseeritud. Nimetatud detailplaneeringualal ehitas sõiduteed välja OÜ Mergo
Holding oma vahendite arvelt. Madikse tänava sõidutee ja kõnnitee on asfaltkattega teed ning
vastavad ehitusprojektile ja detailplaneeringuga kehtestatud nõuetele. Teemaa on kinnistatud
ning on OÜ Mergo Holding omandis, mida tõendab kinnisturaamatu andmete väljavõte.
22.12.2005 väljastas Maardu Linnavalitsus ehitatud Madikse tänavale kasutusloa nr 2410
tänava kasutamiseks. 05.12.2016 esitas OÜ Mergo Holding Maardu Linnavalitsusele avalduse
kinnistu MADIKSE (katastritunnus 44604:001:0092, pindala 10390 m2, sihtotstarve
transpordimaa 100%, Maardu linn), võõrandamiseks Maardu linnale. Maardu linna
haldusterritooriumil asuvate teede ja nende juurde kuuluvate rajatiste Maardu linna omandisse
võtmise ning avalikuks kasutamiseks määramise tingimused on kinnitatud Maardu
Linnavolikogu poolt 25. mai 2010 määrusega nr 21 „Teede linna omandisse võtmise ja
avalikuks kasutamiseks määramise korra kinnitamine“ (edaspidi Kord). Vastavalt nimetatud
Korrale kinnistu MADIKSE üleandmisel üleandja on täitnud kõik Korra punktid s.t. on
omandiõigust tõendav dokument, ehitus projekt, ehitusluba ning väljastatud 22.12.2005
kasutusluba nr 2410. On väljaehitatud ka tänavavalgustus, mis tuleb lülitada Maardu linna
tänavavalgustuse võrku.
Arvestades ülaltoodud, teeb linnavalitsus ettepaneku tunnistada avaliku huvi olemasolu
Madikse tänava suhtes ja teeb linnavolikogule ettepaneku võtta Maardu linna
omandisse MADIKSE kinnistu (katastritunnus 44604:001:0092, pindala 10 390 m2,
sihtotstarve transpordimaa 100%, Maardu linn).
Kinnistu omandamisega kaasnevad Maardu linnale otsesed kulud- notaritasu ja
riigilõiv, kuid need ei ole märkimisväärsed, arvestades väljaehitatud tee väärtust.
Samuti korraldab linnavalitsus edaspidi tee hooldamist ja kasutamist, millega
kaasnevad täiendavad kulutused. Kuna tee kasutamiseks on olemas avalik huvi, on need
kulutused vältimatud.

Inga Kirmjõe küsis, kas tööstuspiirkonnas võib tee ala olla eraomandis?
Jüri Pihlak vastas, jah, võib.
Kaasettekandja, elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees Ants Raudla
teatas, et komisjon arutas läbi esitatud eelnõu, kiitis selle heaks ja tegi ettepaneku võtta vastu
esitatud otsuse eelnõu.
OTSUSTATI (ühehäälselt): kiita heaks otsus MADIKSE kinnistu Maardu linnale tasuta
omandamine ja kinnisasjale valitseja määramine.
(vt. otsus 24.01.2017 nr 252).
Päevakorrapunkt 3
Maardu Linnavolikogu 27.03.2012 määruse nr 66 "Maardu linna kalmistu kasutamise
eeskiri" muutmine
KUULATI: LMO peainsener Jüri Pihlak informeeris, et kalmistu seaduse § 7 lg 1 kohaselt
kohaliku omavalitsuse hallatava kalmistu kasutamise eeskirja kehtestab kohaliku
omavalitsuse volikogu. Sama paragrahvi lg-s 3 on ettenähtud, et kalmistu kasutamise
eeskirjas sätestatakse hauaplatsi kasutusse andmise tingimused ja kord. Kohaliku
omavalitsuse ülesanne on tagada, et kalmistu vastaks kalmistuseaduses toodud nõuetele,
kalmistul oleks kord ja puhtus ning kalmistut on võimalik häirimatult kasutada. Maardu
Linnavolikogu 27.03.2012 kehtestas määrusega nr 66 „Maardu linna kalmistu kasutamise
eeskiri“ (edaspidi Eeskiri), millega reguleeritakse Maardu haldusterritooriumil asuva Maardu
linna omandis oleva kalmistu haldamist ja kasutamist. Eeskirja § 6 lg 1 on sätestatud, et matja
soovi kohaselt eraldatakse kas ühe- või kahekohaline, erandjuhtudel kuni neljakohaline
hauaplats (nn pereplats).
Maardu Linnavalitsus teeb ettepaneku täiendada Maardu Linnavolikogu 27.03.2012
määrusega nr 66 kehtestatud „Maardu linna kalmistu kasutamise eeskiri“ sättega, mis
võimaldaks eeskirja § 6 lg 2 punktides 3 ja 4 nimetatud hauaplatsi (kolme hauakohaga
hauaplats 3,75 x 2,50 m ja nelja hauakohaga hauaplats 5 x 2,50 m) ettevalmistamise eest
võtta soovi avaldanud isikult tasu, millest finantseeritakse hauaplatsi ettevalmistamise
kulud, sh kalmistu laiendamine, pinnase planeerimine, juurdepääsutee rajamine,
jäätmete sorteerimine ja ära vedu jne. Hauaplatsi ettevalmistamise tasu kehtestamine
on põhjendatud, kuna kalmistu maa-ala on piiratud ning kolme ja nelja hauakohaga
hauaplatsi eraldamine peab toimuma erandjuhtudel ja tasu eest. Sellega Maardu
Linnavalitsus teeb ettepaneku Maardu Linnavolikogu 27.03.2012 määrusega nr 66
kehtestatud Maardu linna kalmistu kasutamise eeskirjades teha järgmised muudatused: 1)
paragrahvi 7 täiendada lõikega 4 järgmises sõnastuses:
“ (4) Käesoleva eeskirja § 6 lõikes 2 punktides 3 ja 4 nimetatud hauaplatside ettevalmistamine
toimub soovi avaldanud isikule tasu eest. Hauaplatsi ettevalmistamise tasu suuruse kehtestab
Maardu Linnavalitsus.“
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
Kaasettekandja, elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees Ants Raudla
teatas, et komisjon arutas läbi esitatud eelnõu, kiitis selle heaks ja tegi ettepaneku võtta vastu
esitatud määruse eelnõu.
OTSUSTATI (ühehäälselt): võtta vastu määrus “Maardu Linnavolikogu 27.03.2012 määruse
nr 66 "Maardu linna kalmistu kasutamise eeskiri" muutmine” (vt. määrus 24.01.2017 nr. 93).
Päevakorrapunkt 4

Maardu Linnavolikogu määruste kinnitamine
KUULATI: abilinnapea Ailar Lyra kandis ette, et käesoleva määruse eelnõuga tehakse
ettepanek kinnitada lasteaedade Rukkilill, Rõõm ja Sipsik arengukavad 2017 - 2019
terviktekstina. Koolieelse lasteasutuse seaduse §9¹ lg 1 alusel järjepideva arengu tagamiseks
koostab lasteasutus koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteasutuse arengukava.
Maardu Linnavolikogu määrusega 25.02.2014 nr 8 kehtestati Lasteaia Rukkilill, Lasteaia
Rõõm ja Lasteaia Sipsik arengukavad aastateks 2014 – 2016. 2017. aastaks on lasteaedade
arengukavade kehtivusaeg lõppenud ning vajalik on uute arengukavade vastuvõtmine. Ühtset
vormi lasteasutustele arengukava koostamiseks ei ole. Koolieelse lasteasutuse seaduse §9¹ lg 2
lähtudes määratakse arengukavas: lasteasutuse arenduse põhisuunad ja -valdkonnad;
tegevuskava kolmeks aastaks; arengukava uuendamise kord. Lasteaia Rukkilill, Lasteaia
Rõõm ja Lasteaia Sipsik arengukavad aastateks 2017 – 2019 sisaldavad visiooni, missiooni,
ülevaadet hetkeolukorrast, põhiväärtusi, eesmärke ja tegevusi. Koolieelse lasteasutuse
seaduse §9¹ lg 2 punktis 2 Lasteaia Rukkilill, Lasteaia Rõõm ja Lasteaia Sipsik arengukavade
tegevuskavade koostamisel on arvestatud eelpool nimetatud seaduse §24² lõikes 3 Lasteaia
Rukkilill, Lasteaia Rõõm ja Lasteaia Sipsik arengukava sisehindamise aruandes väljatoodud
lasteasutuse tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega. Arengukavades on eesmärkide
täitmiseks välja toodud vajalikud tegevused. Valdkondade eesmärkide ja tegevuste
väljaselgitamisel Lasteaia Rukkilill, Lasteaia Rõõm ja Lasteaia Sipsik lähtuvad: lasteaia
põhimäärusest; koolieelse lasteasutuse seadusest; Maardu linna arengukavast 2014-2025;
keelekümbluse strateegiast 2014-2020; lasteasutuse sisehindamise aruandest.
Maardu Linnavalitsus teeb ettepaneku kinnitada Lasteaia Rukkilill, Lasteaia Rõõm ja Lasteaia
Sipsik arengukavad aastateks 2017- 2019 vastavalt lisadele.
Nikolai Degtjarenko avaldas arvamuse, et lasteaedade arengukavade kinnitamiseks oleks
soovitav kutsuda lasteaedade direktorid, kes oleksid pädevad koheselt vastama küsimustele.
Kaasettekandja, hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik teatas, et komisjon
arutas läbi arengukavasid, kiitis need heaks ja tegi ettepaneku kinnitada esitatud arengukavad.
OTSUSTATI:
1. ühehäälselt kinnitada lasteaia Sipsik arengukava (vt. määrus 24.01.2017 nr 94);
2. ühehäälselt kinnitada lasteaia Rõõm arengukava (vt. määrus 24.01.2017 nr 95);
3. ühehäälselt kinnitada lasteaia Rukkilill arengukava (vt. määrus 24.01.2017 nr 96).
Päevakorrapunkt 5
Maardu Linnavolikogu 29.03.2016 määruse nr 55 “Maardu linna eelarvest
sotsiaaltoetuste maksmise kord” muutmine
KUULATI: abilinnapea Ailar Lyra tegi ettepaneku, et vastavalt kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkt 5 ja lõike 2, ning sotsiaalhoolekande
seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 alusel ja Maardu Linnavolikogu 29. märtsi 2016 määrusele nr 55
Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord viia sisse 2017. aastal järgmised
toetuste muudatused:
1. Ühekordne lapse sünnitoetus esimese ja teise lapse sündimisel on 384 eurot.

Ettepanek on tõsta toetust teise lapse sündimisel 500 euroni. Tehtud muudatusettepaneku
kohaselt saaks vanemad teise lapse sündides 116 eurot suuremat toetust, mis on vajalik lapse
sünniga kaasnevate kulude katmiseks, samuti julgustamaks perre teise lapse sündi.
Hinnanguline rahastamisvajadus aastas on 10 440 eurot.
2. Juubelitoetust makstakse juubeliteks 65, 70, 75 ja 80 ning alates 81.a igal aastal.
Juubelitoetus on 25 eurot. Ettepanek on tõsta toetuse määr 35 euroni. Materiaalselt on kõige
raskem toime tulla eakatel. Toetuse suurendamine on vajalik eelkõige eaka toimetuleku
parandamiseks. Hinnanguline lisarahastamise vajadus aastas 9 000 eurot.
3. Tõsta toetust Tšernobõli AEJ tuumakatastroofi likvideerimistöödest osavõtjaile. Toetus
määr 2016. a oli 180 eurot aastas. Ettepanek on maksta toetust Tšernobõli veteranidele 300
eurot aastas. Tšernobõli veteranidel on suurem haigusoht ja rahaline toetus on vajalik tervise
taastamiseks. Toetust saavad kokku 56 inimest. Tõstes nende toetust aastas 120 euro võrra, on
aastane hinnanguline lisarahastamise vajadus 6 720 eurot.
Seoses eelnevaga on vajadus suurendada aasta eelarvet ~ 26160 euro võrra.
Nikolai Degtjarenko küsis, mis alusel on võetud Tšernobõli AEJ tuumakatastroofi
likvideerimistöödest osavõtjate arv 56?
Tatjana Kisseljova vastas, et arv 56 on võetud vastavalt esitatud dokumentidele.
Kaasettekandja, eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss Slepikovski teatas, et
komisjon arutas läbi esitatud eelnõu, kiitis selle heaks ja tegi ettepaneku võtta vastu määruse
muutmise eelnõu.
Kaasettekandja, terviskaitse- ja sotsiaalkomisjoni esimees Inga Kirmjõe kiitis heaks esitatud
eelnõu sotsiaaltoetuste määra tõstmise suhtes.
OTSUSTATI (ühehäälselt): võtta vastu määrus “Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste
maksmise kord” muutmine (vt. määrus 24.01.2017 nr 97).
Päevakorrapunkt 6
Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine
KUULATI: abilinnapea Ailar Lyra kandis ette, et lähtuvalt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 37
on igaühel õigus haridusele. Õppimine on kooliealistel lastel seadusega määratud ulatuses
kohustuslik ning riigi ja kohalike omavalitsuste üldhariduskoolides õppemaksuta.
Et teha haridus kättesaadavaks, peavad riik ja kohalikud omavalitsused ülal vajalikul arvul
õppeasutusi.

Seaduse alusel võib avada ja pidada ka muid õppeasutusi, sealhulgas erakoole.
Erakoolid tegutsevad põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse alusel.
2016./2017. õa erakoolides õpivad Maardu linnast 13 õpilast, neist seisuga 10.01.2017:
Sakala Eragümnaasiumis – 6 õp.
Audentese Spordigümnaasiumis – 3 õp.
Audentese Erakoolis – 1 õp.
Eurogümnaasiumis – 1õp.
EBS Gümnaasiumis– 1 õp.
Mihkli Koolis – 1õp

Võttes aluseks erakooliseaduse § 222 lõike 1 (vald või linn osaleb eraüldhariduskooli
tegevuskulude katmises, kui see on valla või linna otsusel vajalik hariduse kättesaadavuse või
mitmekesisuse tagamiseks) teeme ettepaneku:
1.jaanuarist 2017 osaleb Maardu linn eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises 22 euro
ulatuses ühe õpilase kohta kuus tingimustega:
1) erakooli tegevus vastab õigusaktides esitatud nõuetele;
2) erakoolil on kehtiv tegevusluba;
3) erakoolil puudub riiklike maksude või maksete võlgnevus;
4) õpilane õpib või alustab õppimist erakoolis käesoleva määruse kehtivuse ajal;
5) erakoolis õppiva õpilase enda ja ühe tema seadusliku esindaja elukoha andmetena on
rahvastikuregistrisse kantud Maardu linn;
6) õpilase eest ei maksa täies ulatuses õppekoha tegevuskulude katmiseks toetust riik.
Linnavalitsusel on õigus igal ajal kontrollida tegevuskulude maksmise aluseks olevate
tingimuste täitmist ja tegevuskulude kasutamise sihtotstarbelisust.
Inga Kirmjõe küsis, kas linn peab ikka toetama erakooli õpilasi?
Ailar Lyra vastas, senini on linn osalenud eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises kuid
see pole kohustuslik. Õppeaasta keskel ei ole mõistlik teha negatiivseid muudatusi.
Kaasettekandja, eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss Slepikovski teatas, et
komisjon arutas läbi esitatud eelnõu, kiitis selle heaks ja tegi ettepaneku võtta vastu esitatud
määruse eelnõu.
Kaasettekandja, hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik toetas eelnevat
kaasettekandja ettepanekut.
OTSUSTATI (ühehäälselt): võtta vastu määrus eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel
osalemine (vt. määrus 24.01.2017 nr 98).
Päevakorrapunkt 7
Maardu Linnavolikogu 28.06.2016 otsuse nr 217 “Erateede avalikuks kasutamiseks
määramine ja halduslepingu sõlmimine” muutmine
KUULATI: abilinnapea Väino Moor kandis ette, et 28.juunil 2016 aastal võttis Maardu
Linnavolikogu vastu otsuse nr 217 „Erateede avalikuks kasutamiseks määramine ja
halduslepingu sõlmimine“. Maardu Linnavalitsus asus koheselt täitma nimetatud volikogu
otsust. Kuna aga AS Eesti Fosforiit müüs vahepeal Fosforiidi 4 B asuva kinnistu koos seal
asuvate avalike erateedega uuele omanikule OÜ-le Arca Varahaldus ning lähtudes uue
omaniku soovist sõlmida haldusleping Maardu Linnavalitsusega teeomaniku kohustuste,
õiguste ja vastutuse jätmise kohta OÜ-le Arca Varahaldus peaks muutma 28.06.2016 Maardu
Linnavolikogu otsuse nr 217 punkti 4 ja arvestama juba võimalusega, et kinnisasjal võib
tekkida tulevikus ka uus omanik.
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
Kaasettekandja, elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees Ants Raudla
teatas, et komisjon arutas läbi esitatud eelnõu, kiitis selle heaks ja tegi ettepaneku võtta vastu
esitatud otsuse eelnõu.

OTSUSTATI (ühehäälselt): kiita heaks otsus „Erateede avalikuks kasutamiseks määramine ja
halduslepingu sõlmimine” muutmine (vt. otsus 24.01.2017 nr 253).
Päevakorrapunkt 8
Maardu linna 2016.a eelarve täitmise esialgne aruanne
KUULATI: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov kandis ette, et Maardu linna
2016.aasta eelarve täitmise esialgse aruandega Maardu Linnavalitsus informeerib
Volikogu liikmeid möödunud aasta eelarve täitmisest. Tegemist on esialgsete andmetega,
2016 aasta majandustegevuse aruanne esitamise tähtaeg on juunikuu ja siis Volikogu saab
tutvuda lõpp- andmetega eelarve täitmise kohta juba 2016 majandusaasta aruande
koosseisus.
Möödunud aasta põhitegevuse tulude eelarve on täidetud 106.39% ,selle põhjuseks on
füüsilise isiku tulumaksu hea laekumine. 2016 aasta eelarve tulem ( ülejääk ) moodustab
330 334 eurot.
Tekkinud eelarve
ülejääk suunatakse 2017 aasta kavandatud investeerimistegevuse
rahastamiseks I lisaeelarve koostamise käigus. Tasakaalustatud ülejäägiga eelarve annab head
võimalused riiklikes projektides osalemiseks.
Inga Kirmjõe küsis, kuidas oli ülejäägiga eelmisel aastal?
Anatoli Kartov vastas, sama moodi kui ka käesoleval aastal.
Kaasettekandja, eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss Slepikovski teatas, et
komisjon arutas läbi esitatud eelnõu, kiitis selle heaks ja tegi ettepaneku võtta vastu esitatud
otsuse eelnõu.
OTSUSTATI (ühehäälselt): kiita heaks otsus Maardu linna 2016.a eelarve täitmise esialgne
aruanne (vt. otsus 24.01.2017 nr 254).
Päevakorrapunkt 9
Volikogu revisjonikomisjoni 2017.a. I poolaasta tööplaani kinnitamine
KUULATI: revisjonikomisjoni esimees Niina Netšajeva informeeris, et Maardu linna 2016.a.
eelarve täitmise esialgse aruanne arutamine toimus jaanuaris, „Seotud osapooled 2016“
küsimustikule vastuste läbivaatamine toimub veebruaris, Maardu linna haridusasutuste
teenistusliku järelevalve läbiviimises osalemine ning tulemuste arutamine lasteaias Rõõm
toimus jaanuaris, Maardu Põhikool - veebruaris, Kallavere Keskkool – märtsis, Lasteaed
Rukkilill – aprillis; Maardu linna 2017.a. esimene lisaeelarve arutamine toimub märtsis,
Maardu linna 2016 majandusaasta aruande arutamine – mais ning huvide deklaratsioonide
esitamine – aprillis ja juunis. N. Netšajeva tegi ettepaneku kinnitada revisjonikomisjoni 2017.
a. I poolaasta tööplaan.
Küsimusi ei olnud.
OTSUTATI (ühehäälselt): kiita heaks otsus volikogu revisjonikomisjoni 2017.a. I poolaasta
tööplaani kinnitamine (vt. otsus 24.01.2017 nr 255).
Päevakorrapunkt 10
Informatsioon Maardu linna Noortevolikogu tööst

KUULATI: Maardu linna noortevolikogu esimees Ilja Schor kandis ette, et Maardu
linnavolikogu võttis 26.11.2015 määrusega nr 44 vastu õigusakti Maardu linna
noortevolikogu moodustamine ja põhimääruse kinnitamine. Antud dokumendi alusel toimusid
09. - 10. märtsil 2016 noortevolikogu valimised. Tööd alustas noortevolikogu 28. märtsil
2016. aastal.
Noortevolikogu on 7-liikmeline. Esimees on Ilja Schor, aseesimees on Andrei Smagin.
Tänaseks on noortevolikogu tegutsenud üheksa kuud. Selle aja jooksul on Maardu noortele
organiseerinud mitmeid huvitavaid tegevusi. Tulevikus planeerime oma tegevust veelgi
aktiviseerida.
Üheksa kuu jooksul oleme ellu viinud mitmeid projekte. Üheks parimaks näiteks on 2016.
aasta maikuus toimunud Maardu linnavolikogu istungi simulatsioon. Ürituse eesmärk oli anda
noortele võimalus linnaelu parendamisel kaasa rääkida. Nad pidid välja pakkuma
omapoolseid mõtteid probleemide lahendamiseks. Noored said sellega väga hästi hakkama.
Tänapäeva noortel on oluline ühiskonnaelus hakkamasaamiseks arendada oma suhtlemis- ja
kõnepidamisoskusi. Selleks asutati Maardu Väitlusselts. 2016. aasta jooksul korraldasime
avaürituse. Maardu koolinoored kuulasid külalislektorite kogemusi ja ülevaadet
väitlusseltside tegevuste, olulisuse ja väljavaadete kohta Maardus, Eestis, välismaal. Kõik
huvilised said osaleda näitlikus väitlusprotsessis.
Maardu linna noortevolikogu planeeris korraldada koostöös harrastusteatriga Jõelähtme Lava
Grupp Maardu Rahvamajas 20. jaanuaril 2017 koolinoortele eestikeelse Tšehhovi
teatrietenduse „Abieluettepanek“. Projekti eesmärgiks on integratsioon- ja kultuurisidemete
soodustamine erinevate rahvusrühmade vahel. Kahjuks näitlejate haigestumise tõttu jäi
etendus ära, kuid kindlasti toimub see edaspidi.
Maardu linna noortevolikogu pakub noortele võimalust ka ajaveetmiseks. Maardu Vaba Aja
Keskuses toimus temaatiline üritus „Old Hollywood“. Üritus oli Maardus esmakordne.
Osalejate suur arv näitas, et vajadus selliste ürituste järele on suur.
Tegevuste edukaks organiseerimiseks on oluline teha aktiivset koostööd erinevate
huvigruppide ja organisatsioonidega. Heaks näiteks on noortevolikogu ja MTÜ Targad
Noored eestvõttel korraldatud vana kalendri järgi uue aasta vastuvõtmise tähistamine. 14.
jaanuaril 2017. aastal toimus rongkäik. Kõikidele möödakäijatele jagati küünlaid ja sooviti
uueks aastaks kõike head. Lõime kaasa MTÜ Julged Noored korraldatud ürituste „Sunday
Weekend“ ja “Lego kokkupanemise turniir” korraldamisel. Esimene projekt oli seatud
võrkpalli- ja jalgpalliturniiri korraldamisega. Teine pakkus võimalust Maardu linna peredel
ühiselt vaba aega veeta.
Maardu linna noortevolikogu teeb koostööd Maardu linnavalitsuse ja Maardu
linnavolikoguga. Kohtume oma tegevuste planeerimisel ja organiseerimisel Maardu linnapea,
abilinnapea ja linnavalitsuse spetsialistidega. Mõtleme aktiivselt kaasa ja pakume välja ideid,
kuidas arendada noorte elu Maardus.
Maardu linna noortevolikogu kohtub parimate kogemuste saamiseks ka teiste linnade ja
valdade noortevolikogudega. Esile võib tõsta kontakte Viimsi valla noortevolikoguga.
Loodetavasti on tulevikus meie tegevusest üha rohkem kasu Maardu linnale, eriti meie linna
noortele.

Niina Netšajeva küsis, millised on plaanid jooksval 2017 aastal?
Ilja Schor vastas, et ei oska praegu öelda kuna uue noortevolikogu valimised tulevad märtsis.
Margarita Gerasõmiva küsis, kuidas Maardu linna noortevolikogu kaasab noori inimesi?
Ilja Schor vastas, et noortevolikogu korraldab erinevaid üritusi, kutsudes osalema
läbiviidavates üritustes noori.
Boriss Slepikovski, Ants Raudla ja Nikolai Degtjarenko soovisid edu ja jõudu
noortevolikogule.
OTSUSTATI: võtta informatsioon Maardu linna Noortevolikogu tööst teadmiseks.
Päevakorrapunkt 11
Välislähetusse suunamine
KUULATI: linnavolikogu aseesimees Pavel Kuusik informeeris, et vastavalt Kingissepa
linna administratsiooni 05.12.2016 kutsele nr 14-2/4475 ettevõtluse-, kaubanduse-,
turvalisuse- ja tööhõivekomisjon teeb ettepaneku suunata Maardu linnapea Vladimir Arhipov
Maardu linna esindajana delegatsiooni koosseisus välislähetusse Kingissepa linna alates
26.01.2017 kuni 27.01.2017.a.
Inga Kirmjõe küsis, mille poolest on vaja sõita Kingissepa linna kuna on suuliselt otsustatud
vähem kasutada välislähetusi?
Pavel Kuusik vastas, et Kingissepa linna haldusalas asub Ust-Luuga sadam, mis on sarnane
Muuga sadamale ning kogemuste vahetamisel see tooks ainult kasu.
Elviira Piiskoppel lisas, et Maardu linn on piiranud välislähetusi, mis asuvad kaugel Eestist,
näiteks Kombodža. Kuna Kingissepp asub Eesti piirist 30 km kaugusel naaberriigis, oleks
mõttekam arendada sõprussidemeid just antud linnaga ning lähetuskulud on sel juhul
minimaalset.
OTSUSTATI (19 – poolt, 1 vastu (Inga Kirmjõe): kiita heaks otsus välislähetusse suunamine
(vt. otsus 24.01.2017 nr 256).
Päevakorrapunkt 12
Volituse andmine
KUULATI: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov kandis ette, et võttes aluseks Maardu
linnavolikogu 22.11.2016.a. määruse „Maardu linna 2017.aasta eelarve vastuvõtmine“ nr 90
tervishoiuteenuste osutamiseks on ettenähtud 30 625 eurot. Selleks, et nimetatud raha saaks
võtta kasutusele on vaja anda linnapeale volitused lepingu sõlmimiseks ja allkirjastamiseks.
Palun toetada ettepanek.
Küsimusi ei olnud
OTSUSTATI (19 – poolt, 1 – erapooletu Boriss Slepikovski): kiita heaks otsus volituse
andmine (vt. otsus 24.01.2017 nr 257).
Sellega on istungi päevakorra kõik küsimused läbi arutatud.
E. Piiskoppel tänas linnavolikogu liikmeid aktiivse osavõtu eest ja kuulutas istungi
lõppenuks.

Elviira Piiskoppel
Esimees
Julia Melnychenko
Protokollija

