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Piiskoppel, Tüüne Nikolajeva, Margarita Sumina, Nikolai Degtjarenko, Pavel Kuusik, Eduard
Tanvel, Valev Kald, Larissa Voitko, Boriss Slepikovski, Natalja Kurževa, Aivar Park, Niina
Netšajeva, Pavel Arhipov.
Puudusid: Jelena Smirnova, Ravil Aljukov, Jevgeni Golovatš.
Kutsutud: Vladimir Arhipov – linnapea, Julia Saveljeva – linnasekretär, Vaido Niinesalu –
haridusosakonna juhataja, Inna Bondarenko – linnapea nõunik, Helge Salu – pearaamatupidaja,
Rein Meel – abilinnapea, Väino Moor – arendus- ja transpordinõunik.
Võtsid osa: Albina Shabanova – noorsootöö spetsialist, Jelena Sokolovskaja – meediaspetsialist.

Ailar Lyra avas istungi ning tegi teatavaks päevakorra projekti sellisel kujul:
1. Maardu Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2019. aasta I poolaasta aruanne tehtust.
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko
2. Majandusaasta aruande kinnitamine.
Ettekandjad: pearaamatupidaja Helge Salu
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko
3. Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määruse nr 66 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste
kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ muutmine.
Ettekandja: haridusosakonna juhataja Vaido Niinesalu
Kaasettekandja: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik
4. Maardu linna kooliõpilaste 2019. aasta suvevaheaja veetmisest.
Ettekandja: haridusosakonna juhataja Vaido Niinesalu
Kaasettekandja: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik
Küsimusi, ettepanekuid ja täiendusi päevakorra projekti kohta ei esitatud.
Ailar Lyra pani päevakorra kinnitamise hääletamisele.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Päevakorrapunkt 1
Maardu Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2019. aasta I poolaasta aruanne tehtust.
KUULATI: revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko andis ülevaate revisjonikomisjoni
koosseisust ja tegevusest.
Revisjonikomisjon töötab koosseisus: esimees Larissa Voitko ja liikmed Liidia Bodnar,
Margarita Sumina. Revisjonikomisjoni 2019. a I poolaasta tööplaan kinnitati Maardu
linnavolikogu 29.01.2019 otsusega nr 64. Revisjonikomisjonil on alates jaanuarist maini 2019
toimunud 5 töökoosolekut. Koosolekud on olnud sisulised ja töised ning kõik komisjoni liikmed
on väljendanud omi seisukohti ning andnud oma panuse komisjoni töös. Planeeritud tegevused
said täidetud.
Tähtsamate teemadena käsitleti majanduslike huvide ja seotud osapoolte deklaratsioonide
esitamist ja arutati majandusaasta aruanne. Komisjoni esimees tuletas meelde, et huvide
deklaratsioonide esitamine tähtaeg on 31. mai 2019. a. Revisjonikomisjoni esimees informeeris,
et komisjon vaatas seotud osapoolte esitatud deklaratsioonid läbi ning kontrollis teostatud
tehinguid seotud osapooltega ja jõudis seisukohale, et seotud isikutega tehtud toimingud
toimusid turutingimustel. 21.05.2019 toimunud revisjonikomisjoni koosoleku käigus andis
audiitor lühiülevaade auditeerimise protsessist, kirjeldas auditeerimise fookusteemasid ja tõi
välja olulisemad tähelepanekud. Vaadanud läbi volikogule esitatud majandusaasta aruande ja
kuulanud ära seda auditeerinud audiitori toetab revisjonikomisjon linnavalitsuse koostatud
majandusaasta aruande kinnitamist.
Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Otsustati: võtta informatsioon Maardu Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2019. aasta I poolaasta
aruanne tehtust teadmiseks.

Päevakorrapunkt 2
Majandusaasta aruande kinnitamine.
KUULATI: pearaamatupidaja Helge Salu sõnas, et vastavalt riigihankele osutab Maardu linna
konsolideeritud grupi auditeerimisteenust aastatel 2017. – 2021. a Grant Thorton Baltic OÜ.
Kaheksa aasta jooksul on Maardu linna elanikkond vähenenud (välja arvatud 2017 ja 2018). See
omakorda tähendab ka, et linna põhi tuluallikas - üksikisiku tulumaks- väheneb.
Majandusaasta aruande esimene osa koosneb tegevusaruandest, teine osa finantsülevaatest
(vastavalt raamatupidamisaruannete juhendile on esitatud tabelid, finantsnäitajad, põhiaruanded,
lisad). Tegevusaruandes on kajastatud kolmteist hallatavat asutust. Andmed on esitatud veel
linnavalitsuse ja neli tütarettevõtte kohta.
1208 saabus Nikolai Degtjarenko
Tegevusaruandes on põhjalikult esitatud 2018. aasta jooksul toimunud tegevused haridus-,
kultuuri-, spordi-, sotsiaal-, linnamajandus-, ettevõtlus- ja tööhõivevaldkonnas.
2018. aastal oli põhitegevustulusid 19 397 000. Maksutulud moodustasid 69,4%. Suuremad
kuluvaldkonnad olid: haridus, sotsiaalkaitse, elamu- ja kommunaalmajandus, majandus,
keskkonnakaitse. Suurim kuluallikas haridusevaldkond moodustas kogukuludest ligi poole.

Maardu linna tütarettevõtteid auditeeriti jaanuar kuni aprill 2019, Maardu linna konsolideeritud
aruannet auditeeriti tervikuna aprill kuni mai 2019. Vastavalt lepingule koostasid audiitorid
vaheauditi novembri ja detsembri jooksul. Lõppauditit koostati aprillis/mais.
Kõikidel asutustel kontrolliti audiitori poolt üle varade kajastamine ja arvele võtmine. Samuti
vaadati detailselt üle sihtfinantseerimise kasutamine. Tehti analüütiline võrdlust eelneva aastaga.
Materjalid vaatas vormistusliku külje pealt üle ka rahandusministeerium. Lõpuks andis audiitor
omapoolse kinnituse.
Degtjarenko väitis, et tegevusaruanne ei anna ülevaadet linnavalitsuse efektiivsusest ning küsis,
kunas kajastatakse audiitori aruandes seda, mis tegelikult huvitab Maardu elanikke?
Salu vastas, et linnavalitsuse tegevusaruande koostamisel lähtutakse linna eelarve- ja
arengustrateegiast. Kõikide valdkondade juhid koostavad aruande, milles toovad välja olulisema
informatsiooni. Tema hinnangul saab elanikkond lugedes aruannet detailse ülevaate, mis linnas
on toimunud ja mida on aastaga saavutatud. Tegevusaruannet kinnitavad ja täiendavad
majandusaruande teise osa finantsnäitajad.
Degtjarenko küsis, kuidas on kavas konkreetset aruannet linnaelanikele tutvustada?
Salu vasta, et majandusaasta aruanne saab olema avalikustatud Maardu linna kodulehel.
Degtjarenko ütles oma sõnavõtus, et ametnikud teevad oma tööd korrektselt, kuid kahjuks on
süsteem selliselt üles ehitatud, et mõned momendid ei ole aruandes lahti kirjutatud. Tulevikus
tuleks rohkem tähelepanu pöörata seotud osapoolte tegevusele. Selles valdkonnas tuleb anda
rohkem informatsiooni linnavolikogule.
Kaasettekandja, revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko teatas, et komisjon arutas esitatud
eelnõu läbi ja toetab Maardu linna konsolideeritud 2018. aasta majandusaasta kinnitamist.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani eelnõu Majandusaasta aruande kinnitamise hääletamisele.
Otsustati (16 poolt, 2 erapooletut): kiita heaks otsus Majandusaasta aruande kinnitamine (otsus
nr 76, 28.05.2019).

Päevakorrapunkt 3
Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määruse nr 66 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste
kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ muutmine.
KUULATI: haridusosakonna juhataja Vaido Niinesalu sõnas, et koolieelsete lasteasutuste kulude
katmiseks kehtestatud vanemate osalustasu ei ole muudetud Maardu linnas viimased kolm aastat.
Samas on kasvanud lasteasutuste kulutused õppevahenditele ja lasteasutuse ülalpidamiseks.
Lisaks sellele on miinimumpalk riigis alates 01.01.2019. a tõusnud 540 euroni, mis tekitab
linnale ka täiendavat personalikulu.
Määruse eelnõuga soovitakse muuta Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määruse nr 66 § 2,
millega on kehtestatud koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa
määr. Paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:
1. Osalustasu määr, kui lapse ja lapse seadusliku esindaja elukoht on Eesti rahvastikuregistri
andmetel Maardu linn, on 35 eurot kuus.

2. Osalustasu määr, kui lapse ja lapse seadusliku esindaja elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri
andmetel Maardu linn, on 70 eurot kuus.
Maardus registreeritud lapsele ja lapse seaduslikule esindajale osalustasu ei muutu. Teistele, kelle
elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn suureneb osalustasu seniselt 47
eurolt 70 eurole.
Antud muudatus annab võimaluse naabervaldadega võrdsete tingimuste kehtestamiseks Maardu
linna koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmisel.
Degtjarenko soovis teada, kas ei peaks ette nägema erijuhtumit, kus lapse seaduslik esindaja, kes
ei ela Maardu linnas, saaks pöörduda linnavalitsuse poole selleks, et paluda langetada lapse
lasteaia osalustasu.
Niinesalu vastas, et probleemid, mis on seotud inimeste maksevõimega lahendataks tavapäraselt
sotsiaalosakonna kaudu. Konkreetselt selles eelnõus sellised erisusi ette nähtud ei ole.
Kald soovis teada, kui palju on meie lasteaedades neid lapsi, kes ei ole Maardu elanikud.
Niinesalu vastas, et neid on natuke üle saja. Umbes pooled neist käivad lasteaed Sipsikus. Kokku
on mitte Maardus elavaid lapsi 4-5 rühma jagu. Oluline on, et eelkõige meie elanikud saaksid
omad lapsele lasteaiakoha. Ka paljudes teistes omavalitsustes on registreeritud ja
mitteregistreeritud elanikele kehtestatud erinev osalustasu.
Kaasettekandja, haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik teatas, et komisjon toetab
määruse eelnõu vastu võtmist.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati (18 poolt): võtta vastu määrus Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määruse nr 66
„Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ muutmine (
määrus nr 47, 28.05.2019).

Päevakorrapunkt 4
Maardu linna kooliõpilaste 2019. aasta suvevaheaja veetmisest.
KUULATI: haridusosakonna juhataja Vaido Niinesalu sõnas, et 2019. aasta suvevaheaja
veetmiseks on planeeritud tegevusi mitmesajale õpilasele. Maardu koolide õpilased saavad
osaleda kahes linnalaagris ja kolmes õpilasmaleva vahetuses.
Linnalaagris on 1.–5. klassi õpilased. Läbiviijateks on Maardu Põhikool (10.–21.06.2019) ja
Kallavere Keskkool (29.07–02.08.2019). Remonditööde tõttu Maardu Gümnaasium linnalaagrit
ei korralda. Soovijad osalevad õpilasmaleva töös.
Tegevusi koordineerivad Maardu Põhikooli ja Kallavere Keskkooli õpetajad. Kokku on
linnalaagrite tegevustega hõivatud 116 õpilast. Lapse päevaseks toidurahaks on linnavalitsuse
korraldusega kehtestatud 1.60 eurot päevas.
Mõned laagrid toimuvad väljaspool Maardut. 75 last osaleb laagris Viikingi Tiigrid. Poole laagri
maksumusest kompenseerib kohalik omavalitsus. Toimuvad laagrid ka erivajadustega lastele
vastavalt nende tervise eripäradele. Erivajadustega laste laagri maksumuse kompenseerib riik.

Kaasettekandja haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik jätkas ülevaatega Maardu
Õpilasmaleva tööst. Tema sõnul lõppes Maardu Õpilasmalevasse registreerumine 02.04.2019.
Eelarve koostati 300 malevlase jaoks. Eesti Noorsootöö Keskusele esitatud projektitaotluse
tulemusena saadi riigilt toetust üle 21 000 euro. See on suuruselt teine toetus suurus Tallinna
järel. Lisarahaga õpetatakse lastele enesekaitset.
Õpilasmaleva uued juhendajad on läbinud esmaabikoolituse, laagrikasvataja koolituse ja
sooritanud vastava eksami.
Käesolevaks hetkeks on koostöös ettevõttega Linnavarahoolduse OÜ koostatud tööplaan.
Töötamine kõigil objektidel on eelnevalt kooskõlastatud Maardu linnavalitsuse arengu- ja
majandusosakonnaga. Vajalik inventar on maleva korraldajatel olemas. Töölepingud ja
lapsevanemate nõusolekud on kooskõlastatud Tööinspektsiooniga. Käesoleval aastal on noorte
tunnitasu 3.21 eurot.
Töö toimub kolmes vahetuses:
1. vahetus 12.06–01.07 – 150 last
2. vahetus 03.07–19.07 – 100 last
3. vahetus 24.07–09.08 – 50 last
Iga vahetuse eel viiakse läbi tööohutuskoolitus. Sellest aastast on õpilasmaleval uus logo ja uue
värviga särk. Logo on välja mõelnud Maardu Gümnaasiumi õpilane. Laagri avamisüritus toimub
12.06, kell 10:00 Kellamäe pargis.
Teiste suviste tegevustena on 12.08–31.08.2019 planeeritud Maardu õpilaste külaskäik Minski
laagrisse „Borok“. Linnavalitsus kompenseerib sõidu, ülejäänud kulud maksab lapsevanem.
22.06–24.06.2019 on planeeritud Maardu koolide lõpetajate väljasõit Sankt-Peterburgi „Alõe
Parusa“ festivalile.
Toimub ka riigikaitselaager, mida finantseerib riik. Esimene vahetus on juuni alguses, teine
juulis. Pavel Kuusiku sõnul osales ta eelmisel aastal riigikaitselaagris. Laager koosnes kahest
osast: ekskursioonist ja metsalaagrist. Lastele väga meeldis.
Degtjarenko väitis, et Maardu lapsevanemaid paneb muretsema Maardu kriminogeenne olukord.
Mida teha lapsega siis, kui ta ei ole lapsevanema hoole all?
Niinesalu vastas, et umbes kuu aega tagasi toimus linnavalitsuses suur turvalisuse ümarlaud, kuhu
olid kaasatud politsei ja teisedki osapooled. Tema sellel koosolekul ei osalenud, seepärast ei saa ta
ülevaadet anda. Küll aga on loomulik, et lasteaias või koolis veedetud aja jooksul vastutab lapse
eest haridusasutus. Ülejäänud ajal langeb vastutus lastevanematele. Probleemiks on tõesti periood,
kus laps haridusasutusest või ringides koju saabub.
Degtjarenko küsis, milline on konkreetne summa, mis linnaeelarvest suunatakse laste suvistele
tegevustele.
Niinesalu sõnul suunatakse Maardu Põhikoolile laagri tegevuseks 1600, Kallavere Keskkoolile 160
eurot. Täpsemat kogusummat ei oska ta hetkel öelda.
Degtjarenko soovis Erika Tiganikult teada, kas haridus ja noorsookomisjonil ei olnud plaanis
kohtuda infopäeva raames noorte lastevanematega, et propageerida suviseid tegevusi.

Erika Tiganiku sõnul on õpilasmaleva informatsioon olemas kõigis infoallikates. Lastevanematel on
olemas tema kontaktandmed, kes tahavad informatsiooni üle küsida, need ka saavad. Tulevikus võib
korraldada taolisi infopäevi.
Degtjarenko sõnas repliigi korras: „Meil on väga tagasihoidlik rahvasaadik Aivar Park. Küll ta on
eestlane. Oskab ainult eesti keelt. Muidugi saab aru vene keelest ka natuke. Järgmine kord oleks
hea, kui te räägiksite ka eesti keeles“.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati (18 poolt ): kiita heaks otsus Maardu linna kooliõpilaste 2019. aasta suvevaheaja
veetmisest (otsus nr 77, 28.05.2019).
Ailar Lyra tänas linnavolikogu liikmeid osavõtu eest ja kuulutas istungi lõppenuks. Järgmine
korraline istung toimub 18.06.2019, kell 12:00.
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Esimees
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