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Ailar Lyra avas istungi. Ailar Lyra teavitas, et enne istungi päevakorra projekti kinnitamise
juurde asumist jagab volikogu esimees informatsiooni kahe istungi vahel toimunust.
Ailar Lyra informeeris, et kõik volikogu liikmed on täitnud seotud osapoolte deklaratsioon.
31.05.2018 tuleb esitada ka huvide deklaratsioon. Anname edaspidi ka sellest teada.
Kahe volikogu vahelisel aja saadeti Jõelähtme valla poolt Jõelähtme Vallavolikogu
18.01.2018 otsus nr 34 „Maardu linna ja Jõelähtme valla vaheliste piiride muutmine“.
Kuii tööplaan volikogu poolt kinnitatud, siis arutame antud küsimust märtsikuu istungil.
A.Lyra tuledes veelkord meelde, et komisjonide 2018. aasta töö (v.a revisjonikomisjon)
aruanded esitakse 2019. a jaanuaris.
Ailar Lyra tegi teatavaks päevakorra projekti:
1. Maardu linnavolikogu 2018. a tööplaani kinnitamine
Ettekandja: volikogu esimees Ailar Lyra
2. Asendus- ja järelhoodlusteenuse osutamise tingimused ja kord
Ettekandja: sotsiaalabi osakonna juhataja Reet Aljas
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Riina Läll
3. Muuga tee 132 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

Ettekandja: õigusnõunik Julia Saveljeva
Kaasettekandja: õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Niina Netšajeva
Kaasettekandja: kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov
4. Maardu linnavalitsuse hallatava asutuse Muuga lasteaed asutamine
Ettekandja: abilinnapea Anastassia Valužina
Kaasettekandja: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik
5. Maardu linnavalitsuse hallatava asutuse Muuga lasteaed põhimääruse kinnitamine
Ettekandja: abilinnapea Anastassia Valužina
Kaasettekandja: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik
6. Informatsioon Maardu haridusasutuste 2017. aasta haldusjärelevalve kokkuvõttest
Ettekandja: haridusnõunik Vaido Niinesalu
Kaasettekandja: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik
7. Premeerimine
Ettekandja: volikogu esimees Ailar Lyra
Küsimusi, ettepanekuid ja täiendusi päevakorra projekti kohta ei esitatud.
Ailar Lyra pani päevakorra projekti kinnitamise hääletamisele.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorrapunkt 1
Maardu linnavolikogu 2018. a tööplaani kinnitamine
KUULATI: volikogu esimees Ailar Lyra esitas Maardu linnavolikogu tööplaani 2018.
aastaks.
Nikolai Degtjarenko avaldas arvamust, et volikogu tööplaanis ei ole piisavalt tähelepanu
pööratud ühistranspordi teemadele, eriti mis puudub turvalisust. Ta tegi ettepaneku täiendada
tööplaani ühistranspordi aruteluga. Kaasata võiks ka ekspeerte.
Ailar Lyra vastas, et selline teema on juba volikogu tööplaanis olemas.
Otsustati ( 19 – poolt, 2 – erapooletut): kiita heaks otsus Maardu linnavolikogu 2018. a
tööplaani kinnitamine (otsus nr 30, 27.02.2018).
Päevakorrapunkt 2
Asendus- ja järelhoodlusteenuse osutamise tingimused ja kord
KUULATI: sotsiaalabi osakonna juhataja Reet Aljas kandis ette, et alates 1.01.2018 kehtima
hakanud sotsiaalhoolekande seaduse muudatusega kujundati ümber kehtiv asenduskoduteenus
ja perekonnas hooldamise teenus asendus- ja järelhooldusteenuseks ning nende teenuste
korraldamine ja rahastamine anti üle kohalikele omavalitsustele. Asendushooldusteenus on
kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või
lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks
peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna
loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Vastavalt
sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõikele 1 on vajalik kohaliku omavalitsuse üksusel
kehtestada ka asendus-ja järelhooldusteenuse osas abi andmise kord, sh sotsiaalteenuste ja –
toetuste kirjeldus ning rahastamine ja taotlemise tingimused. Teenuseid rahastatakse kohaliku
omavalitsuse eelarvest.Toetusfondi kaudu eraldati Maardu linnavalitsusele 52 446 € antud
teenuse sihtotstarbeliseks rahastamiseks. 90% vahendite eraldamisel võetakse arvesse

asendushooldus- ja järelhooldusteenustel viibivate isikute arv 1. detsembri seisuga. 10%
jaotamisel arvestatakse 1. juuni seisuga toimunud muutusi teenustel viibivate isikute osas.
Alates 2019. aastast arvestatakse arvestatud summast maha eelmise kalendriaasta rahaline
jääk. Maardu linnavalitsusel oli seisuga 1. detsember 2017 asenduskoduteenusel 3 alaealist.
Teenuse rahastamine on koefitsendipõhine. Asenduskoduteenuse koefitsent on 2,3 ning
toetuse määr 500€. Seega kulub 2018 aaastal olemasolevate lepingute alusel teenusele 41 400
€.
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
Kaasettekandja, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Riina Läll teatas, et komisjon arutas
esitatud eelnõu läbi, kiitis selle heaks ja tegi ettepaneku toetada esitatud määruse eelnõu
vastuvõtmist.
Otsustati (ühehäälselt): võtta vastu määrus asendus- ja järelhoodlusteenuse osutamise
tingimused ja kord (määrus nr 14, 27.02.2018).
Päevakorrapunkt 3
Muuga tee 132 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
KUULATI: õigusnõunik Julia Saveljeva kandis ette, et ehitusseadustiku § 83 lg 1 p 2
kohaselt mitut kinnisasja läbiva uue elektripaigaldise rajamiseks on nõutavad
projekteerimistingimused.
Maardu Linnavalitsus määras oma 04.04.2017 korraldusega nr 219 projekteerimistingimused
Muuga tee lõik 1, Muuga tee lõik 2 ja Õunapuu puiestee L1 kinnistutele elektriõhuliini
ümbertõstmise kohta ehitusprojekti koostamiseks. Ülalnimetatud projekteerimistingimuste
elluviimisega kaasneb asjaõigusseaduse (AÕS) § 1581 ettenähtud talumiskohustuse tekkimine.
Ülaltoodud projekteerimistingimuste alusel on koostatud Õunapuu pst 2 elektrivõrgu
ümberehituse projekt. Projekti eesmärk on asendada Muuga tee 136//Õunapuu pst 2 kinnistu
kohal olev õhuliin maakaabliga. Maakaabelliin läbib osaliselt kinnistut asukohaga Muuga tee
132 Maardu. Muuga tee 132 kinnistu omanik on Maimo Kalda. Elektrilevi OÜ on pöördunud
Maimo Kalda poole servituudi seadmise lepingu sõlmimise ettepanekuga seoses
maakaabelliini paigaldamisega, kuid lepingut ei ole õnnestunud sõlmida. AÕS § 1581 lg 1
kohaselt on kinnisasja omanik kohustatud taluma oma kinnisasjal tehnovõrku või -rajatist ja
lubama selle ehitamist kinnisasjale, kui tehnovõrk või -rajatis on vajalik avalikes huvides ja
puudub muu tehniliselt ning majanduslikult otstarbekam võimalus tehnovõrguga või rajatisega liituda sooviva isiku tarbimiskoha ühendamiseks tehnovõrguga või -rajatisega või
tehnovõrgu või -rajatise arendamiseks. AÕS § 1581 lg 11 kohaselt on tehnovõrk või -rajatis
ehitatud avalikes huvides, kui selle kaudu osutatakse avalikku teenust ja see kuulub isikule,
kellele laieneb elektrituruseaduse § 65 lõikes 1 sätestatud kohustus. Kinnisasja
sundvõõrandamise seaduse (KASVS) § 463 lg 1 esimese lause kohaselt asjaõigusseaduse §
1581 lõikes 1 sätestatud isik esitab valla- või linnavalitsusele sundvalduse seadmise taotluse.
Elektrilevi OÜ on esitanud Maardu Linnavalitsusele taotluse Maardus Muuga tee 132 asuva
kinnisasjale sundvalduse seadmiseks avalikes huvides tehnovõrkude ja –rajatiste
(maakaabelliin) ehitamiseks. Sundvalduse seadmise sisuks on maakaabelliini väljaehitamine,
majandamine, remontimine, hooldamine ja muul viisil kasutamine elektrivarustuse tagamise
eesmärgil. Sundvaldus seatakse maakaabelliinile, mille kaitsevöönd on 1 m mõlemale poole
kaabli telgjoont. Tehnovõrk on projekteeritud vastavalt LEONHARD WEISS ENERGY AS
2017 aasta tööprojektile „Õunapuu pst 2 elektrivõrgu ümberehitus“. Maakaabelliini
paigutusega ei teki uusi piiranguid kinnisasjale, kuna Muuga tee 132 kinnistul paikneb
olemasoleva õhuliini ja elektrimasti kaitsevöönd ning uue tehnovõrgu paigaldamisega
kaitsevöönd ei laiene. Pärast maakaabelliini paigaldamist taastab tehnovõrgu omanik omal
kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra, mis on kooskõlas Maardu linna kaevetööde

eeskirjaga. Projekteeritud tehnovõrk rajatakse avalikes huvides ja tagab Muuga piirkonna
elanikele elektrivarustuse. Tööprojekti järgi on projekteeritud 0,4 kV elektrimaakaabelliin.
Olemasolev õhuliin demonteeritakse ja elektrivarustus tagatakse maakaabelliini kaudu.
Rajatava maakaabelliini kaitsevööndi ehk talumiskohustuse ala pindala on 8 m2. Kuna puudub
muu tehniliselt ning majanduslikult otstarbekam võimalus tehnovõrgu ehituseks, mis ei
paneks teisi kinnisasja omanikke samaväärsesse või halvemasse olukorda, siis ei ole antud
elektrivõrgu ehitamist võimalik teostada Muuga tee 132 kinnistut kasutamata. Õhuliini
asendamine maakaabelliiniga on kooskõlas Maardu Linnavolikogu 23.01.2018 määrusega nr
3 kinnitatud Maardu linna energiamajanduse arengukavaga 2017-2027, mille kohaselt
madalpinge elektriliinide osas tuleks jätkata Elektrilevi OÜ-le kuuluvate madalpinge
õhuliinide viimist maakaablisse.
Sundvaldus seatakse kooskõlas projekteerimistingimuste ja Maardu Linnavolikogu
25.03.2008 määrusega nr 170 kehtestatud Maardu linna üldplaneeringuga. dusmenetluse
seaduse § 40 lõike 1 kohaselt peab haldusorgan enne haldusakti tegemist andma
menetlusosalisele võimaluse arvamuse ja vastuväidete esitamiseks. Maardu Linnavalitsus
teatas Muuga tee 132 kinnisasja omanikule sundvalduse seadmise kavatsusest ja palus esitada
oma arvamuse ja vastuväited sundvalduse seadmise osas. Kinnisasja omanik ei esitanud oma
arvamust ega vastuväiteid.
KASVS § 461 lg 3 kohaselt otsustab sundvalduse seadmise organ, kelle pädevuses on
kehtestada planeering, millega kavandatakse vastavate tehnovõrkude või -rajatiste rajamine.
Detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral seab sundvalduse kohalik
omavalitsus üldplaneeringu alusel koostatud projekteerimistingimuste alusel. KOKS § 22 lg 2
sätestab, et õigusaktiga kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku
omavalitsuse organi pädevusse antud küsimused otsustab omavalitsusüksuse nimel volikogu,
kes võib nende küsimuste lahendamise volitada valla- või linnavalitsusele või volikogu poolt
määratud osavalla või linnaosa esinduskogule, ametiasutusele, asutuse struktuuriüksusele või
ametnikule.
Kaasettekandja, õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Niina Netšajeva teats, et komisjon
arutas esitatud eelnõu läbi, kiitis selle heaks ja tegi ettepaneku toetada esitatud otsuse eelnõu
vastuvõtmist.
Kaasettekandja, kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov teatas,
et komisjon vaatas esitatud eelnõu läbi ja palus kiita heaks.
Otsustati (ühehäälselt): kiita heaks otsus Muuga tee 132 kinnisasjale sundvalduse seadmine
Elektrilevi OÜ kasuks (otsus nr 31, 27.02.2018).
Päevakorrapunkt 4
Maardu linnavalitsuse hallatava asutuse Muuga lasteaed asutamine
KUULATI: abilinnapea Anastassia Valužina kandis ette, et koolieelse lasteasutuse seaduse
(edaspidi KELS) § 10 lõike 1 kohaselt loob valla- või linnavalitsus vanemate soovil
võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele
lastele, kelle elukoht on selle valla või linna territooriumil ning ühtib vähemalt ühe vanema
elukohaga. KELS § 11 lõige 1 sätestab, et lasteasutuse asutab valla- või linnavalitsus kohaliku
omavalitsuse volikogu otsusel ning haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkti 34 kohaselt
kuulub valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse moodustamine volikogu ainupädevusse.
KOKS § 35 lõike 2 kohaselt otsustab valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse asutamise
ja selle tegevuse lõpetamise volikogu. Hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu
kinnitamine ning muutmine toimub volikogu kehtestatud korras. Valla või linna ametiasutus
ja ametiasutuse hallatav asutus registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste
registris. Maardu linna põhimääruse § 22 lõike 1 punkti 33 kohaselt otsustab linna asutuse

moodustamise, ümberkorraldamise ja selle tegevuse lõpetamise linnavolikogu. Käesoleva
otsuse eelnõuga asutatakse aadressil Ploomipuu puiestee 52/54 munitsipaallasteasutus Muuga
Lasteaed. Lasteaiakohtade leevendamiseks Maardu linnas Muuga teeninduspiirkonnas on
käimas Muuga Lasteaia ehitus. Loodavasse lasteaeda on planeeritud 4 rühma, mis mahutab
80 last. Igal rühmal on eraldi mängu- ja magamisruumid, samuti riietus- ja tualettruumid.
Hoonesse on kavandatud eraldi muusikasaal/ võimlemissaal ja kõik vajalikud ruumid
personali jaoks. Lasteaial oma kööki ei ole, toitu tellitakse vastavalt laste arvule. Muuga
Lasteaia hoone ehitamine finantseeritakse EL fondidest (1 292 000) ja KOV eelarvest (606
408), kogumaksumus on 1 898 408 eurot. Ehitusleping on sõlmitud EHITUS5ECO OÜ-ga
ning lepingu järgi peab lasteaed valmima hiljemalt 28.septembriks 2018. Võimalusel ja
lasteaia varasemal valmimisel avatakse lasteaed 2018 aasta 1.septembriks.
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
Kaasettekandja, haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik teatas, et komisjon
vaatas esitatud eelnõu läbi, kiitis selle heaks ja tegi ettepaneku toetada esitatud otsuse eelnõu
vastuvõtmist.
Otsustati (ühehäälselt): kiita heaks otsus Maardu linnavalitsuse hallatava asutuse Muuga
lasteaed asutamine (otsus nr 32, 27.02.2018).
Päevakorrapunkt 5
Maardu linnavalitsuse hallatava asutuse Muuga lasteaed põhimääruse kinnitamine
KUULATI: abilinnapea Anastassia Valužina kandis ette, et Maardu linna põhimääruse § 22
lõike 1 punkti 33 järgi kinnitab linna ametiasutuse hallatava asutuse põhimääruse ja selle
muutmise linnavolikogu.
Lähtuvalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 11 lasteaia asutamise ja tegevuse kohustuslikeks
tingimusteks on kohaliku omavalitsuse volikogu otsus ja haridus- ja teadusministri antud
koolitusluba.
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 12 lõike 4 järgi koolitusloa taotlusele lisatakse:
1) andmed käesoleva seaduse § 11 lõikes 2 esitatud tingimuste täitmise kohta;
2) lasteasutuse põhimäärus.
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 2 alusel lasteasutuse põhimääruses märgitakse:
1) lasteasutuse nimetus;
2) lasteasutuse asukoht;
3) lasteasutuse struktuur;
4) hoolekogu ja direktori pädevus;
5) hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus;
6) põhimääruse muutmise kord;
7) lasteasutuse liik;
8) õppe- ja kasvatuskorralduse alused;
9) laste ja vanemate õigused ja kohustused;
10) õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused.
Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.
Kaasettekandja, haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik teatas, et komisjon
arutas esitatud eelnõu läbi, kiitis selle heaks ja tegi ettepaneku toetada esitatud määruse
eelnõu vastuvõtmist.
Otsustati (ühehäälselt): võtta vastu määrus Maardu linnavalitsuse hallatava asutuse Muuga
lasteaed põhimääruse kinnitamine (määrus nr 15, 27.02.2018).
Päevakorrapunkt 6
Informatsioon Maardu haridusasutuste 2017. aasta haldusjärelevalve kokkuvõttest

KUULATI: haridusnõunik Vaido Niinesalu: lgp volikogu liikmed ja külalised. Teen
kokkuvõte Maardu haridusasutustes toimunud haldusjärelevalvest. 2017. a oli oluline, et kõik
3 kooli, 3 lasteaeda käidi läbi ja vaadati, kuidas need asutused töötavad. Tehti ettekirjutusi ja
ettepanekuid. Üksikasjalikult kokkuvõtet ma ei tutvusta, sest kõik aktid on olemas Maardu
linna koduleheküljel. 2016. a viis Harju maavalitsus omakorda järelevalve läbi. Maardu linna
poolt korraldatud järelevalve käigus vaadati kõigepealt üle, kas aasta varem tehtud
ettekirjutused on täidetud. Selgus, et olid. Kokku tegi Maardu Linnavalitsuse poolt
moodustatud komisjon koolijuhtidele 35 ettepanekut ja 16 ettekirjutust. See on optimaalne.
See väide tugineb minu eelmisele töökogumisele. Vaadati üle ka lasteaedade seisukord. LA
Rukkilill toimus 2015. a riiklik järelevalve. Selle käigus tehtud ettekirjutused ja ettepanekud
on täidetud. Kokku tegi Maardu Linnavalitsuse lasteaedade direktoridele 18 ettepanekut ja 7
ettekirjutust. Teemad, mis aktides välja toodi olid suhteliselt sarnased: puudijäägid
arengukavades, kodulehel, dokumendihalduses, kodukordades. Kokkuvõttes on väga hea, et
saadi aasta jooksul ülevaade meie haridusasutustutest. Järelevalveteks valmistumise käigus
pidi asutused oma tegevust korrastama.
Ailar Lyra: Aitäh! Kas on küsimusi?
Nikolai Degtjarenko: Tahan täpsustada. Kuidas valiti komisjoni inimesed järelevalve
läbiviimiseks? Kas kuulutati välja konkurss?
Anastassia Valužina: Lubage ma vastan. Komisjoni oli moodustatud linnavalitsuse
korraldusega. Sinna oli kaasatud valdkondade spetsialistid. Kokku oli 8 liiget. Hetkel peast ei
oska vastata, kuid edastame vajaduse komisjoniliikmete koosseisu. Eksperdid olid kaasatud
vajaduse põhiselt. Kontrolliti erinevaid valdkondi. Nt dokumendihaldust kontrollis Irina
Jürgens.
Valev Kald: Kas kõikide koolide kohta on kodulehel olemas akt?
Vaido Niinesalu: Jah, on olemas akt, mida vaadeldi. Lõpus on ettekirjutused ja ettepanekud,
mida haridusasutuste juhtidele tehti. Seal on olemas ka komisjoni koosseis.
Valev Kald: Kas on plaanis analüüsida ka haridusasutuste majanduslikku seisu?
Vaido Niinesalu: Seda vaadati meie kompetentsi piires ka eelmise aasta järelevalve käigus.
Aila Lyra: teen ettepaneku võtta informatsiooni teadmiseks.
Otsustati (19- poolt, 2 – ei osalenud hääletamises): võtta informatsiooni Maardu
haridusasutuste 2017. aasta haldusjärelevalve kokkuvõttest teadmiseks.
Päevakorrapunkt 7
Premeerimine
KUULATI: Ailar Lyra: eelnevate aastate jooksul veebruarikuu istungitel on Maardu
linnavolinikud pidanud naistepäeva puhul meeles naisi. Sellel aastal täitus Eesti Vabariigil
100 aastat. Minu ettepanek on pidada meeles meie kalleid naisi ja auväärseid mehi ning
premeerida kõiki volikogu liikmeid (välja arvatud esimees) EV juubeli puhul 100 euroga.
Nikolai Degtjarenko: avaldas arvamust, et volikogu liikmed ei tohiks ennast häbistada
preemiate maksmisega. Probleemid on turvalisusega ühistranspordis, pensionäridel on raskusi
igapäevase toimetulekuga. Edgar Savisaare valimisliidu liider E. Savisaar võitles alati lihtsate
inimeste eest. Degtjarenko tegi ettepaneku E. Savisaare Valimisliidu nimel loobuda
preemiatest ja osta selle raha eest EV 100 sünnipäeva puhul Maardu koolidele 100 uut õpikut.
Degtjarenko palus panna ettepanek hääletamisele.
Volikogu esimees kuulutas välja vaheaja.
Pavel Kuusik: Teen ettepaneku maksta saadikutele preemiat, kuid iga saadik ise otsustab
vabatahtlikult, kas ja kuhu ta selle summa heategevuseks loovutab.
Nikolai Degtjarenkol tulnuks ettepanek varasemalt teha, mitte praegusel hetkel. Degtjarenko
teeb endale lihtsalt odavat reklaami.

Nikolai Degtjarenko juhtis tähelepanu, et saadikud saavad oma põhitöökohtadest palka.
Preemia maksmine on häbiväärne. Degtjarenko tegi veelkord ettepaneku suunata raha Maardu
koolidele õpikute ostmiseks.
Jevgeni Golovatš pöördus Nikolai Degtjarenko poole ning sõnas, et kui volinik tahab endale
positiivset reklaami teha, siis ta võib ju oma rahast õpikud osta. Me aitame kooli, kui selles
küsimuses meie poole pöördutakse.
Tüüne Nikolajeva sõnas, et ta on viiendat koosseisu volinik. Ta ei ole mitte kordagi varem
näinud ega kuulnud, et volinik Nikolai Degtjarenko oleks hoolinud õpikute seisukorrast.
Ailar Lyra kutsus volinikke korrale, mitte laskuma sõnavahetusse.
Ailat Lyra sõnas, et on tehtud kaks ettepanekut, mille kohta tuleb volinikel seisukoht võtta.
1. Hääletada preemia poolt võimalusega suunata saadud preemia oma südametunnistuse järele
heategevuseks.
2. Loobuda preemiast ja suunata raha 100 uue õpiku ostmiseks Maardu koolidele.
Ailar Lyra pani hääletusele esimese ettepaneku:
Premeerida linnavolikogu liikmeid EV juubeli puhul 100 euroga. Igal volinikul on võimalus
suunata oma preemia heategevuseks (17 – poolt, 4 – vastu)
Ailar Lyra pani hääletusele N. Degtjarenko esitatud E. Savisaare valimisliidu ettepaneku:
Loobuda preemia maksmisest ja suunata raha 100 uue õpiku ostmiseks Maardu koolidele (4 –
poolt, 17 – ei osalenud hääletamises).
Lähtuvalt hääletustulemustest otsustati: kiita heaks otsus premeerimine (otsus nr 33,
27.02.2018).
Linnapea palus sõna. Ta rõhutas, et heategevus on alati positiivne. Seda kõigi inimeste poolt.
Tänuväärne on, et meie volinikud näitavad eeskuju.
Ailar Lyra kutsus üles kõiki inimesi heategevusele. Ühtlasi kuulutas ta istungi lõppenuks.
Järgmine istung toimub 27.03.2018 kell 1200.

Ailar Lyra
Esimees
Julia Melnychenko
Protokollija

