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Ailar Lyra avas istungi. Ailar Lyra teavitas, et enne istungi päevakorra kinnitamise juurde
asumist jagab volikogu esimees informatsiooni kahe istungi vahel toimunust.
Lyra meenutas volikogu liikmetele, et huvide deklaratsiooni esitamise tähtaeg on 31.05.2018.
Kellel veel on täitmata, need saavad seda teha Maksu- ja Tolliameti kodulehe kaudu. Lyra
lisas, et küsimuste tekkimise korral saab pöörduda linnasekretäri Tiiu-Ann Kaldma poole.
Tiiu-Ann Kaldma kutsus üles volikogu liikmeid teda teavitama, kui mingil põhjusel ei ole
volikogu liige saanud e-kirja deklaratsiooni täitmise kohustuse kohta.
15.05.2018 osales volikogu esimees Harjumaa Omavalitsuste Liidu koosolekul, kus kuulati
järgmiseid ettekandeid:
– Ülevaade Rail Balticu projektist
– Vanemlusprogrammist „Imelised aastad“ avatava taotlusvooru tutvustus
– Ülevaade Harjumaa turismist ja uued suunised
– Harjumaa laulu- ja tantsupeo 2018 ettevalmistamisest 2. juunil 2018 Viimsis
– Hariduslike erivajadustega laste nõustamissüsteemi muutmine koostöös
omavalitsustega
– GEN Euroopa Konverents 2018 tutvustus (10.-14. juulil 2018 Lilleorus, Rae
vallas)
– Magdaleena 4 kulude hüvitamise ja kohustuste fikseerimise koostööleping
– Harjumaa Omavalitsuste Liidu 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
– Ülevaade Harjumaa XXIII Maakaitsepäevast 22.-23. juunil 2018 Tallinnas
Ailar Lyra lisas, et järgmine HOLi volikogu istung toimub augustis.

Volikogu esimees tegi teatavaks päevakorra projekti:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: pearaamatupidaja Helge Salu
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Ants Raudla
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko
Kaasettekandja: õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Niina Netšajeva
2. Nõuded tasulise velotaksoteenuse osutamiseks Maardu linnas
Ettekandja: arendus- ja transpordinõunik Väino Moor
Kaasettekandja: kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov
3. Maardu Linnavolikogu 27.03.2018 määruse nr 16 „Korterelamute
rekonstrueerimise toetuse andmise kord“ muutmine
Ettekandja: linnasekretär Tiiu-Ann Kaldma
Kaasettekandja: kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov
4. Taotluse esitamine
Ettekandja: arendus- ja transpordinõunik Väino Moor
Kaasettekandja: kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov
5. Maardu linna kooliõpilaste 2018. aasta suvevaheaja veetmisest
Ettekandja: abilinnapea Anastassia Valužina
Kaasettekandja: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik
6. Informatsioon Maardu linna noortevolikogu valimiste tulemustest ja edasistest
plaanidest
Ettekandja: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik
Kaasettekandja: Maardu linna noortevolikogu esimees Valeria Šinkarjova
7. Maardu Linnavolikogu 19.12.2017 otsuse nr 19 „Maardu Linnavolikogu alatise
kommunaal- ja keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine
Ettekandja: kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov

Küsimusi, ettepanekuid ja täiendusi päevakorra projekti kohta ei esitatud.

Ailar Lyra pani päevakorra projekti kinnitamise hääletamisele.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Päevakorrapunkt 1
Majandusaasta aruande kinnitamine
KUULIATI: pearaamatupidaja Helge Salu sõnas, et Maardu Linnavolikogu poolt on
riigihanke tulemusena valitud auditeerima Maardu linna konsolideerimisgrupi majandusaasta
aruannet audiitorfirma Grant Thoron Rimess Baltic. Maardu linna tütarettevõtted on sama
audiitorfirma poolt auditeeritud jaanuar-märts 2018. a. Helge Salu lisas, et Maardu
Linnavalitsuse tegevuse ja konsolideerimisgrupi aruande auditeerimine oli perioodil aprill
kuni mai 2018. a. Salu seletas, et majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja
konsolideerimisgrupi raamatupidamise aruandest. (Konsolideerimisgrupp koosneb asutustest:
Maardu Linnavalitsus, Maardu lasteaiad ja koolid, Maardu Kultuuri- ja Infokeskus, Maardu
Linnaraamatukogu, Linnaarhiiv, Maardu Linna Haldusbüroo ja Maardu Sotsiaalmaja). Ta
näitas tabelites olevaid andmeid Maardu linna elanikkonnast vanuserühmade lõikes,
konsolideerimisgrupi tähtsamaid finantsnäitajaid ja kulude osatähtsust 2017. aastal. Salu
seletas, et konsolideerimisgrupi raamatupidamise aruanne koosneb bilansist, tulemiaruandest,
rahavoogude aruandest, netovara muutuste aruandest ja eelarve täitmise aruandest. Sõltumatu
vandeaudiitori aruande kohaselt kajastab kaasnev konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt grupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga
31. detsember 2017 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta konsolideeritud
finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse eelarve täitmist
kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Nikolai Degtjarenko tegi märkuse, et aruandes ei ole kajastatud paljusid nii nimetatud
varjatud lepinguid, mis on sõlmitud erinevate Maardu linna munitsipaalettevõtetega. Ta seadis
lepingute efektiivsuse kahtluse alla. Tema väitel ei ole kajastatud arvukaid töökohti
munitsipaalettevõtetes, mida täidavad praegu tegevad linnavolinikud ja linnaametnikud. Tegu
on Degtjarenko väitel huvide konfliktiga.
Helge Salu vastas, et selles aruandes on lisa 20, mis räägib tehingutest seotud osapooltega.
Seda uuritakse audiitori poolt järjest põhjalikumalt. Äriregistrist tehti päringud ja anti
audiitoritele andmed tehingute ja summade kaupa. Audiitorid võrdlesid valikuliselt ja vaatasid
andmeid kuni lepingu põhjani, sisuni. Salu lisas, et aastaaruandes ei pea kajastama andmeid
seotud osapoolte kohta, kui tehinguid ei ole tehtud turuhinnast erineva hinnaga.

Kaasettekandja, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Ants Raudla teatas, et komisjon
vaatas esitatud eelnõu läbi ja toetab Maardu linna konsolideeritud 2017. aasta majandusaasta
kinnitamist.
Kaasettekandja, revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko teatas, et komisjon arutas esitatud
eelnõu läbi ja toetab Maardu linna konsolideeritud 2017. aasta majandusaasta kinnitamist.
Kaasettekandja, õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Niina Netšajeva teatas, et komisjon
arutas esitatud eelnõu läbi ja toetab Maardu linna konsolideeritud 2017. aasta majandusaasta
kinnitamist.
Valev Kald sõnas, et aruanne on koostatud korrektselt. Sisuliselt kulude osas vasakpartei aga
nõus ei ole, kuna majandusaruandes esitatud kulude artiklid olid koostatud eelarve põhjal ja
vasakpartei eelarvega nõus ei olnud, siis ei ole nad sisulise poole pealt nõus ka majandusaasta
aruandega.
Nikolai Degtjarenko sõnul ei saa Edgar Savisaare Valmisliit toetada majandusaastaaruande
kinnitamist, kuna seal ei ole kajastatud paljud lepingud. Ei ole näha, kes linnavolikogu
liikmetest tegutseb linna struktuurides. Tegemist on huvide konfliktiga.

Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani eelnõu Majandusaasta aruande kinnitamise hääletamisele.
Otsustati (16 poolt, 3 vastu): kiita heaks otsus Majandusaasta aruande kinnitamine (otsus nr
36, 22.05.2018).

Päevakorrapunkt 2
Nõuded tasulise velotaksoteenuse osutamiseks Maardu linnas
KUULATI: arendus- ja transpordinõunik Väino Moor sõnas, et Maardu Linnavalitsusele on
saabunud soov velotaksoteenuse osutamise kohta Maardu linnas. Vastavalt ühistranspordi
seadusele on selleks vaja kehtestada kord. Selles peab olema kehtestatud nõuded
sõidukijuhile: vanus vähemalt 18-aastat; vähemalt A1, A, B1 või B kategooria juhiluba ning
sõiduki juht peab olema kohtulikult karistamata. Moor lisas, et samuti on eelnõus ära toodud
ka nõuded velotranspordivahendile, liikluskorrale (võib liigelda Maardu linna tänavatel
selleks ette nähtud teel) ja marsruudile. Moor lisas veel, et taotleja saab Maardu
linnavalitsuselt teenindaja kaardi, kus on tema pilt ja teeninduspiirkond (Maardu linn). Moor
täpsustas, et Tallinnasse sellega sõita ei ole lubatud.
Aivar Park soovis teada, kas kord on võrreldav Tallinna omaga ja kas velotakso saab sõita ka
Tallinnasse.
Moor vastas, et Tallinn ei ole sellist korda veel vastu võtnud. Luba kehtib ainult meie
territooriumil. Tallinnasse see luba ei võimalda sõita.
Tiiu-Ann Kaldma lisas, et ühistranspordiseaduse muudatus lubab kehtestada nõudeid
taksondusele alates jaanuarikuust. Tallinn pole selle kohast korda veel suutnud välja töötada.
Maardul on võimalus olla selle valdkonna pioneeriks. Kaldma lisas, et määruse koostamisel
võeti abiks liiklusseadus.
Degtjarenko küsis, kus on eelnõus kirjas, et antud velotaksoga ei saa Tallinnasse sõita.
Moor vastas, et eelnõu §3 lg 2 on kirjas, et marsruut võib kulgeda Maardu linna tänavatel või
riigimaanteede puhul ainult nende sõiduteedest eraldatud osal.
Kaldma täiendas, et kuna tegu on Maardu Linnavolikogu määrusega, siis kehtib see ainult
Maardu territooriumil.
Kaasettekandja, kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov teatas,
et komisjon arutas esitatud eelnõu läbi ning palub eelnõu volikogu poolt heaks kiita.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati (19 poolt): võtta vastu määrus Nõuded tasulise velotaksoteenuse osutamiseks
Maardu linnas (määrus nr 22, 22.05.2018).

Päevakorrapunkt 3
Maardu Linnavolikogu 27.03.2018 määruse nr 16 „Korterelamute rekonstrueerimise
toetuse andmise kord“ muutmine
KUULATI: linnasekretär Tiiu-Ann Kaldma sõnas, et kehtiva korra alusel on korteriühistutel
võimalik taotleda toetust katuste renoveerimiseks. Objektiivsetel põhjustel ei suuda
korteriühistud selleks aastaks oma taotlusi esitada. Nad ei jõua oma koosolekuid läbi viia.
Samal ajal planeerivad mõned korterelamud soojustada maja fassaadi. Ettepanek on laiendada
määrust selliselt, et toetust saab ka fassaadide rekonstrueerimiseks. Kaldma sõnas, et
toetatakse neid projekte, mis näevad ette energiatõhususe suurendamist. Veel ta lisas, et
eelnõus on ettepanek pikendada taotluse esitamise tähtaega 2018. aastal kuni 30.06.2018, et
ühistutel oleks võimalik planeerida renoveerimistööd majandustegevuse kavasse.
Ants Raudla võttis sõna, milles rõhutas, et aastaid tagasi toetati elamuid fassaadide ja katuste
kordategemisel. Viimasel ajal seda pole enam olnud. Selle toetamise korra ja tehtavate
muudatustega paraneb ka linna üldpilt. Raudla palus toetada antud eelnõud.
Kaasettekandja, kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov teatas,
et komisjon arutas esitatud eelnõu läbi ning palub eelnõu volikogu poolt heaks kiita.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani määruse eelnõu hääletamisele.
Otsustati (19 poolt): võtta vastu määrus Maardu Linnavolikogu 27.03.2018 määrust nr 16
„Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise kord“ muutmine (määrus nr 23,
22.05.2018).

Päevakorrapunkt 4
Taotluse esitamine
KUULATI: Ettekandja: arendus- ja transpordinõunik Väino Moor sõnas, et praegusel hetkel
soovib kuus maakonda üle minna tasuta ühistranspordile. Üheksa pole seda aga teinud, sh
Harjumaa. Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatus ja Harjumaa Ühistranspordikeskuse
üldkoosolek on tasuta ühistranspordikeskuse suhtes eitaval seisukohal. Moor lisas, et tuleb
lähtuda sellest, mida Maardu linna elanikud soovivad. Seepärast tuldi antud küsimusega ka
volikogu ette, et veelkordselt taotleda läbi ühistranspordikeskuse tasuta ühistranspordi
kehtestamist. Maardu linnapea on sellekohase kirja juba ka ühistranspordikeskusele saatnud.
Ühistranspordikeskus peab 23. maiks tegema oma ettepaneku ühistranspordi tuleviku suhtes
Maanteametile. Kui volikogu võtab käesoleva otsuse vastu, siis edastatakse see ka juba täna
ühistranspordikeskusele. Senini on olnud minister Simsoni seisukoht selline, et kui maakond
ei soovi tasuta ühistranspordi kehtestada, siis erandideid omavalitsuse lõikes ei tehta. Maardu
linn soovib siiski erandit. Ei ole võimalik võrrelda Maardu linna olukorda maapiirkondadega.
Maardust käib igapäevaselt umbes 6500 inimest ühistranspordiga tööl. Moor täpsustas, et
eelnõu kohaselt taotleme tasuta sõiduõiguse rakendamist avalikele bussiliinidele nr 100
(Tallinn – Laagna - Maardu) ja 101 (Tallinn – Maardu) sõidukilomeetri hinnaks ja
piletihinnaks null eurot alates 01.07.2018. Veel ta lisas, et soovime ka erandit, millega lülitaks
alates 1. juulist 2018 kommertsbussiliinid 285 (Maardu – Muuga – Lasnamägi Tallinn(Laikmaa)) ja 288 (Maardu –Tallinn (Balti Jaam)) avalike liinide teenindamise
süsteemi ning kehtestada nimetatud bussiliinidele sõidukilomeetri hinnaks ja piletihinnaks
null eurot alates 01.07.2018.

Põhjus on selles, et liinid lähevad läbi Muuga. Maardu linn soovib, et kõik linna elanikud
oleks võrdselt koheldud. Moor lisas, et riigihanke tähtaega, mis puudutab avalike liinide vedu
2019. aastal, on kaebuste tõttu lükatud edasi 21. juunini kell 10:00.

Degtjarenko viitas oma sõnavõtuga Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juhi Vello Jõgisoo
seisukohale mille järgselt on Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus arvamusel, et tasuta transporti
nende vahendite eest teha ei saa. Eeskätt läheb toetus avalikku liinidele.
Antud taotluse puhul on tegu PR-ga, mitte aga probleemide lahendamisega. Tasuta
ühistransport funktsioneerib Tallinnas ja Sillamäel. Ühistranspordi küsimust saab lahendada
linnaeelarve vahendite arvelt, mitte lootes ühistranspordi keskuse toetustele, kes avalikult
teatab, et raha tasuta ühistranspordiks pole.
Väino Moor vastas, et volikogu liikme kohustus ei ole välja tuua, et meil ei ole raha. Raha
Harjumaa jaoks on täiesti olemas. Kui keegi teine Harjumaa omavalitsus ei soovi minna üle
tasuta ühistranspordile, siis erandi tegemisel jätkub Maardu jaoks piisavalt raha.
Kaasettekandja, kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov teatas,
et komisjon arutas esitatud eelnõu läbi ning palub eelnõu volikogu poolt heaks kiita.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati (19 poolt): kiita heaks otsus Taotluse esitamine (otsus nr 37, 22.05.2018).

Päevakorrapunkt 5
Maardu linna kooliõpilaste 2018. aasta suvevaheaja veetmisest
KUULATI: abilinnapea Anastassia Valužina palus linnavalitsuse nimel vastu võta otsus
Maardu linna kooliõpilaste 2018. aasta suvevaheaja veetmisest, mis sisuliselt kätkeb
alljärgnevat informatsiooni:
Suvevaheaja veetmiseks on planeeritud tegevusi mitmesajale õpilasele. Maardu koolide
õpilased saavad osaleda kolmes linnalaagris, kolmes õpilasmaleva vahetuses ning
rahvusvahelistes projektides. Linnalaagrid on mõeldud 1.–4. klassi õpilastele. Läbiviijateks on
Maardu Gümnaasium, Maardu Põhikool ja Kallavere Keskkool. Linnalaagri kavaga saab
tutvuda kooli kodulehtedel. Planeeritud tegevuste täitmine sõltub paljuski ka ilmastikuoludest.
22.06–24.06 on planeeritud Maardu õpilastele väljasõit Sankt-Peterburgi „Alõe Parusa“
festivalile, millega tähistatakse kooli lõpetamist. 14.07–21.07 oodatakse Jegabpilsi ja
Klaipeda rajooni noori Maardusse. Külalised puhkavad koos Maardu noortega laagris
„Viiking Tiigrid“. 07.08–24.08.2017 on kavas Maardu õpilaste külaskäik Minskisse laagrisse
„Borok“.
Vanematele õpilastele pakutakse suvel võimalust osaleda Maardu Õpilasmaleva töös. Töö
toimub kolmes vahetuses.Maardu Linnavalitsuse poolt koostati eelarve 300 malevlase jaoks.
Vladimir Arhipov lahkus istungilt 1348
Volikogu esimees soovis teada, kas volikogu liikmetel on ettekandjale küsimus või
teemakohaseid sõnavõtte.

Volikogu liikmed olid ühiselt nõus ära kuulama kaasettekande, et selle järel küsida ja sõna
võtta.
Kaasettekandja, haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik sõnas, et Maardu
õpilasmaleval täitub tänavu 18. aastat. Registreerimine läks edukalt. Tiganik seletas, et
üksikutel lastel lubatakse töötada kahes vahetuses (nendele lastele, kes on pärit
vähekindlustatud ja paljulapselistest peredest). Käesoleval aastal on noorte tunnitasu 2.97
eurot. Veel ta lisas, et laagri juhendajad käisid tööinspektsiooni infopäeval ja on saanud
tunnistuse, et nad võivad töötada lastega. Tiganik väljendas kaastunnet rühmajuhi Jevgeni
Dmitrievi surma puhul.
Degtjarenko sõnul on väga tähtis, et Maardu linn hoolitseb selle eest, et noored suve vaheaega
veedavad ning huvitav on noorte detektiivide kool. Nad võiksid uurida linnavõimu tegevust.
Volinik viitas ebaõigele personaali- ja kommunaalmajandus poliitikale. A. Lyra sõnas, et
Degtjarenko sõnavõtt ei ole seotud antud päevakorrapunkti küsimuse aruteluga. Ta palus jääda
küsimuse arutelul teemakohaseks ja korrektseks. Volikogu esimees lisas, et sõnavõtud
protokollitakse vastavalt Maardu Linnavolikogu töökorrale. Protokollitakse arutusel olnud
küsimused ja nende arutelu käik. Sõnasõnalist asjasse mitte puutuvat ümberkirjutust
sõnavõtust ei toimu.
Boriss Slepikovski lahkus istungilt 1355
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani otsuse eelnõu hääletamisele.
Otsustati (18 poolt): kiita heaks otsus Maardu linna kooliõpilaste 2018. aasta suvevaheaja
veetmisest (otsus nr 38, 22.05.2018).

Päevakorrapunkt 6
Informatsioon Maardu linna noortevolikogu valimiste tulemustest ja edasistest
plaanidest
KUULATI: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik sõnas, et 12.04-13.04.2018
toimusid Maardus noortevolikogu valimised. Noortevolikogu tegutseb Maardus juba 3 aastat
ning vastavalt vajadusele on volikogu muutnud noortevolikogu määrust paremaks,
paindlikumaks ja efektiivsemaks. Tiganik seletas, et noortel kujuneb oma nägemus, kuidas
noortevolikogu igapäevast tööd optimeerida ja samas rohkem noori kaasata ning motiveerida.
Tiganik täpsustas, et valimiste esimeses voorus toimus hääletamine koolides ja
Noortekeskuses. Teine voor – vestlus valimiskomisjoniga. Vestluse käigus selgus, et meie
linna noortel on potentsiaali. Neil on uued ideed, loominguline mõtteviis ja kõige tähtsam –
soov töötada ja kasulik olla. Kokku kandideeris Maardu linna noortevolikogusse 12 noort.
Valituks osutus kokku 7 kandidaati. Noortevolikogu esimeheks valiti Lera Šinkarjova,
asetäitjateks Sofia Sevalkina ja Viktor Kostenko.
Valev Kald sõnas, et on huvitav, kuidas jäi vestlusvooru tulemusena välja 15 häält saanud
noor, aga sisse said noored ka 12 ja 14 häälega. Peaaegu kõik noortevolikogu liikmed on
ühest õppeasutusest. Eriti torkab see silma juhtimises, kus kõik kolm: esimees ja aseesimehed
on Maardu Gümnaasiumi õpilased. Kas see ei mõjuta kuidagi noortevolikogu eesmärki? Kald
lisas, et oleks hea, kui koosseisus oleks inimesi rohkem teistest Maardu koolidest ja ka meie
koolide väliseid noori.

Volikogu esimees tänas volikogu liiget asjaliku sõnavõtu eest.
Tiganik täpsustas, et kõik noortevolikogu koosseisu mittesattunud noored on oodatud osalema
noortevolikogu toetusgrupis.
Kaasettekandja, noortevolikogu esimees Valeria Šinkarjova täiendas, et aseesimeeste
valimisel sai oluliseks see, kes soovib ja tahab selles töös osaleda. Maardu Põhikooli
esindajad ei olnud ise sellest tööst huvitatud. Kallavere Keskkooli esindaja Nikita Karbuzanov
jäi aseesimeeste valimisel kolmandaks. Selline on demokraatlik protsess.

Šinkarjova sõnas, et 18. aprilli Maardu linna noortevolikogu kolmanda koosseisu esimesel
koosolekul valiti esimees ja aseesimehed ning pandi paika vastutusvaldkonnad. Teisel
koosolekul, mis toimus 02. mail, arutles noortevolikogu võimalikest plaanidest selleks
aastaks. Selleks, et tõsta ürituste kaudu kodanikuaktiivsust, planeeritakse realiseerida
järgmised projektid: „Huvitavad tunnid. Õpilased linnavalitsusse“, „Linna orienteerumine“,
korraldada huvitavaid koolitusi erinevate teemadega, mis oleks kasulikud linna noortele,
korraldada noorte foorumit, kus noored võivad diskuteerida üksteisega linna probleemidest,
mis puudutavad noori ja arutada ideed. Šinkarjova lisas, et jätkatakse noorte informeerimist
linnas toimuvatest üritustest ja võimalustest, jätkatakse koostööd linnaga ning planeeritakse
luua side teiste noortevolikogudega ja noorte organisatsioonidega, et vahetada kogemusi ja
koos korraldada midagi huvitavat.
Nikolai Degtjarenko soovis noortevolikogule palju jõudu ning küsis, kas planeeritakse ka
mingeid rahvusvahelisi tegevusi.
Šinkarjova vastas, et noortevolikogul on alles kolmas koosseis ja ei jagu kogemusi
rahvusvaheliste suhete jaoks. Samuti on palju ära teha Maardu linna siseselt. Oluline on
laiendada ka suhteid naaberomavalitsustega.
Degtjarenko soovis teada, miks analüüsides möödunud volikogu koosseisu, on
noortevolikogu koosseisus paljuski keskerakonna taustaga noored. Miks ei saanud
noortevolikogusse läbi vestlusvooru teiste poliitilise suuna esindaja, kuigi ta sai rohkem hääli,
kui vestlusvoorus kaks valituks osutunud kandidaati?
Šinkarjova vastas, et üks volikogu liige tõesti kuulub erakonda, kuid teised on kõik
apoliitilised inimesed. Veel ta lisas, et nad kutsuvad koosolekutel osalema kõiki Maardu noori,
sh ka neid, kes ei osutunud valituks.
Otsustati: võtta informatsioon Maardu linna noortevolikogu valimiste tulemustest ja
edasistest plaanidest teadmiseks.

Päevakorrapunkt 7
Maardu Linnavolikogu 19.12.2017 otsuse nr 19 „Maardu Linnavolikogu alatise
kommunaal- ja keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine

KUULATI: kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov sõnas, et
Muuga aedlinnast on tulnud sooviavaldus, et nende piirkonnast oleks üks inimene, kes osaleks
kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni töös. Kandidaadiks on Igor Sljussar. Komisjon
ei ole vastu ja soovib lisada Igor Sljussar 10-liikmeks
Nikolai Degtjarenko oma sõnavõtuga väljendas oma rahulolematust seoses sellega, et teade
komisjoni toimumise kohta saadetakse liiga hilja ja tal ei ole aega komisjoniks ette
valmistuda. Näiteks saadetakse neljapäeva õhtul kutse, aga koosolek toimub reedel kell 11:00.
Nüüd saadeti pühapäeva õhtul email, millega teatati, et järgmine koosolek toimub järgmisel
päeval. Ta kutsus üles teineteisele vastu tulema ja teatama koosolekust vähemalt kaks päeva
ette. Paljudes omavalitusustes on see nii.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees Ailar Lyra pani otsuse eelnõu hääletamisele.
Otsustati (16 poolt, 3 erapooletut): kiita heaks otsus Maardu Linnavolikogu 19.12.2017
otsuse nr 19 „Maardu Linnavolikogu alatise kommunaal- ja keskkonnakomisjoni koosseisu
kinnitamine“ muutmine (otsus nr 39, 22.05.2018).

Ailar Lyra tänas linnavolikogu liikmeid osavõtu eest ja kuulutas istungi lõppenuks. Järgmine
istung toimub 26.06.2018, kell 12:00.

Ailar Lyra
Esimees
Jelizaveta Baikova-Lapina
Protokollija

