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Juhatas: Maardu Linnavolikogu esimees Ailar Lyra
Protokollis: Jelizaveta Baikova-Lapina
Võtsid osa: Ailar Lyra, Liidia Bodnar, Riina Läll, Elviira Piiskoppel, Tüüne Nikolajeva,
Margarita Sumina, Jevgeni Golovatš, Nikolai Degtjarenko, Pavel Kuusik, Ravil Aljukov,
Eduard Tanvel, Jelena Smirnova, Larissa Voitko, Boriss Slepikovski, Natalja Kurževa, Pavel
Arhipov, Niina Netšajeva.
Puudus: Aivar Park, Valev Kald, Ants Raudla, Erika Tiganik.
Kutsutud: Vladimir Arhipov – linnapea, Julia Saveljeva – linnasekretär, Anastassia Valužina –
abilinnapea, Inna Bondarenko – linnapea nõunik, Väino Moor – arendus- ja transpordinõunik,
Anatoli Kartov – rahandusosakonna juhataja, Kadi Orm – jurist, Albina Noorlind – noorsootöö
spetsialist, Reet Aljas – sotsiaalabiosakonna juhataja, Jelena Sokolovskaja – meediaspetsialist.
Volikogu esimees tutvustas istungi päevakorra projekti.
Volikogu liige Degtjarenko esitas protesti päevakorra projekti kolmanda punkti kohta
(lisatud protokollile).
Esitatud seisukohast lähtuvalt pani volikogu esimees päevakorra kinnitamiseks kõik punktid
ükshaaval hääletusele:
1. Maardu Linnavolikogu 21.09.2017 määruse nr 110 „Raske ja sügava puudega
lastele sotsiaalteenuste osutamise riikliku toetuse rahaliste vahendite kasutamise
kord“ muutmine.
Ettekandja: sotsiaalabiosakonna juhataja Reet Aljas
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Riina Läll
Otsustati (17 poolt) lülitada volikogu päevakorda
2. Maardu linna munitsipaalomandis olevate haridusasutuste 2018/2019. õppeaasta
kokkuvõte ja ülevaade valmisolekust 2019/2020. õppeaastaks.
Ettekandja: abilinnapea Anastassia Valužina
Otsustati (17 poolt) lülitada volikogu päevakorda

3. Maardu Linnavolikogu 25.09.2018 määruse nr 25 „Maardu Linnavolikogu töökorra
kinnitamine“ muutmine.
Ettekandja: Maardu Linnavolikogu esimees Ailar Lyra
Kaasettekandja: õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Niina Netšajeva
Otsustati (16 poolt, 1 vastu) lülitada volikogu päevakorda

Rohkem küsimusi, ettepanekuid ja täiendusi päevakorra projekti kohta ei esitatud.
Degtjarenko tegi avalduse, milles viitas tema hinnangul linnaelu kitsaskohtadele ning esitas
arupärimise (lisatud protokollile).

Päevakorrapunkt 1
Maardu Linnavolikogu 21.09.2017 määruse nr 110 „Raske ja sügava puudega lastele
sotsiaalteenuste osutamise riikliku toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord“
muutmine.

KUULATI: sotsiaalabiosakonna juhataja Reet Aljas sõnas, et riik annab sihtotstarbeliselt raske
ja sügava puudega lastele teenuste osutamiseks rahalisi vahendeid. Rahaliste vahendite
väljastamiseks on olemas Maardu Linnavolikogu 21.09.2017 määrus nr 110. Ettepanek on
muuta selle määruse § 5 lg 2. Muutuse sisuks on, et edaspidi teeb toetuse maksmise otsuse
sotsiaalabi osakonna juhataja.
Määruse muutmise eesmärgiks on viia raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise
menetlus ja otsustusprotsess kiiremaks ja efektiivsemaks, viies selle teenuse saajale võimalikult
lähedale. Samuti on järjest olulisemaks muutunud isikuandmete töötlemisega ja nende kaitsega
seotud küsimused. Reeglina esitatakse selles valdkonnas asjakohased ja põhjendatud avaldusi,
mis ei vaja kollegiaalset otsustamist. Avalduse osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise
korral on isikul õigus esitada vaie läbivaatamiseks järgmise instantsina Maardu Linnavalitsusele.
Degtjarenko soovis teada, miks sellist lihtsat küsimust hakati arutama just praegu.
Aljas vastas, et küsimus on aktuaalne just praegu.
Degtjarenko soovis teada, millised on veel sotsiaalosakonna plaanid ja sammud selles
valdkonnas.
Aljas vastas, et osakond tegeleb järjepidevalt raske ja sügava puudega lastega. Hetkel on tegu
konkreetse määrusega, mille elluviimiseks annab vahendeid riik.
Degtjarenko sõnas, et antud eelnõu kindlasti väärib toetust.

Kaasettekandja, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Riina Läll teatas, et komisjon toetab
määruse eelnõu vastu võtmist.
Degtjarenko soovis teada, kas sotsiaal- ja tervishoiukomisjonil on kavas läbi viia arutelu ning
uuringut, mis näitavad raske ja sügava puudega raske sotsiaalteenuste osutamise olukorda
Maardu linnas.

Läll vastas, et komisjon ei tegele uuringutega.
Reet lisas repliigi korras, et kehtivas linna arengukavas on kirjas puuetega inimestega
tegelemise eesmärgid. Osakond töötab nendest eesmärkidest lähtuvalt.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati (17 poolt): võtta vastu määrus Maardu Linnavolikogu 21.09.2017 määruse nr 110
„Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise riikliku toetuse rahaliste vahendite
kasutamise kord“ muutmine (määrus nr 52, 24.09.2019).

Päevakorrapunkt 2
Maardu linna munitsipaalomandis olevate haridusasutuste 2018/2019. õppeaasta
kokkuvõte ja ülevaade valmisolekust 2019/2020. õppeaastaks.
KUULATI: abilinnapea Anastassia Valužina tutvustas munitsipaalomandis olevate
haridusasutuste kokkuvõtet eelmise õppeaasta tööst ja selle õppeaasta valmisolekust. Valužina
näitas statistilist informatsiooni neljast lasteaiast. See koosneb: lasteaedade rühmade, laste ja
personali arvudest, õppeaastate temaatikast, lasteaedade omapärast, õppe- ja kasvatustöö
plaanidest 2019/2020. a, 2019. aastal tehtud remonttöödest, lasteaedade ettepanekutest asutuse
füüsilise õpikeskkonna parendamiseks 2020. a ning Maardu linna hankeplaani ettepanekutest
2019/2020. a.
Valužina tõi kolme Maardu üldhariduskooli puhul välja: õpilaste arvu, õpilaste arvu klassiti,
hariduslike erivajadustega õpilaste arvu, personali arvu, koolide omapära, 2019. aastal tehtud
remonttööd, koolide ettepanekud füüsilise õpikeskkonna parendamiseks 2019/2020. a,
ettepanekud Maardu linna hankeplaani, uue õppeaasta õppe- ja kasvatustöö üldeesmärgid,
eelmise ja uue õppeaasta suuremad projektid ning ühisüritused, riigi poolt eraldatud
huvitegevuse toetuse kasutamine koolide kaupa, edasiõppimise statistika.
Valužina tõi Maardu Kunstide Koolist ettekannet tehes välja õpilaste ja personali arvu, õpilaste
arvu erialati, 2019/2020. a eesmärgid, toimivad klassid 2019/2020. a.
Valužina lisas, et eelmisel aastal oli esimest korda Maardu linnas läbi viidud õpetajate konkurss
„Eestimaa õpib ja tänab“. Laureaadid olid kaheksas kategoorias. 2019. a toimub Maardus jälle
konkurss, seekord juba kümne kategooriaga. Konkursil tunnustatakse neid Maardu
haridustöötajaid, kelle töö on teistele eeskujuks.
Degtjarenko soovis teada, mida tehti teenuse kvaliteedi parandamiseks Maardu Gümnaasiumi
sööklas.
Valužina vastas, et toiduainete kvaliteet sõltub hinnast. Kahjuks annab riik ainult ühe euro
päevas ühe portsjoni kohta. Linn panustab lisaks 37 sendiga. Mis puudutab valmistoidu
kvaliteeti, siis sellest räägime tihti, kutsume arutamiseks erinevaid sihtrühmi, arste ja
lapsevanemaid. Ei saa rääkida, et probleemid ei ole lahendatud.
Degtjarenko soovis teada, kuidas antakse koolides lastele meditsiinilist abi.

Valužina vastas, et Maardu koolides on säilitatud meditsiiniliste töötajate kohad ja medõed
teevad oma tööd kohusetundlikult ja kui on vaja esmaabi anda kohapeal enne kiirabi tulekut,
siis seda osutatakse.
Lyra sõnas, et kuna mõjuvatel põhjustel ei saanud nii haridus- ja noorsootöö komisjoni esimees
kui aseesimees istungil osaleda, siis loeb ta ise komisjoni 18. septembri otsuse ette. Otsus on
selline: komisjoni liikmed on antud küsimusega tutvunud ja paluvad komisjoni toetavat
ettepanekut arvesse võtta. Ühtlasi volitavad nad volikogu esimeest seda otsust ette lugema.
Volitus on digiallkirjastatult protokolli sees.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati (17 poolt): kiita heaks otsus Maardu linna munitsipaalomandis olevate
haridusasutuste 2018/2019. õppeaasta kokkuvõte ja ülevaade valmisolekust 2019/2020.
õppeaastaks (otsus nr 85, 24.09.2018).

Päevakorrapunkt 3
Maardu Linnavolikogu 25.09.2018 määruse nr 25 „Maardu Linnavolikogu töökorra
kinnitamine“ muutmine.

KUULATI: Linnavolikogu esimees Ailar Lyra sõnas, et ettepanek on muuta kahte töökorra
lõiget (§ 12 lg 6 ja § 13 lg 9). Nimelt on kehtivas volikogu korras avalduste esitamise aeg
pärast päevakorra kinnitamist ja enne päevakorra arutelu juurde asumist. Volikogu töö
tõhustamiseks on ettepanek pärast volikogu päevakorra kinnitamist arutada päevakorrapunktid
läbi ja seejärel anda võimalus avalduste tegemiseks.
Tegu ei ole sõnavabaduse piiramisega nii nagu opositsioon väita püüab. Avalduste tegemise
võimalus jääb. Muutuks vaid avalduste tegemise aeg.
Avalduste tegemise viimine istungi lõppu ei ole midagi erakorralist. Nii see oli Maardu
Linnavolikogu alguspäevil. Samuti on mõneski omavalitsuses see praegusel hetkel nii.
Avalduste tegemise ajalise pikkuse muutmist ei ole eelnõus ette nähtud. See oleks jätkuvalt 3
minutit. Nii oli see ka näiteks 2006. aasta kehtestatud töökorras.
Teine muudatusettepanek sisaldab endas täpsustava sõna lisamist ettekandjatele küsimuse
esitamise korra juurde. Nimelt on eelnõu kohaselt küsimust võimalik esitada ilma omapoolsete
selgituste ja repliikideta. Ettepanek on tehtud ajendatuna sellest, et meil on juhtumeid, kus
küsimus on tegelikult sõnavõtt. Küsimus ja sõnavõtt peaksid olema erinevad asjad. Kui on
küsimuse aeg, siis on küsimus; kui on sõnavõtuaeg, siis on sõnavõtt. Kelleltki ei võeta ära
võimalust küsida. Küsimuse esitamise ajalimiidiks jääb jätkuvalt 1 minut.
Degtjarenko soovis teada, miks soovitakse ajalimiite vähendada.
Lyra vastas, et nagu ta juba enne ütles, ajalimiite ei muudeta. Avalduste tegemise ja küsimuste
esitamise limiit oli selline ka 2006. aastast kuni 2018. Aastani kehtinud koras.
Degtjarenko soovis teada, miks muudetakse töökorda teist aastat järjest.
Lyra vastas, et aja jooksul tuleb kogemus, kuidas tõhusamalt volikogu tööd korraldada.
Muudatused õigusaktides on tavapärane praktika.
Degtjarenko avaldas nördimust, et töökorra muutmisega piiratakse sõnavabadust. Väidetavalt
pöördus ta õiguskantsleri poole, et saada hinnang Maardu linnavolikogu liikmete sõnavabaduse
piiramise suhtes.

Kaasettekandja, õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Niina Netšajeva teatas, et komisjon
toetab määruse eelnõu vastu võtmist.
Degtjarenko soovis teada, kuidas õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees ise suhtub töökorra
muutmisesse.
Netšajeva vastas, et suhtub positiivselt.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati (16 poolt, 1 vastu): Maardu Linnavolikogu 25.09.2018 määruse nr 25 „Maardu
Linnavolikogu töökorra kinnitamine“ muutmine (määrus nr 53, 24.09.2019).

Ailar Lyra tänas linnavolikogu liikmeid osavõtu eest ja kuulutas istungi lõppenuks. Järgmine
korraline istung toimub 22.10.2019, kell 12:00.

Ailar Lyra
Esimees
Jelizaveta Baikova-Lapina
Protokollija

