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Algus 1200
Lõpp 1350
Istungi toimumise koht: Zoom keskkond
Juhatas: Maardu Linnavolikogu esimees Ailar Lyra
Protokollis: Jelizaveta Baikova-Lapina
Võtsid osa: Ailar Lyra, Niina Netšajeva, Erika Tiganik, Riina Läll, Ants Raudla, Elviira
Piiskoppel, Tüüne Nikolajeva, Margarita Sumina, Jevgeni Golovatš, Pavel Kuusik, Ravil
Aljukov, Eduard Tanvel, Jelena Smirnova, Valev Kald, Larissa Voitko, Natalja Kurževa, Pavel
Arhipov, Nikolai Degtjarenko, Julia Villemson, Liidia Bodnar, Boriss Slepikovski
Kutsutud: Vladimir Arhipov – Maardu linnapea, Julia Saveljeva – linnasekretär, Anatoli Kartov
– rahandusosakonna juhataja, Anastassia Valužina – abilinnapea, Marat Aljautdinov – e-teenuste
arendusjuht, Jelena Pavlova – linna arengu- ja majandusosakonna juhataja
Lyra avas istungi ning teatas, et istung salvestatakse. Volikogu esimees küsis tähestikulises
järjekorras kõigilt volikogu liikmetelt eraldi, kes on kohal. Kohal olek tuvastati hääle ja
videopildi alusel. Sama moodi tuvastati kutsutud külalised.
Lyra luges ette rahandusministeeriumilt saadud seisukoha volikogu istungite läbiviimiseks
eriolukorra ajal.
Lyra tegi ettepaneku viia istung läbi elektroonilisi vahendeid kasutades. Kinnitati ühehäälselt.
Hääletustulemus tuvastati hääle ja videopildi alusel.
Lyra selgitas elektroonilise istungi eripärast tulenevaid reegleid. Otsuste tegemisel küsitakse
kõigilt volikogu liikmetelt eraldi nende seisukohta. Kõik hääletustulemused tuvastatakse hääle
ja/või videopildi alusel.
Lyra tegi ettepaneku kuulutada istung kinniseks. Kinnitati ühehäälselt.
Lyra tegi teatavaks päevakorra projekti:
1. Maardu linna 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine II lugemine
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Ants Raudla
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko
2. Maardu Linnavolikogu töökorra kinnitamine
Ettekandja: Maardu Linnavolikogu esimees Ailar Lyra
Kaasettekandja: õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Niina Netšajeva
3. Maardu linna kalmisturegistri asutamine ja põhimäärus
Ettekandja: linnasekretär Julia Saveljeva

4.

5.

6.

7.
8.

Kaasettekandja: kommunaal- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov
Kaasettekandja: õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Niina Netšajeva
Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määruse nr 66 „Koolieelsete
munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ muutmine
Ettekandja: abilinnapea Anastassia Valužina
Kaasettekandja: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Erika Tiganik
Maardu Linnavolikogu 27.03.2018 määruse nr 16 „Korterelamute rekonstrueerimise
toetuse andmise kord“ muutmine
Ettekandja: linna arengu- ja majandusosakonna juhataja Jelena Pavlova
Kaasettekandja: kommunaal- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov
Maardu Linnavolikogu 21.04.2015 määruse nr 34 „Korterelamute hoovide
heakorrastamistööde toetuse kord“ muutmine
Ettekandja: linna arengu- ja majandusosakonna juhataja Jelena Pavlova
Kaasettekandja: kommunaal- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov
Informatsioon huvide deklaratsioonide esitamisest
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko
Maardu linna 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine III lugemine
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Ants Raudla
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko

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

Päevakorrapunkt 1
Maardu linna 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine II lugemine.
KUULATI: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov tegi kokkuvõtte sündmustest pärast
Maardu linna I lisaeelarve I lugemist 24.03.2020:
1. Vabariigi Valitsus algatas riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse. Nimetatud seaduse järgi
kujuneb valitsussektori nominaalseks eelarve puudujäägiks tänavu koos valitsuse
majanduse toetusmeetmetega -2,62 miljardit eurot. Riigieelarve tulusid vähendab
lisaeelarve tänavuse eelarvega kõrvutades 1,63 miljardi võrra. Lisaeelarve meetmete
mõju kehtiva riigieelarve kuludele on kokku 513 miljonit. Sellele lisandub reservide
kasutusele võtmine. Eesootav majanduslangus toob kaasa ulatusliku maksutulude
vähenemise, mis mõjutab kõiki valitsussektori tasandeid. Riigieelarve tulud langevad
11,8 miljardi euro pealt 10,2 miljardi euro peale.
2. Tööturg saab selles kriisis paratamatult tugeva tagasilöögi, kuna isikuteeninduse ja
kaubandusega seotud valdkondades on müügitegevus kokku tõmbunud. Olukorras, kus
müügikäibed vähenevad, peavad ettevõtted ka töötajate osas kärpeid tegema.
Paratamatult mõjutab see tulumaksu laekumisi. Kohaliku omavalitsuse üksustele
edasiantav tulumaks väheneb Rahandusministeeriumi hinnangul 192,8 mln euro võrra.
Riigieelarvesse laekuv füüsilise isiku tulumaks väheneb 3,9%.
3. Kohaliku omavalitsuse üksuste toetusfondi muudatused:
-

30 mln eurot on planeeritud tulumaksu kasvu ning eriolukorra piirangutest tulenenud
kohaliku
omavalitsuse
üksuste
mittemaksuliste
tulude
vähenemise

kompenseerimiseks. Samuti on vahendid ette nähtud viiruse leviku tõkestamisega
kaasnenud ja kaasnevate kulude katmiseks.
-

30 mln eurot suunatakse kohalike teede hoidu.

Kartov esitas rahandusosakonna kommentaari volikogu liikmete Degtjarenko ja Villemson I
lisaeelarve muutmiseks ettepanekute juurde:
1. Maardu linnavalitsuse majandamiskulude tõus käesolevas I lisaeelarves on seotud
videokonverentside formaadis koosolekude pidamiseks kavandatava IT riistvara
ostmiseks, välisdelegatsioonide vastuvõtu kulude katteks, LV hoone katuse remondiks.
Enamus neist kuludest on juba teostatud, pakutud kärpimine toob endaga kaasa vastava
artikli puudujäägi enne aasta lõppu. Seega antud ettepanekut ei saa pidada kokkuhoiu
allikaks.
2. Linnavalitsuse põhivara soetuseks kavandatav raha on mõeldud küttesüsteemi
renoveerimiseks. Linnavalitsus on arvamusel, et kärbe 20 000 euro ulatuses on võimalik.
3. Maardu Linna Haldusbüroo personaalikulude suurenemine on seotud koristamise
sageduse tõstmisega, sh täiendavate antiseptiliste puhastustega ja enne koroonaviiruse
tulekut koristajate ja muu personali palkade korrektuuridega. Tagasikeeramise võimalust
ei ole. Seega antud ettepanekut ei saa pidada kokkuhoiu allikaks.
4. Elamu- ja kommunaalmajanduse mittesihtotstarbeliste toetusete taga seisavad toetused
korterühistutele, summa 12 700 kujutab ennast 2019. aasta jäägi ülekandmist käesoleva
aasta eelarvesse. Rahastuse äravõtmine avaldab kindlasti negatiivset mõju linnavalisuse
mainele. Seega antud artiklit ei saa pidada kokkuhoiu allikaks.
5. Maardu haridusosakonna personalikulud on arvutatud lähtuvalt linnavolikogu poolt
kinnitatud palgaastmetest. Ametnike ja töötajate palkade vähendamine on vastuolus
seadusega, seega antud artikli ei saa pidada kokkuhoiu allikaks.
Linnavalitsus näeb võimalust suurendada sotsiaalse valdkonna eelarvet muude allikate arvelt
150 000 euro võrra.
Maardu Linnavalitsuse algatusel, ajavahemikus käesoleva eelarve esimese ja teise lugemise
vahel on eelarve eelnõus teostatud järgmised muudatused:
I.
II.

III.

Põhitegevuse tuludes on vähendatud tulumaksu laekumise plaani - 250 000 euro võrra.
Põhitegevuse kuludes teostatud järgmised muudatused:
– vähendatud linnavalitsuse investeeringuid
- 20 000 eurot;
– vähendatud linnavalitsuse ja linnavalitsuse osakondade
personaalikulusid
- 70 000 eurot;
– suurendatud sotsiaalsete toetuste eelarve osa
+150 000 eurot.
Investeerimistegevuses on teostatud järgmised muudatused:
– suur tänavavalgustuse projekt
- 200 000 eurot;
– seoses erasektori kaasamisega vähendatakse kavandatavat
linnapoolset finantseerimist parkimisplatside ehitamiseks
- 30 000 eurot;
– Peediküla tänavate arendamine
- 50 000 eurot.

Degtjarenko soovis teada, miks otsustati suureneda linnavalitsuse reservfondi.
Kartov vastas, et reservfondi suurendamise vajadus oli seletatud I lisaeelarve esimesel lugemisel.
Reservfondi kasutamise vajadus võib tekkida just praegust kriisisituatsiooni silmas pidades.
Degtjarenko soovis teada, miks ei ole mõnedele sotsiaalkaitse ridadele lisaeelarves raha lisatud
(nt puudega inimeste sotsiaalhoolekande asutused)

Kartov vastas, et praeguses kriisiolukorras on ebaselge, missugused sotsiaalsed grupid, millises
summas lisatoetusi vajavad. Linnavalitsus tegeleb iganädalaselt olukorra kaardistamisega.
Seepärast ei ole linnavalitsuse ettepanekus sotsiaalkaitsesse suunatav raha eelarvesse detailselt
lahti kirjutada, vaid seda saab kasutada vajadustest lähtuvalt.
Degtjarenko sõnas, et opositsiooni liikmed toetavad linnavalitsus plaani tõsta sotsiaaltoetusi.
Jääb arusaamatuks, miks ei saa neid toetusi veelgi rohkem tõsta ja miks nad ei ole täpsustatud
ridade järgi. Sellisel kujul opositsiooni liikmed eelnõu ei toeta, aga vastu ka ei hääleta, sest
mõnesid punkte nad eelarvest toetavad.
Kaasettekandja, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Ants Raudla teatas, et komisjon arutas
linnavalitusse poolt esitatud eelnõu läbi ning andis sellele heaks kiidu ning toetab määruse eelnõu
II lugemise lõpetamist.
Kaasettekandja, revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko teatas, et komisjon arutas esitatud
eelnõu läbi ning andis sellele heaks kiidu ning toetab määruse eelnõu II lugemise lõpetamist.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Lyra sõnas, et lisaks linnavalitsuse muudatustele eelnõus on ka volikogu liikmetelt Villemson ja
Degtjarenko laekunud ettepanekud Maardu linna 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine II
lugemisele. Enne, kui otsustada, kas eelnõu II lugemine lõpetatakse ja suunatakse edasi III
lugemisel, tuleb seisukoht võtta parandusettepanekute kohta.
Volikogu liikmete poolt lisaeelarvesse esitatud ettepanekus on kulud ja tulud omavahel seotud.
Jättes toetuseta kasvõi ühe tulude allika, ei ole enam võimalik suunata volikogu liikmete
ettepanekus ette nähtud summat kuludesse. Sellest lähtuvalt tegi Lyra ettepaneku võtta seisukoht
laekunud ettepanekute suhtes pakettidena. St hääletus toimuks kahe hääletusena. Esiteks
hääletada ühtse paketina volikogu liikmete ettepanekud ja teiseks linnavalitsuse ettepanekud
samuti ühtse paketina.
Volikogu esimees pani hääletusele ettepaneku hääletada lisaeelarvesse tehtud ettepanekud läbi
pakettidena. Kinnitati ühehäälselt.
1. Volikogu esimees pani hääletusele Villemsoni ja Degtjarenko ettepanekute paketi (lisatud
protokollile):
Poolt: 2 Vastu: 18 Erapooletu: 1
Otsustati: ettepanekute pakett tagasi lükata
2. Volikogu esimees pani hääletusele linnavalitsuse ettepanekute paketi
Poolt: 19 Vastu: 0 Erapooletu: 2
Otsustati: ettepanekute pakett vastu võeta
Volikogu esimees pani hääletusele lõpetada Maardu linna 2020. aasta I lisaeelarve II lugemine ning
suunata eelnõu III lugemisele tunni aja pärast.
Otsustati (19 poolt, 2 erapooletut): lõpetada Maardu linna 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
II lugemine ning suunata eelnõu kolmandale lugemisele tunni aja pärast.

Päevakorrapunkt 2
Maardu Linnavolikogu töökorra kinnitamine
KUULATI: Maardu Linnavolikogu esimees Ailar Lyra sõnas, et seoses Eesti Vabariigis välja
kuulutatud eriolukorraga on tekkinud vajadus viia volikogu töökorda sisse võimalus korraldada
volikogu tööd elektroonilisi vahendeid kasutades. KOKSis sellekohast sätet ei ole, kuid
Riigikogu põhiseaduskomisjoni hinnangul on volikogu vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele
põhiseadusorgan, seega on tal enesekorraldusõigus – õigus kujundada oma sisemine
organisatsioon ning kehtestada töökorraldus-ja menetlusreeglid, sh elektrooniline osalemine
volikogu istungitel.
Rahandusministeeriumi pädevuses on anda oma vastutusvaldkonda kuuluvate seaduste,
sealhulgas KOKSi, täitmiseks tõlgendusi ja soovitusi. Nende hinnangul võib volikogu istungeid
kehtivas õigusruumis pidada vähemalt osaliselt elektroonselt. Rahandusministeeriumi seisukoht
on, et kui volikogu töökorras ei ole kirjas istungi elektroonse läbiviimise võimalusi, siis on
soovituslik seda täiendavalt reguleerida.
Eelnevast lähtuvalt on eelnõu § 14, § 15 ette nähtud võimalus pidada elektroonilisi volikogu
istungeid, eestseisuse ja komisjonide koosolekuid. Samuti on muudatusi tehtud võrreldes kehtiva
määrusega teistes sätetes. Eelkõige ei ole tehtud enam nii põhjalikku nö ümberkirjutust KOKSist
ning välja on jäetud ka sätted, mis ei pruugi olla üheselt mõistetavad.
Kuna võrreldes kehtiva määrusega on lisatud kaks paragrahvi ja lisaks sellele on sätetes teostatud
muutusi tegi volikogu esimeesettepaneku kinnitada uus Maardu Linnavolikogu töökord.
Degtjarenko soovis teada, kuidas on reageeritud õiguskantsleri ettepanekule viia töökord
vastavusse põhiseaduse ja seadustega, mis puudutab volikogu liikmete õiguste piiramist.
Lyra vastas, et lähtudes õiguskantsleri ettepanekust on eelnõust välja jäetud nõue esitada küsimus
selgitusteta. Õiguskantsler viitas kehtiva volikogu töökorra § 13 lõikele 8, mille teine lause
sätestab, et kui kõneleja räägib kauem kui ette nähtud või kaldub ilmselt antud teemast kõrvale,
hoiatab istungi juhataja teda või lõpetab sõnavõtu. See põhimõte on sees ka käesolevas eelnõus.
St küsimust võib esitada koos selgitusega, kuid teemast kõrvale kaldumise puhul on istungi
juhatajal õigus küsimus lõpetada.
Degtjarenko soovis teada, kas küsimuse ajalimiit on säilitatud ühe minuti piires.
Lyra vastas, et küsimuse ajalimiit ei ole muutunud.
Kaasettekandja, õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Niina Netšajeva, et komisjon arutas
esitatud eelnõu läbi ning palub võtta vastu.
Degtjarenko soovis teada, kas õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees on õiguskantsleri kirjaga
kursis ja kas on komisjoni koosolekul selle kirja küsimusi arutatud.
Netšajeva vastas, et õigus- ja korrakaitsekomisjon on õiguskantseri saadetud kirjaga kursis.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati (19 poolt, 2 erapooletut): võtta vastu määrus Maardu Linnavolikogu töökord (määrus nr
67, 28.04.2020).

Päevakorrapunkt 3
Maardu linna kalmisturegistri asutamine ja põhimäärus
KUULATI: linnasekretär Julia Saveljeva sõnas, et vastavalt kalmistuseadusele peab haldajal
olema kalmisturegister. Maardu linnal on olemas kalmisturegister, kasuatakse portaali Haudi.
Riik soovib korrastada kalmisturegistri süsteemi, sellega seoses on vaja vastu võtta eraldi
kalmisturegistri põhimäärus. Eelnõu ongi koostatud eesmärgiga asutada Maardu linna
andmekoguna Maardu linna kalmisturegister ja kinnitada Maardu linna kalmisturegistri
põhimäärus.
Degtjarenko soovis teada, millest peitub Maardu linnavalitsuse huvi matusebüroo Kristin OÜ
vastu.
Saveljeva vastas, et matusebüroo Kristin OÜ on kalmistu hoone omanik.
Kaasettekandja, kommunaal- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov, et komisjon arutas
esitatud eelnõu läbi ning palub võtta vastu.
Degtjarenko soovis teada, kas kommunaal- ja keskkonnakomisjoni esimees tunneb isiklikult
Kristin OÜ juhatuse liiget Ratast.
Aljukov vastas, et tunneb.
Kaasettekandja, õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Niina Netšajeva, et komisjon arutas
esitatud eelnõu läbi ning palub võtta vastu.
Degtjarenko esines sõnavõtuga, mis ei olnud päevakorra punktiga seotud.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati (19 poolt, 2 vastu): võtta vastu määrus Maardu linna kalmisturegistri asutamine ja
põhimäärus (määrus nr 68, 28.04.2020).

Päevakorrapunkt 4
Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määruse nr 66 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste
kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ muutmine
KUULATI: abilinnapea Anastassia Valužina tutvustas eelnõud.
Määrusega kehtestatakse koolieelsetes munitsipaallasteasutustes majandamiskulude, personali
töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude vanemate kaetava osa määr ühe lapse kohta
ja selle tasumise alused. Seoses 16.03.2020 eriolukorra kehtestamisega Eesti Vabariigis tekkis
vajadus nimetatud määrust täiendada. Soovitakse täiendada määruse § 3 lõiget 4, milles
viidatakse eriolukorrale, mille tõttu on võimalik lapsevanemat lasteaia osalustasu maksmisest
osaliselt või täielikult vabastada.
Degtjarenko soovis teada, kas Maardu lapsevanemad on täielikult vabastatud lasteaia osalustasu
maksmisest eriolukorra lõpuni.

Valužina vastas, et need lapsevanemad, kes ei too lasteaedadesse oma lapsi, on vabastatud
lasteaiakoha eest maksmisest.
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 (21 poolt): võtta vastu määrus Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määruse nr 66
„Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ muutmine
(määrus nr 69, 28.04.2020).

Päevakorrapunkt 5
Maardu Linnavolikogu 27.03.2018 määruse nr 16 „Korterelamute rekonstrueerimise
toetuse andmise kord“ muutmine
KUULATI: linna arengu- ja majandusosakonna juhataja Jelena Pavlova tutvustas eelnõud.
Maardu Linnavolikogu kehtestas 27.03.2018 määrusega Korterelamute rekonstrueerimise
toetuse andmise korra. Kord reguleerib korterelamute rekonstrueerimise sihtotstarbelist
toetamist Maardu linnas. Toetuse taotlejaks on Maardu linna haldusterritooriumil asuvad
korteriühistud, mis vastavad kehtestatud nõuetele. Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill.
Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korraldusega kehtestati Eesti Vabariigi territooriumil kuni
01.05.2020 eriolukord seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise
levikuga maailmas ning avalikud kogunemised ja avalike ürituste läbiviimine on kuni 01.05.2020
keelatud.
Korteriühistud on kohustatud tagama korterelamutes elavate inimeste turvalisuse ja võtma
kasutusele vajalikud meetmed viirusesse massilise nakatumise ja viiruse leviku vältimiseks.
Seoses eriolukorra kehtestamisega Maardu Linnavalitsus 15.03.2020 palus kirjaga linna
korteriühistutel kaasomanike üldkoosolekute läbiviimist sel perioodil mitte korraldada.
Määruse muutmisega antaks linnavalitusele õigus taotluste esitamise tähtaja pikendamiseks. See
looks võimaluse projekti „Korterelamute rekonstrueerimine“ edukaks realiseerimiseks.
Degtjarenko soovis teada, kas ei ole linnavalitsusel aega avalikustada informatsioon selle projekti
kohta. Et oleks arusaadav, kes ja kui palju toetust sai.
Pavlova vastas, et kõik võimalikud dokumendid on alati avalikustatud.
Saveljeva lisas, et andmed on olemas linnavalitsuse vastu võetud korraldustes ja korraldused on
linnavalitsuse dokumendiregistris avalikud.
Kaasettekandja, kommunaal- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov, et komisjon arutas
esitatud eelnõu läbi ning palub võtta vastu.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati (21 poolt): võtta vastu määrus Maardu Linnavolikogu 27.03.2018 määruse nr 16
„Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise kord“ muutmine (määrus nr 70, 28.04.2020).

Päevakorrapunkt 6
Maardu Linnavolikogu 21.04.2015 määruse
heakorrastamistööde toetuse kord“ muutmine

nr

34

„Korterelamute

hoovide

KUULATI: linna arengu- ja majandusosakonna juhataja Jelena Pavlova sõnas, et projekti
„Korterelamute hoovide heakorrastamistööd“ edukaks realiseerimiseks tekkis vajadus taotluste
esitamise tähtaja pikendamiseks seoses eriolukorra väljakuulutamisega Eesti Vabariigi
haldusterritooriumil. Määruse muutmisega antaks linnavalitusele õigus taotluste esitamise
tähtaja pikendamiseks.
Kaasettekandja, kommunaal- ja keskkonnakomisjoni esimees Ravil Aljukov, et komisjon arutas
esitatud eelnõu läbi ning palub võtta vastu.
Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati (21 poolt): võtta vastu määrus Maardu Linnavolikogu 21.04.2015 määruse nr 34
„Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetuse kord“ muutmine (määrus nr 71,
28.04.2020).

Päevakorrapunkt 7
Informatsioon huvide deklaratsioonide esitamisest
KUULATI: revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko sõnas, et vastavalt 06.06.2012
Korruptsioonivastasele seadusele ja 29. aprill 2014. a Maardu Linnavolikogu otsusele nr 69
„Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ peavad kõik linnavolikogu liikmed,
linnavalitsuse liikmed, linna ametiasutuste juhid, linna alaeelarvete täitmise eest vastutavad ja
allkirjaõiguslikud isikud, isikud, kellel on õigus viia läbi väärteo- või haldusmenetlust ja linna
valitseva mõju all olevate äriühingute juhtorganite liikmed esitama majandusliku huvide
deklaratsiooni. Palun võtta antud informatsioon teadmiseks ja huvide deklaratsiooni esitamine
täitmiseks tähtajaga 31. maini 2020. a.
Degtjarenko soovis teada, kas revisjonikomisjonil on kavas jagada avalikult informatsioon
Maardu linnavalituse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonist.
Voitko vastas, et see on avalik info. Mis puudutab revisjonikomisjoni tegevust, siis
revisjonikomisjoni protokollidega on võimalik tutvuda.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Otsustati: võtta informatsioon huvide deklaratsiooni esitamisest teadmiseks.
Ailar Lyra kuulutas välja vaheaja (kuni 1344), sest eelnõu kahe lugemise vahele peab jääma
vähemalt tund aega.

Päevakorrapunkt 8
Maardu linna 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine III lugemine.
KUULATI: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov sõnas, et vastavalt eelarve menetlemiskorrale
arutatakse linnaeelarvet vähemalt kahel volikogu istungil vähemalt kolm korda. Hetkel on tegu teise
istungi ja kolmanda lugemisega. Kartov tegi volikogu liikmetele ettepaneku võtta Maardu linna 2020.
aasta esimene lisaeelarve vastu.
Degtjarenko soovis teada, miks ei ole eelarves lahti kirjutatud, missugustele riskirühmadele
konkreetselt suunatakse seoses COVID-19 viiruse levikuga toetusraha.
Kartov vastas, et linnavalitsus arutab kogu aeg täiendavate meetmete rakendamist. Detailsemalt
eelarvesse lahti kirjutada ei ole mõistlik, sest rakendatavad meetmed ja abivajajate sihtrühmad, nende
abivajaduse suurus võivad ajas muutuda.
Kaasettekandja, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Ants Raudla teatas, et palub komisjoni nimel
määruse eelnõu volikogu poolt heaks kiita.
Kaasettekandja, revisjonikomisjoni esimees Larissa Voitko teatas, et palub komisjoni nimel määruse
eelnõu volikogu poolt heaks kiita.
Rohkem küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.
Volikogu esimees pani eelnõu Maardu linna 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmise hääletamisele.
Otsustati (19 poolt, 2 erapooletut): võtta vastu määrus Maardu linna 2020. aasta I lisaeelarve
vastuvõtmine (määrus nr 72, 28.04.2020).

Ailar Lyra tänas linnavolikogu liikmeid osavõtu eest ja kuulutas istungi lõppenuks. Järgmine
korraline istung toimub 26.05.2020, kell 12:00.

Ailar Lyra
Esimees
Jelizaveta Baikova-Lapina
Protokollija

