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Ailar Lyra avas istungi ning tegi teatavaks päevakorra projekti:
1. Maardu linna 2019. a õiguskorra ülevaade
Ettekandja: Ida-Harju piirkonnagrupi piirkonnapolitseinik Ivo Roosimägi
2. Esialgne aruanne Maardu linna 2019. aasta eelarve täitmise kohta.
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Ants Raudla
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko
3. Maardu Linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni aruanne 2019. aastal tehtust.
Ettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Ants Raudla
4. Maardu Linnavolikogu õigus- ja korrakaitsekomisjoni aruanne 2019. aastal tehtust.
Ettekandja: õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Niina Netšajeva
5. Maardu Linnavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni aruanne 2019. aastal tehtust.
Ettekandja: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik
6. Maardu Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aruanne 2019. aastal tehtust.
Ettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Riina Läll
7. Maardu Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni aruanne 2019. aastal tehtust.
Ettekandja: kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Jevgeni Golovatš

Küsimusi, ettepanekuid ja täiendusi päevakorra projekti kohta ei esitatud.
Ailar Lyra pani päevakorra kinnitamise hääletamisele.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Päevakorrapunkt 1
Maardu linna 2019. a õiguskorra ülevaade.
KUULATI: Ida-Harju piirkonnagrupi piirkonnapolitseinik Ivo Roosimägi esines sõnavõtuga
(lisatud protokollile).
Degtjarenko tuli istungile kell 1214.
Degtjarenko soovis teada, mida veel saab politsei ette võtta, et takistada narkokaupmeeste
tegevust Maardus.
Roosimägi vastas, et kõik narkokuritegevusega seotud info edastatakse narkotalitusele. Nemad
selekteerivad olulise info välja. Oluline on likvideerida nn suuremate tegijate tegevus.
Meritee lisas, et narkokurjategijate aktiivsus on Maardu linnas langenud.
Degtjarenko soovis teada, mida Maardu linn saaks oma poolt ette võtta, et veel vähendada
narkootikumite müüki ja tarbimist. Kas politsei peaks linnavalitsusega selles osas paremat
koostööd tegeme?
Roosimägi vastas, et politsei teeb head koostööd Maardu linnavalitsusega ja infovahetus toimub
hästi. Samas on teada, et kui ühe probleemi lahendad, siis kohe tekkib teine probleem.
Ühekorraga ümbrust muuta me ei suuda.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Otsustati: võtta informatsioon Maardu linna 2019. a õiguskorra ülevaade teadmiseks.

Päevakorrapunkt 2
Esialgne aruanne Maardu linna 2019. aasta eelarve täitmise kohta
KUULATI: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov sõnas, et 2019. aasta linnaeelarve
täitmist võib lugeda edukaks. Põhitegevuse tulud ületavad põhitegevuse kulusid 2 202 508 euro
võrra, st põhitegevuse tulem on positiivne.
Eelarve tuludes füüsilise isiku tulumaksu laekumise plaani ületamine 3,5 % võrra andis
täiendavalt 440 430 eurot. Üleplaaniline laekumine on tingitud KOV-idele tulumaksu eraldiste
protsendi suurendamisest, muutustega majanduskeskkonnas ja oodatust kiiremas tempos tõusnud
palkadega.
Põhitegevuse kulude põhiline kokkuhoid on tingitud majandamiskulude säästliku kasutamisega
ning linnavalitsuse rahavoo juhtimise efektiivsusega.
Käesolev aruanne esitatakse linnavolikogule eelarve täitmisest ülevaade andmise eesmärgiga.
Lõplik 2019 eelarve täitmise aruanne moodustab eraldi osa 2019. a Maardu linna majandusaasta
aruandest, mille kinnitamine on planeeritud 2020. a maikuu linnavolikogu istungil.

Degtjarenko soovis teada, kas kokkuhoid sotsiaalkaitsevaldkonnas on loogiline.
Kartov vastas, et sotsiaalvaldkonna toetused on valdavalt riigi poolt reglementeeritud sotsiaalsed
toetused. Maardu linnas ei jää keegi toetustest ilma. Toetuse määramiseks tuleb vastata teatud
kriteeriumitele. Kui toetuse saaja nendele ei vasta, siis toetus ei määrata ja raha ei väljasta.
Sotsiaalvaldkonnas on veel vahendid, mis on seotud sotsiaalmaja tegevusega ja seal on olnud ka
oma kokkuhoid. Väita, et keegi jääb ilma toetuseta, ei ole aus.
Degtjarenko soovis teada, kuhu pani linnavalitsus raha, mis saadi füüsilise isiku tulumaksu
laekumiste kasvust.
Kartov vastas, et linnavalitsus ei ole veel jõudnud raha kasutusele võtta. Märtsikuu istungil tuleb
I lisaeelarve lugemine, siis on näha, kuhu see raha planeeritakse suunata.
Kaasettekandja, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Ants Raudla teatas, et komisjon arutas
esitatud eelnõu läbi ning palub eelnõu volikogu poolt heaks kiita.
Kaasettekandja, revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko teatas, et komisjon arutas esitatud
eelnõu läbi ning palub eelnõu volikogu poolt heaks kiita.
Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati (18 poolt, 2 erapooletut): kiita heaks otsus Esialgne aruanne Maardu linna 2019. aasta
eelarve täitmise kohta (otsus nr 92, 25.02.2020).

Päevakorrapunkt 3
Maardu Linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni aruanne 2019. aastal tehtust.
KUULATI: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Ants Raudla tutvustas volikogu liikmetele
eelarve- ja majanduskomisjoni aruannet, milles on kajastatud töökoosolekutel arutusel olnud
küsimused (aruanne lisatud protokollile).
Degtjarenko soovis teada, kas eelarve- ja majanduskomisjonil oleks vaja läbi viia ajurünnak
Maardu eelarve teemal, kutsudes spetsialiste Tallinna Tehnikaülikoolist. Kas te olete kasutanud
oma komisjoni töös ekspertide abi ja mis on nende ekspertide kvalifikatsioon?
Raudla vastas, et päevakorras on aruanne 2019. aastal tehtust ja selle ta ka esitas.
Degtjarenko sõnas, et eelarve- ja majanduskomisjoni töö ei ole efektiivne. Selle asemel, et
kutsuda eksperte, valitseb komisjonis ebakompetentsus.
Otsustati: võtta informatsioon Maardu Linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni aruanne
2019. aastal tehtust teadmiseks.

Päevakorrapunkt 4
Maardu Linnavolikogu õigus- ja korrakaitsekomisjoni aruanne 2019. aastal tehtust.
KUULATI: õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Niina Netšajeva tutvustas volikogu
liikmetele õigus- ja korrakaitsekomisjoni aruannet, milles on kajastatud töökoosolekutel arutusel
olnud küsimused (aruanne lisatud protokollile).
Degtjarenko soovis teada, kas õigus- ja korrakaitsekomisjonis on arutatud sündmust, milles
Maardust pärit kuritegija ründas Tallinnas politseid. Kas sellel teemal on tehtud mingeid
ettepanekuid.
Netšajeva vastas, et ta praegu esitas aruande möödunud aastal tehtust.
Degtjarenko sõnas, et narkootikumide tarbimise probleem on Maardu linnas olemas ja ei ole aru
saadav, kas õigus- ja korrakaitsekomisjon kavatseb probleemiga tegeleda.
Otsustati: võtta informatsioon Maardu Linnavolikogu õigus- ja korrakaitsekomisjoni aruanne
2019. aastal tehtust teadmiseks.

Päevakorrapunkt 5
Maardu Linnavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni aruanne 2019. aastal tehtust.
KUULATI: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik tutvustas volikogu liikmetele
haridus- ja noorsookomisjoni aruannet, milles on kajastatud töökoosolekutel arutusel olnud
küsimused (aruanne lisatud protokollile).
Degtjarenko soovis teada, kas haridus- ja noorsookomisjonil on kavas monitooring selle üle, mis
on juba tehtud ja mis planeeritakse veel teha seoses riigikeele omandamise probleemiga.
Tiganik vastas, et see küsimus lülitatakse järgmise komisjoni koosoleku päevakorda.
Kald soovis teada, kas komisjoni koosolekud toimusid ainult interneti kaudu.
Tiganik vastas, et esimesel komisjoni koosolekul otsustati, et kindlal ajal kogunetakse ühisele
koosolekule vajadusel või komisjoni liikme soovi korral.
Kald soovis teada, kas tulevikus planeeritakse ka mitte internet teel läbi viidavaid koosolekuid.
Tiganik vastas, et kui soovite, siis muidugi.
Kald soovis teada, kas komisjoni koosolekud protokollitakse ja kus saab seda vaadata.
Tiganik vastas, et protokollid on olemas.
Degtjarenko sõnas, et komisjon tegutseb innovaatiliselt.
Otsustati: võtta informatsioon Maardu Linnavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni aruanne
2019. aastal tehtust teadmiseks.

Päevakorrapunkt 6
Maardu Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aruanne 2019. aastal tehtust.
KUULATI: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Riina Läll tutvustas volikogu liikmetele
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aruannet, milles on kajastatud töökoosolekutel arutusel olnud
küsimused (aruanne lisatud protokollile).
Degtjarenko soovis teada, kas komisjonil on kavas konsulteerida Maardu sihtgruppide
esindajatega jooksva olukorra üle, mis on seotud riiklike sotsiaalrahade eraldamisega.
Läll vastas, et praegu esitas ta oma aruanne möödunud aastal tehtust ja keegi eelmisel aastal ei
pöördunud selles küsimuses komisjoni poole.
Degtjarenko soovis teada, kas komisjon ei saa ise algata selle küsimuse arutamist.
Läll vastas, et komisjon kohtub igakuiselt ja tegeleb paljude probleemidega. Sh vajadusel eelpool
nimetatud probleemiga.
Otsustati: võtta informatsioon Maardu Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aruanne
2019. aastal tehtust teadmiseks.

Päevakorrapunkt 7
Maardu Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni aruanne 2019. aastal tehtust.
KUULATI: kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Jevgeni Golovatš tutvustas volikogu liikmetele
kultuuri- ja spordikomisjoni aruannet, milles on kajastatud töökoosolekute päevakorrad ja
arutusel olnud küsimused (aruanne lisatud protokollile).
Villemson soovis teada, kas kultuuri- ja spordikomisjon arutas, kuidas kasutati linnaeelarvest
spordiklubidele eraldatud raha.
Golovatš vastas, et ta vastab sellele küsimusele pärast istungit.
Degtjarenko soovis teada, kas komisjon uuris, kuidas klubid kasutavad nendele eraldatud raha.
Golovatš vastas, et ta vastab sellele küsimusele pärast istungit.
Villemson soovis teada, kuidas jagati eelmisel aastal raha spordiklubide vahel.
Golovatš vastas, et ta vastab sellele küsimusele pärast istungit.
Degtjarenko soovis teada, kui palju on linnaeelarvest raha saanud komisjoni esimehe naise poolt
juhitud MTÜ.
Golovatš vastas, et tal ei ole hetkel neid andmeid.
Otsustati: võtta informatsioon Maardu Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni aruanne
2019. aastal tehtust teadmiseks.

Ailar Lyra tänas linnavolikogu liikmeid osavõtu eest ja kuulutas istungi lõppenuks. Järgmine
korraline istung toimub 24.03.2020, kell 12:00.
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