2

JuuLi / auguST 2016 NR 7

Maardu rahvusvaheline

Maardu linna võib õigustatult
lugeda spordifenomeniks, ja seda
mitte ainult meie riigi piires.
Ütleme otse välja, et Maardu
jalgpalli kasvandike hulga järgi,
kes on kaasatud vabariigi koondmeeskonda, tuhande elaniku
kohta, on meie mitte eriti suur
linn ületanud Tallinna ja muud
Eesti suuremad linnad.
Pole liigne meenutada, et ka
Konstantin Vassiljev – viimaste
aastate parim jalgpallur meie
riigis hakkas samuti mängima
just legendaarsete Maardu
treenerite Brõlini ja Kruglovi
juhendusel.
Kõik nad on läbinud sellised
lasteturniirid, kus lapsed saavad
võimaluse võtta mõõtu teiste
jalgpallikoolide ja -traditsioonide
esindajatega.
Sel aastal osales turniiril 6
meeskonda sünniaastaga 2002 ja
8 meeskonda sünniaastaga 2005.
2002. aastakäik võistles muruväljakul, 2005. aastakäik aga
kunstkattega väljakul. Meeskonnad olid pärit Eestist, Venemaalt,
Lätist ja Leedust.
Tulemused:
2002. aastakäik
1. koht - JK Tabasalu
2. koht – FC Maardu
3. koht – FC Panevėžys
(Leedu)

jalgpallikarikas

Teised
selle
kategooria
meeskonnad - Banga, Gargždai
(Leedu), FC Legion 1 ja Legion
2 (Tallinn)
2005. aastakäik
1. koht – Sparta, Tallinn
2. koht – JK Tabasalu
3. koht - FC Zenit, Sankt Peterburg
Teised
selle
kategooria
meeskonnad - Banga, Gargždai
(Leedu), FC Maardu, FC Daugavpils (Läti), Nõmme Kalju
(Tallinn) и FC Infonet (Tallinn).
Pavel Kuusik
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Vladimir arhipov: asjad, plaanid
ja perspektiivid
Lühikest Eesti suve püüavad
paljud maksimaalselt ära kasutada
puhkuseks, et ennast soojades
päikesekiirtes hellitada, meeldivalt
lastega aega veeta, tervist parandada, sugulasi ja lähedasi külastada. Kuid see ei tähenda, et
linnaelu suveperioodil soikuks,
pigem vastupidi, Maardu elustub,
muutub sündmusterohkeks, samuti
kasvab sotsiaalsete, kultuuri-,
spordi- ja muude läbiviidavate ürituste arv.
Linna juhtimisega tegelevate
ametnike jaoks on suvi tegevuse
mõtestamise, lähituleviku ja
kaugema perspektiiviga plaanide
korrigeerimise ajaks.
Selles materjalis püüan esitada
teemad ja üksikud aktuaalsed aspektid meie linna elus antud hetke
seisuga.
Tõenäoliselt pole kellegi jaoks
saladuseks, et Maardu võimud on
võtnud kursi sotsialiseerimisele, st
prioriteetide süsteemi väljatöötamisele ja realiseerimisele, mis arvestavad abi vajavate linnaelanike
kihtide elulisi vajadusi. Siin on
eelkõige tegu piiratud võimalustega ja erivajadustega inimestega,
vanuritega, laste, paljulapseliste
perede ja materiaalselt eriti kehval
elujärjel olevate kodanikega.
Selles mõttes ei lähtu me nullist,
vaid jätkame tööd, mida alustasime juba kaks aastat tagasi ja
varem. Piisab, kui meenutada lugejatele erivajadustega laste ja
noorukite päevakeskuse loomist ja
arendamist. Umbes samal ajal
käivitus Rahvamajas terviseklubi
elatanud inimestele. Plaanipäraselt
edeneb lasteaia ehitusprojekt Muugal, võimalusega organiseerida
selle rajooni elanike kultuurset
ajaviidet, täpsustatakse uute laste
spordi-mänguväljakute ehitusprogrammi, hiljaaegu viisime me läbi
selle küsimuse uuringu ja väljakute
rajamise võimalike asukohtade
hinnangu. Üks selline väljak avati
hiljaaegu linna Metsapargis, lähitulevikus aga saavad linlased

kaasaegse korrastatud suusatrassi,
mida suvisel ajal võib kasutada tervisejooksuks. Linnas on samuti ilmunud
erivarustusega
ala
rajatistega paintballi mänguks.
Mis puudutab aga võimalusi
sooritada jalutuskäike ja jalgrattasõitu, siis siin võivad pealinna
elanikud meid kadestada.
Täna on linnavalitsusel päevakorras rea projektide viimistlemine
soodsate elutingimuste loomiseks
piiratud töövõimega ja motoorika
spetsiifilise arenguhäirega isikute
jaoks. Sellele maardulaste kategooriale pole pikemat aega vajalikku tähelepanu osutatud, seega
on meil nende eest tekkinud kohustus, mis tuleb nüüd heastada.
Tuletan meelde, et riigis
moodustab piiratud töövõimega
rahvastiku grupp ca. 10% üldisest
elanike arvust, selle kategooria
erikaal on meie linnas veelgi
kõrgem. Maardu peaaegu 15.000
elaniku seas on ca. 600 eri vanuses
erivajadustega isikut.
Riik näib õnneks olevat võtnud
selle probleemi oma südameasjaks, millega seoses on meil
tekkinud võimalus saada rahastust
projektide teostamiseks, mis on
suunatud nimetatud linlaste kategooriate elu parandamisele.
Muuseas aga võib ja peab linn ise
panustama sellesse suurde ja vajalikku üritusse. Selleks on meil ette
nähtud
reservfond,
sellesse
paigutatud sihtvahenditega.
Esimesed sammud mainitud
probleemide praktilise lahenduse
suunas on juba ette võetud.
Näiteks omandas linnavalitsus
juunis kaks vana hoonet, mis on
ette nähtud sotsiaalse päevakeskuse loomiseks, mis antakse
piiratud võimalustega inimeste käsutusse. Nüüd tuleb sooritada majade renoveerimistööd ja ruumide
ümberplaneering, millest suur osa
läheb tootmise organiseerimisse
omamoodi väikeste tsehhidena,
milles keskuse hoolealused omandavad kogenud meistrite käe all

vajalikud töövilumused ja võimaluse end realiseerida. Kavandatud on eraldada 10 kohaga ruum
ajutiseks majutamiseks. Keskuses
seavad end sisse erinevad sotsiaaltalitused ja abiüksused.
Meie plaanide kohaselt avatakse
nimetatud keskus täie võimsusega
2018. aastal.
Paralleelselt vaatleb linnavalitsus
võimalusi toetuste indekseerimiseks, mis igal aastal makstakse
välja erilist abi vajajatele. Tänase
päeva seisuga on see väga kesine
summa. Näiteks seoses töövõime
kaotusega maksab linn välja 15 ja
20 eurot sõltuvalt töövõime tasemest.
Täie hooga kulgeb teenuste ja
abirahade süsteemi ja nende sihtotstarbe
tõhususe
tõstmise
plaanide väljatöötamine.
Teemaarenguks sooviks ma jutustada linnaaktsioonist «Erivajadustega inimene ja teda
ümbritsev keskkond», mis toimus
Maardus juuni viimasel dekaadil.
Üritus viidi läbi eesmärgiga
tutvuda liikumise võimalustega
mööda linna, erinevate objektide
kättesaadavusega mitmesuguste
tervisehäiretega inimestele. Programm algas tutvumissõiduga invaratastoolides, millel osalesid
Maardu linnapea ja aselinnapea,
linnavolikogu esindajad, linnavalitsuse osakondade spetsialistid.
Proovisõidu lõppedes toimus
vaba aja keskuses saadud kogemuse arutelu, kus kuulati loenguid
ja viidi läbi teabekohtumised,
eesmärgiga tutvustada erivajadustega inimesi muudatustega
seadusandluses ja nende praktilises
rakenduses puuetega inimeste
suhtes. Kogu päeva võis Maardu
vaba aja keskuses osta kodutöönduse tooteid, mis olid valmistanud
Maardu päevakeskuse erivajaduste
noored.
Isiklikult minule piisas sellest
lühikesest sõidust invatoolis
mööda linna, et mõista, milliste
uskumatute raskustega põrkuvad

kokku tervisepuuetega inimesed,
liigeldes meie tänavatel. Sõit pani
linnavõimude esindajaid laiemalt
vaatama kõnni- ja sõiduteede
seisundile Maardus.
Maardu on noorte pisilastega
emade linn. Nendele on lapsevankriga liiklemise probleemid
samuti tuttavad. Meie kommunaalosakonna plaanides on juba
kavandatud mitmete sõiduteedelõikude remont, nüüd aga
suureneb tööde maht ilmtingimata.
Me soovime, et Maardu saaks lähitulevikus sõbralikuks ja mugavaks
linnaks kõigile selle elanikele.
Lõpetuseks püüan vastata MP
lugejate küsimustele, mis on
laekunud toimetusse viimase kahe
kuu jooksul.
Küsimus: ajaleht avas diskussiooni Jõelähtme vallas asuvate
aianduskruntide
saatusest.
Olukord on ärevusttekitav. Millises suunas liigub probleemi la-

hendus ja kas võib loota soodsale
tulemusele?
Vastus: Olukord aianduskruntidega pole möödunud 60 päeva
jooksul muutunud, kuid see ei
tähenda, et me peaks passiivselt asjade kulgu pealt vaatama, kuna siin
on mängus üle 1000 maardulase
huvid. Linnavalitsus töötas välja
mitu asjade arengu stsenaariumi ja
koostas oma ettepanekud, mida ta
hakkab kaitsma kooskõlastusmenetluses, mis tuleb vallal läbida.
Siiski ootame me aiandusühistutelt
aktiivsemat hoiakut neisse kuuluvate
kruntide
saatuse
määratlemisel. Hiljuti pöördus
minu poole grupp ühistute esindajaid palvega võimaldada vaba aja
keskuses ruum selles küsimuses
koosoleku läbiviimiseks. Nende
taotlus rahuldati ja ma kavatsesin
ise seal osaleda ja esineda, kuid
ürituse organisaatorid lükkasid
selle edasi. On teada, et ühistud on

Täiendavad soodustused sõidul ühistranspordis
28. juunil võttis Maardu linnavolikogu vastu otsuse laiendada soodustusi linna koolilastele sõidul bussides
liinil Maardu-Tallinn.
Juba sel suvel saavad noored maardulased kasutada allahindlust 40% sõidupileti hinnast. Varem kehtis antud
soodustus vaid õppeaastal.

Maardu linnapea Vladimir Arhipov täheldas, et see otsus on esimene samm
töö raames motivatsiooniprojektis
«Maardu – minu kodulinn ». «Selle projekti töötas välja linnavalitsuse uus
koosseis meie valimiseelsete lubaduste
realiseerimiseks. Projekt on suunatud
linna elanikkonna arvukuse suurenda-

misele, Maardu elanike stimuleerimisele oma elukohta ametlikult linnas registreerima ja noorte linlaste – tulevaste
maksumaksjate – motiveerimisele eluks
ja tööks linna hüvanguks», - teatas
Maardu linnapea.
40% soodustus sõidul bussides liinil
Maardu-Tallinn-Maardu
laieneb

Maardu koolide õpilastele, kes on registreeritud linnaelanikena. Õigust soodustusega sõiduks tõestavad samad
dokumendid, mis kehtisid õppeaastal.
«Me soovime, et meie õpilased saaks
veelgi paremini ühildada elu Maardus ja
osalemist mitmesugustes koolivälistes
huviringides, spordisektsioonides ja lin-

hakanud koguma allkirju neile
varem eraldatud kruntide säilitamiseks. Planeeritakse koguda ja
esitada Jõelähtme valda kuni 5.000
allkirja. Me toetame seda algatust
ja mina kui linnapea olen valmis
ka oma allkirja sellele petitsioonile
andma.
Omalt poolelt koostas linnavalitsus ja saatis vastava kirja vallavalitsusse, milles väljendame muret
aianduskruntide võimaliku saatusega seonduvalt.
Kirjas sisaldub samuti soov teha
tihedat koostööd küsimuse lahendamiseks, et oleks arvestatud
Maardu huve ja linlaste-kruntide
rentnike huve.
Küsimus: Omal ajal oli meie
linn kuulus hulgaliste sõprussidemete poolest. Need kontaktid nõuavad tõsiste vahendite
eraldamist. Missugust poliitikat
järgib antud küsimuses praegune linna administratsioon?
Vastus: Üsna pea kavatsen eraldi
ja sügavamalt sellel teemal peatuda, seetõttu ütlen vaid ühte: me
mõistsime, et tuleb tõsiselt taas läbi
vaadata meie sõpruse ja koostöö
lepped, et alal hoida ja arendada
enim perspektiivseid kontakte,
nagu see leiab aset sõpruslinnadega Lätist, Leedust, Valgevenest, Venemaa linnadega Volgograd ja Velikie Luki, Ukraina
linnaga Iljitševsk.
Teisest küljest figureerivad
sõpruslinnade hulgas ka sellised,
millega sidemed on ammu
katkenud või on need vähe produktiivsed. Maardu juhtkond loeb
lubamatuks luksuseks raisata eelarve raha ja vahetada konstruktiivne koostöö turismisõitude vastu
sõpruslinnadesse, mis asuvad
Mongoolias, Kanadas, Hiinas jne
ja seetõttu me pigem ütleme ära
selliste sidemete jätkamisest.
See aga ei tähenda, et linnavalitsus on võtnud kursi selle tähtsa
suuna külmutamiseks, kuid püüdlus tõhusale koostööle nõuab
koostöösubjektide korrastamist ja
eesmärgipõhiste variantide valikut,
millel on meie linnale praktiline
väärtus.

navälistes laagrites mitte ainult õppeaastal, vaid ka suvevaheajal», - nentis
Maardu aselinnapea linnaarengu ja
transpordi küsimustes Väino Moor.
Linnavolikogu otsus jõustub 3-ndal päeval pärast selle avaldamist «Riigi teataja».
allikas:
https://www.facebook.com/MaarduLinn

Maardu linna elanike petitsioon
Jõelähtme Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmetele Maardu Linnavolikogu ja Linnavalitsuse liikmetele
Vahetult Maardu linnaga külgnevad sajal
hektaril Pilpaküla kinnistud, mida juba
üle kolmekümne aasta kasutavad
Maardu linna elanikud puu – ja köögivilja kasvatamiseks.
Vastavalt Jõelähtme valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande

eelnõule on arutelule pandud Pilpaküla
kinnistute tulevane maakasutus.
Meie, allakirjutanud, ei nõustu
Jõelähtme valla uue üldplaneeringu eskiislahendusega, millega tahetakse Pilpaküla
kinnistute
tulevaseks
maakasutuse juhtotstarbeks määrata äri
– ja teenindusettevõtte ning tootmis –

ja logistikakeskuse maa –ala.
Meie, allakirjutanud taotleme, et säilitataks senine aiandusühistute maakasutuse sihtotstarve, kuna vastavalt Eesti
Vabariigi Valitsuse 2009. a korraldusele
anti Pilpa kinnistud Jõelähtme valla
munitsipaalomandisse köögivilja maakasutuse korraldamiseks. Aiandusühistute

poolt rajatud roheala asemele tööstuspargi rajamine halvendab tunduvalt linna
ümbritsevat looduskeskkonda, millega
meie, Maardu linna elanikud, nõustuda
ei saa.
Esitame Ühistu juhatuse liikme nimed,
kelle poole võiks pöörduda, kui on soovi
sellele Petitsioonile alla kirjutada. Need

inimesed on (nende nõusolek on olemas):
aiandusseltsi Sever juhatuse liige
Lilija grižene, tel. 56915487
aiandusühistu Kallavere Fiord juhatuse liige Milda Lemkova, tel.
56478683
aiandusühistu aljans juhatuse liige
galina Tšaikovskaja, tel. 58048020
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Maardu saab veel ühe Omniva pakiautomaadi
Omniva paigaldab juulikuu jooksul Eestisse 12 uut pakiautomaati
ning koos teistega saab täiendava
pakiautomaadi ka Maardu. Pakiautomaat hakkab asuma Maardus
Maxima X poe juures.
Suvise laienemise käigus
paigaldab Omniva 12 uut pakiautomaati nii suurematesse kui väiksematesse kohtadesse üle Eesti,
sest pakiteenuse kasutamine
kasvab kiiresti nii linnas kui maal.
Uued pakiautomaadid saavad suvise laienemise käigus Tallinn,
Tartu, Narva, Kohtla-Järve, Haapsalu, Maardu, Viimsi, Kunda ja
Loksa.
Omniva eelmine pakiautomaatide
võrgu laienemine toimus kevadel,
mil keskenduti eeskätt väiksematesse kohtadesse pakiautomaatide paigaldamisele. Omniva
pakiautomaatide võrgu juhi Tanel
Rauni sõnul kohandatakse võrgustikku pidevalt vastavalt inimeste vajadustele. “Jälgime kõigi
piirkondade pakimahte, et siis
selle põhjal oma võrgustikku

3

MaaRDu uuDiSeD

või
ümber
täiendada
kujundada,“
selgitas
Raun. “Maardu inimesed on aktiivsed pakisaatjad ja e-kaubandusest tellijad, seega on Maardusse
veel ühe pakiautomaadi paigaldamine igati ootuspärane samm.”
Rauni sõnul on pakiautomaadid
populaarseks osutunud just tänu
oma ööpäevaringse kättesaadavuse ning teenuse kiiruse tõttu
ning Omniva pakiautomaadid on
kujunenud eelistatuimaks paki
saatmise ja saamise kanaliks. Enne
suve pikendas Omniva ka mitmete
pakiautomaatide hilisema tühjendamise aega, et anda klientidele
võimalus oma pakk automaati tuua
veel hiljem, olles kindel, et see
ikkagi juba järgmisel päeval kohale toimetatakse.Omniva pakiautomaatide võrgustik on kevadel ja
suvel lisaks Eestile laienenud ka
Lätis ja Leedus ning kasvab tänavu Baltikumis 28 protsendi
võrra suuremaks. Praeguseks on
Omnival kogu Baltikumis enam
kui 120 linnas 234 automaati ligi

28 000 pakilahtriga ning tegu on
Baltikumi suurima võrgustikuga.
Järgmisel aastal avab Omniva oma
pakiautomaatide võrgustiku kogu
Baltikumis ka teistele partneritele
kasutamiseks, et anda tuult tiibadesse hoogustuva e-kaubanduse
arengule.
Soovime Maardu inimestele head
pakiautomaadi kasutamist ning
palju toredaid pakke! Omniva
on rahvusvaheline kontsern, mis
pakub posti-, logistika- ja infologistikateenuseid. Kontserni kuuluvad emaettevõttena AS Eesti
Post, tütarettevõte AS Maksekeskus, Leedus asuv tütarettevõte UAB Omniva LT, Lätis
asuv SIA Omniva ning sidusettevõte OÜ Post11, mis pakub ekaupmeestele
rahvusvahelisi
logistilisi terviklahendusi kaupade kättetoimetamiseks üle
kogu maailma.
Kaja Sepp
Omniva kommunikatsioonijuht
5162101

Harju ettevõtlusja arenduskeskus (HeaK) toetab ja nõustab
SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on toeks nii ettevõtjatele, kodanikuühendustele kui ka omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede
elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.
Nõustame TASUTA ja tegutseme järgnevates valdkondades:
· Ettevõtluse ja mittetulundusliku tegevuse alustamine
· Arendusprojektid ja äriplaanid
· Info toetusprogrammide ja finantseerimisvõimaluste kohta
· Noorte ettevõtlikkuse edendamine
· Harjumaa turismitegevuste koordineerimine ja tugi turismi arengu suunamisel
· Maakondlike projektide algatamine ja elluviimine partnerina
· Osalus ümarlaudades
· Koolituste ja infopäevade korraldamine
HEAK kuulub Eesti maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.
Kontakt:Tel: 656 6641, 656 6522E-post: info@heak.eewww.heak.ee

Riigihalduse minister arto aas allkirjastas määruse, millega riik toetab
omavalitsusi CO2 kvoodirahast.
Riik tuleb appi, et lasteaedade rekonstrueerimisega parandada nende
energiatõhusust ja vähendada ülalpidamiskulusid. aastani 2017 on planeeritud lasteaedadesse investeerida ligikaudu 14 miljonit eurot.
„Lasteaiakohtade kättesaadavus ja heas korras lasteaiad on valitsuse kindelprioriteet.
Hoonete energiasäästust kokku hoitavat raha on võimalik suunatanäiteks lasteaia õpetajatele kõrgema palga maksmiseks,“ ütles Arto Aas.„Eelistame neid lasteaedu, mis
vajavad rekonstrueerimist võimalikultkiiresti ja on kõige kehvemas seisukorras. Tegemist
on uueregionaalprogrammiga, millest peaksid kasu saama kõik Eesti piirkonnad.
“Omavalitsused peavad esitama taotluse, mille hindamisel arvestatakse niikokkuhoitud
energiat ja ülalpidamiskulusid kui ka lasteaia pinnakasutust.Seejuures eelistatakse taotlusi,
mille elluviimisel toob investeering kõigesuurema mõju.
Omavalitsus, kus elab 5000–11 000 inimest, saab esitada taotluse ühelasteaia kohta ning
üle 11 000 elanikuga linn või vald saab esitada taotlusekahe lasteaia kohta. Alla 5000
elanikuga omavalitsused peavad toetusetaotlemiseks olema piirkonnas, kus käivad ühinemisläbirääkimised vähemalt5000 elanikuga omavalitsuse moodustamiseks.
Toetuse määr sõltub omavalitsuse tulukusest, nii et nõrgema tulubaasigaomavalitsustel
on toetuse määr kõrgem.
Taotlusvoor avatakse septembris ning taotluste esitamise tähtaeg on 2017.aasta jaanuar.
Lasteaiad on kavas rekonstrueerida 2017. aasta suvel.
Määrus ja seletuskiri on leitavad siit (lehekülje lõpus):http://www.fin.ee/siseriiklikudtoetused Lisaks on digitaalseltallkirjastatud dokumendid lisatud ka käesolevale e-mailile

KOOLiTuS eTTeVÕTJaTeLe
Hea ettevõtja!
EAS koostöös eduka partneri Marketingi Instituudiga korraldab väikeettevõtete juhtidele ning omanikele aktuaalsete
teemade ja hinnatud koolitajatega väga praktilise koolituse
EASi väikeettevõtja arenguprogramm.Kandideerimisavalduse esitamise viimane tähtaeg on 31. august 2016.
Programmi on oodatud ambitsioonikad väikeettevõtete
juhid, kes läbivad nelja kuu jooksul strateegilise juhtimise
ja ärimudelite, toote- ja teenusearenduse, turunduse ja internetiturunduse ning ekspordi moodulid.
Koolitusel osalemine annab:* uued tehnikad ja kaasaegsed
tööriistad ettevõtte tõhusamaks juhtimiseks ja arendamiseks;* suunised ettevõtte strateegia koostamiseks ja
ärimudeli täpsustamiseks;* suurepärase ülevaate uusimatest müügi- ja turundustegevuste tööriistadest nii Eestis
kui rahvusvaheliselt;* tugeva väikeettevõtjate vahelise
suhtevõrgustiku, mis jääb toeks ka pärast koolituse lõppu;*
aitab ettevõtetel kiiremini kasvada ja rohkem eksportida.
Osalejate arv on piiratud ning kõikidest kandidaatidest
valib EAS pingerea alusel koolitusele pääsejad.
Vaata lähemalt osalemise tingimusi ja ajakava ning täida
kandideerimisavaldus! Kiirusta, sest kandideerimine lõpeb
31. augustil 2016!
Registreeri kohe ning saa osa Eesti tippkoolitajate parimatest teadmistest ja kogemustest, et kasutada neid oma ettevõtte lisandväärtuse tõstmiseks!
Allikas: www.maardu.ee

MaaKONNaPLaNeeRiNgu Ja KSH
aRuaNDe aVaLiK VÄLJaPaNeK
Harju maavanem võttis 13.06.2016 korraldusega
1488-k vastu Harju maakonnaplaneeringu Rail
Balticu raudtee trassi koridori asukoha
määramiseks ning korraldab maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku
väljapaneku. Avaliku väljapaneku raames oodatakse kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid
planeeringu lahendusele ja KSH aruandele kõigilt
huvilistelt Harju Maavalitsuse aadressil
Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn või elektronposti aadressilinfo@harju.maavalitsus.ee.
Planeering algatati Vabariigi Valitsuse
12.04.2012. a korraldusega nr 173 „Maakonnaplaneeringu koostamise algatamine Rail Balticu
raudtee trassi koridori asukoha määramiseks”.
Harju maavanem algatas maakonnaplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi
KSH) 19.04.2012 . a korraldusega nr 1-1/661-k.
Sarnased menetlustoimingud viidi läbi ka Rapla
ja Pärnu maakondades. Maakonnaplaneeringutega
planeeritakse uut Rail Baltic raudteeliini mitut kohalikku omavalitsust läbiva joonehitisena, lahenduste põhjal toimub Rail Balticu Euroopa
standardse rööpmelaiusega (1435 mm) avaliku
raudtee projekteerimine ja rajamine Eesti piires.
Kavandatav raudtee läbib Eestit põhja-lõuna suunalisena, kulgedes Muuga sadama piirkonnast
Läti riigipiirini.
Paralleelselt maakonnaplaneeringute koostamisega viiakse läbi KSH, mille eesmärk on arvestada
keskkonnakaalutlustega
maakonnaplaneeringute koostamisel ja kehtestamisel. Ühtlasi annab KSH sisendi leevendusmeetmete väljatöötamiseks. Planeeringualaks on
Harju maakond. Rail Baltic trassi koridori rööbastee kogupikkuseks Harju maakonnas on ligikaudu
48 km.
Harju maakonnaplaneeringu Rail Balticu raudtee
trassi koridori asukoha määramiseks kehtestaja on
Harju maavanem, maakonnaplaneeringu koostaja

(koostamise korraldaja) on Harju Maavalitsus
(Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn, telefon 611
8640,
e-posti
aadressinfo@harju.maavalitsus.ee) ja koostajaks
ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja
Plats 8, 51004 Tartu).
Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 04.07 –
08.08.2016. Digitaalselt on materjalid kättesaadavad
Harju
Maavalitsuse
koduleheküljel http://harju.maavalitsus.ee/et/ra
il-baltic-raudtee-trassikordiori-asukohamaaramine1. Paberkandjal materjalidega on võimalik tutvuda: Harju Maavalitsuses, Tallinna
Linnavalitsuses,
Maardu
Linnavalitsuses,
Jõelähtme Vallavalitsuses, Rae Vallavalitsuses,
Kiili Vallavalitsuses ja Saku Vallavalitsuses
tööpäeviti tööajal. Ülejäänud maakonna omavalitsustes, mida Rail Balticu trass ei läbi, on planeeringu materjalidest võimalik paberkandjal
tutvuda seletuskirja ning maakonna joonisega.
avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:
Harju maakond, sh Tallinn - 29.08.2016 kell
14:00 (asukoht – Harju Maavalitsus; Roosikrantsi
tn 12, Tallinn, III korruse saal).
Maardu linn ja Jõelähtme vald - 29.08.2016
kell 18:00 (asukoht – Maardu Vaba Aja Keskus;
Keemikute 12b, Maardu linn).
Rae vald - 30.08.2016 kell 18:00 (asukoht – Rae
Kultuurikeskuse suures saalis;
Aruküla tee 9,
Jüri alevik).
Kiili vald - 31.08.2016 kell 18:00 (asukoht –
Kiili Gümnaasiumis, Kooli 2, Kiili alevik).
Saku vald - 01.09.2016 kell 18:00 (asukoht –
Saku Valla Majas, Teaduse 1 Saku, II korruse suures saalis).
allikas: http://maardu.kovtp.ee/

Muuga JÄÄTMeJaaM ON aLaTeS 04.08.2016 SuLeTuD KuNi OKTOObRi
KeSKPaigaNi.
LÄHiM JÄÄTMeJaaM aSub PÄRNaMÄe Tee 36.
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aktivistide üksmeelne seltskond kutsub linlasi ja külalisi maitsvat kalasuppi nautima
«Linnapäeval» 16. juulil 2016.

Tantsivad Juri Kuvaitsevi tänavaballeti artistid, «Linnapäeval» 16. juulil 2016.

Tänavavõimlejate näidisesinemine «Linnapäeval» 16. juulil 2016. Meeskond «bar
Homies» Tallinnast.

«Linnapäev» 16. juulil 2016. Rock-grupp Maardust «The Rocket Cats»

Laulab Vjatšeslav Reznitšenko. «Linnapäev» 16. juulil 2016.

«Linnapäev» 16. juulil 2016. Laulja Maardust Jelena aksjonova.

Üldfoto tänavavõimlemise võistlustel osalejate ja võitjatega 17. juulil 2016.

Tervisematk terviserajal pikkusega kolm ja viis kilomeetrit Metsapargis 17. juulil
2016 linnapea Vladimir arhipovi osalusel.
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Sõpruspuu sõpruslinnalt

Viimasel ajal on Maardus teostatud mitmeid kahekorruseliste majade renoveerimistöid. Majas nr 1 Orumetsa tänaval (ristumiskohas
Keemikute tänavaga) toimuvad kaheteistkümne korteriga elumaja
katuse remondi-taastustööd. Kiltplaadid asendatakse metallist katusekividega.

uus ajaleht - "Meie LiNN - MaaRDu"!

16. juulil istutas delegatsioon Läti sõpruslinnast Jēkabpilsist
sõpruslinnade alleel puu. Tseremoonial osalesid Maardu linnavolikogu esimees Elvira Piiskoppel, Maardu linnapea Vladimir
Arhipov, linnavolikogu saadikud, Maardu linnavalitsuse esindajad,
linlased ja külalised.

Kahekorruselise
maja katuse renoveerimine

29. juulil ilmub Maardu linna kõigisse postkastidesse uus ajaleht
"MEIE LINN"! Pilk meie linna seisundile, edusammudele ja probleemidele noore põlvkonna silmade läbi.

Õueteede remont

Viimasel ajal on Maardus teostatud mitmeid kahekorruseliste majade renoveerimistöid. Majas nr 1 Orumetsa tänaval (ristumiskohas
Keemikute tänavaga) toimuvad kaheteistkümne korteriga elumaja
katuse remondi-taastustööd. Kiltplaadid asendatakse metallist katusekividega.

Kahekorruselise maja katuse
renoveerimine

27. juulil algas Stardi t 3 korterelamu lähiste õueteede ja kõnniteede remont. Käiku on lastud raske teeremonditehnika, teerullid ja
asfaldilaotur. Töö sujub kõrgendatud rütmis. Hinnanguliselt lõpevad
tööd juba 15. augustil

Kutsun kõiki meie linna elanikke ja kõiki, kes tundsid ja mäletavad
Bõstrovi seda näitust külastama ja jagama oma vaatepunkti", - ütles
Maardu linnapea Vladimir Arhipov. Ta täpsustas, et on vara rääkida
sellest, millal ideed ellu õnnestub rakendada.
"Kuid juba nüüd on selge, et traditsiooniliseks sügislaadaks seda
teha ei suudeta. Sellel aasta toimub laat 10. – 11. septembril. Vaevalt
ka 15. oktoobriks – st Georgi Bõstrovi surma aastapäevaks", - lisas
Arhipov.
"Mõistetavasti võtame me samuti arvesse Georgi Vassiljevitši lese
Ljudmilla Ivanovna Bõstrova arvamust selles osas, kuidas Maardus,
mida Georgi juhtis üle 25 aasta, peaks tema teeneid ära märkima",
- nentis Maardu linnavolikogu esimees Elvira Piiskoppel.
Georgi Bõstrovi mälestuse igavikustamiseks on Maardu linnavalitsuses loodud eriline töökomisjon, kes langetab lõpliku otsuse
mälestusmärgi ideekonkursi tulemuste kohta, arvestades linlaste
soove.
Vastavalt konkursi tingimustele peab tulevase mälestusmärgi
skulptuurne vorm kajastama Georgi Bõstrovi isiksuse mastaapi ja
panust Maardu arengusse. Ideekonkursi võitja saab autasuks 1500
eurot.
Antud projekti ellurakendamine ja mälestusmärgi füüsiline paigaldus sõltub konkursi käigust.
Allikas: http://rus.err.ee/

Muugasse tuleb 80-kohaline lasteaed!

Maardus on avatud georgi bõstrovi
mälestusmärgi eskiiside väljapanek
Ideekonkursile Maardu linnavalitsuse kauaaegse juhi Georgi
Bõstrovi, kes lahkus 2015. aasta oktoobris mälestuse igavikustamiseks laekus 10 eskiisi 3-lt autorilt.
Konkurss jätkub ja kõik huvilised võivad selle lõppemiseni saadetud töödega tutvuda ja oma arvamuse välja öelda. Eskiiside väljapanek on organiseeritud Maardu Vaba aja keskuse fuajees.
"Linnavalitsus toetab täiel määral soovi ja ettepanekuid, mis on
laekunud paljudelt linnaelanikelt, palju aastaid Maardu linnapeaks
olnud Georgi Vassiljevitš Bõstrovi mälestuse igavikustamiseks ja
Kellamäe pargis temale mälestusmärgi püstitamiseks. Linlased on
samuti pöördunud linnavalitsusse sooviga teha mälestusmärgi
loomiseks annetusi. Selline võimalus tekkib hiljem, kui määratakse
konkursi võitja ja selgub mälestusmärgi kontseptsioon.

08.08. Maardu linnavalitsuses kirjutati alla projekteerimislepingule, mille kohaselt saab Muuga lasteaia projekt valmis 2017.a
märtsiks. Lapsed saavad lasteaeda minna 2018.a sügisel. See
hakkab asuma Ploomipuu puiesteel.

TuLge KauPLeMa MaaRDu SÜgiSLaaDaL
Hea ettevõtja!

Maardu Linnavalitsus ja Maardu Kultuuri- ja Infokeskus kutsuvad Teid osalema Maardu sügislaadal. Laat
toimub 10.09.2016 kella 10.00-21.00
ja
11.09.2016
kella
10.0017.00 Kellamäe pargis aadressil Keemikute 40. Eelmised korrad on
kaupmeestele olnud edukad ning
käesoleval aastal eeldame jätkuvalt laadaliste kõrgendatud huvi. Ühtlasi pakume linnarahvale meelelahutust: kogu
päeva jooksul esinevad laval kohalikud
eesti, vene, ukraina ja
külalisartistid. Kavas on mitmekülgsed
kultuuri- ja spordiüritused.
Laadale ootame eelkõige istikute, lilletaimede ja aiakaupadega ning
käsitööga kauplevaid ettevõtjaid. Ka
kõik muud head mõtted ja soovid on
teretulnud.
OSaLeMiSTiNgiMuSeD:
1. Laada korraldaja on Maardu
Linnavalitsus. Linnavalitsus jätab

endale õiguse paigutada kauplejad
sektoritesse vastavalt kaubagruppidele.
2. Laadal on kauplemist lubavaks
dokumendiks müügipilet (müügipileti
hinda vaata p 9), mille saamiseks tuleb
täita taotlus (vormi leiate siit) ning
täidetult tagastada Maardu Linnavalitsusele : aadress Kallasmaa 1, 74111
Maardu, faks 6060701, e-mail kaubandusinspektor@maardu.ee
Müügikoht loetakse broneerituks
pärast müügikoha sektori ja numbri
kooskõlastamist Maardu Linnavalitsuses ning raha peab laekuma kahe
tööpäeva jooksul pärast kooskõlastamist Maardu Linnavalitsuse arveldusarvele EE141010002031289008
SEB Pangas.
Nimetatud tähtaja jooksul mitte
tasumisel
kaotab
broneering
kehtivuse.
Müügikohti broneeritakse alates
09.08.2016 kuni 06.09.2016.a

Müügikohast loobumisel pärast
06.09.2016 osavõtutasu ei tagastata.
3. alkohoolsete jookide ja/või
tubakatoodete müügi korral peab
ettevõtja www.eesti.ee infovärava
kaudu esitama elektroonselt majandustegevusteate
majandustegevuse
registrile, kandes sellega ise vastavad
andmed registrisse.
Toiduainetega kauplejatel ja toitlustajatel on teavitamineVeterinaar- ja
Toiduametile kohustuslik.
Toidukaupade müüjad ja toitlustajad
on kohustatud esitama Harjumaa Veterinaarkeskusele täidetud “Teisaldatava ja/või ajutise toitlustus- ja /või
jäemüügiettevõtte
majandustegevusteade”
e-mailile:
info.harju@vet.agri.ee, mille vormi
leiate siit:
4. Müügipaviljonid ei tohi olla
katkised ja karkassid roostes.
5. Kaubelda võib ainult Teie müügipiletil näidatud kohas (omavoliliselt

kohta hõivata või vahetada ei tohi).
Kauba müümisel vastutab müügikoha
valdaja õigusaktides sätestatud nõuete
täitmise eest.
6. Toitlustajatel palume paigaldada
lauad ja toolid umbes 30-le kliendile
ning kindlasti ka prügiurnid.
7. Igal müüjal peab olema rinnas
nimesilt tema ees- ja perekonnanimega
ning firma nimega.
8. Palume hoida oma müügikohas
laada ajal puhtust ning koristada see
ära ka enne laadalt lahkumist.
9. Müügipileti hinnad kaheks päevaks (Üheks päevaks pileteid ei
müüda):
Müügikoht (suurusega kuni 12 m2
ehk kuni 4 jooksvat meetrit) 55.- eurot
Müügikoht käsitööesemetega, mesindussaaduste ja istikutega kauplejale 35.- eurot
Müügikoha juurde pargitud auto
eest 15.- eurot
Müügikoht alkohoolsete jookidega

kauplejatele (sh toitlustajale) 80.- eurot
Müügipiletile lisandub elektrienergia
kasutamise vajadusel:
- Ühe pistiku kasutamisel (1 faas,
1x10A) 10.- eurot
- Ühe pistiku kasutamisel (3 faasi,
3x10A) 20.-eurot
Meelelahutusatraktsiooni (batuut,
karussell, skyjump, veepall jms) püstitamisel otsustatakse summa elektriarvesti näitude alusel.
Tähelepanu! Laadale eelneval päeval (s.o.09.09.2016) ja kohapeal maksta soovijad peavad tasuma
kahekordse
hinna.
Seega on kokkuhoiu mõttes kasulik
teha ülekanded varakult.
Laadaplatside skeem
Kohtumiseni laadal!
Lugupidamisega Maardu Linnavalitsus
Info tel: 6060712 e–R Kella 9.00–
12.45 ja 14.00-16.45 Maria Gogleva
56466652 Nikolai Švets
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Kodanikuühiskond, ehk mida on võim
meile kohustatud ja kas meie oleme
millekski võimu ees kohustatud

Maksim Volkov
Maardu elamu nõukogu liige
Narva aselinnapea 2014-2015

Traditsioonilisel arvamusfestivalil, mis
leiab aset augustikuul Paides, toimus huvitav arutelu, kuhu ka mind kutsuti
osalema. Teema oli vaieldav, keeruline ja
mingil määral provokatiivne: mida on
võim kohustatud elanikele andma ja kas
elanikud peavad tegema veel midagi
peale õigeaegse maksude maksmise.
Ma eeldan, et me oleme kõik kas kuulnud või ka ise kasutanud kulunud väljendit «mina olen maksumaksja ja mul on
täielik õigus teada, kuhu minu raha
läheb». Kahjuks jääb see küsimus
enamikul juhtudel retooriliseks ja see
esitatakse emotsioonide ajel. Me elame
kiiresti muutuvas maailmas ja kui paindlik ja tõhus linnavõim ka poleks, kulub
talle täiendav informatsioon alati marjaks
ära. Küsimus peitub selles, kuidas seda
edastada, kui üldse.
Meil jääb aga palju pidama köögipoolse
arutelu tasemele – see on halb ja too on

halb, siin peaks midagi välja vahetama
või seal peaks midagi õgvendama. Kui
me aga ei jätaks oma mõtteid
olmevestluste tasandile ja edastaks oma
pretensioonid võimudele õigeaegselt, siis
kõlaks palju harvemini küsimus, kuidas
meie makse meie probleemide lahendamiseks kulutatakse.
Maardu linna juhtimises on toimumas
suured muudatused ja uute võimude ülesandeks on, kõike head säilitades, edendada kaasaegset võimude ja linnaelanike
vahelist suhtluskultuuri. Kaugeltki mitte
alati pole selleks, et edastada oma arvamust, ettepanekut või anda teada kerkinud probleemist, vaja isiklikku
kohtumist ametivõimudega.
Näiteks kui te argielus kasutate mobiiltelefoni äppe, siis on «suhtluseks» linna
kommunaaltalitustega väga lihtne ja
mugav viis – äpp Anna Teada. Selle äpi
töötas välja Siseministeerium (muuseas
kulutati
selle
arendamiseks Euroopa fondide raha) selleks, et oleks
võimalik lihtsa nupuvajutusega teatada kohalikule
omavalitsusele suvalisest
kommunaalprobleemist.
Kui see äpp on teie telefoni paigutatud, siis piisab,
kui
pildistada
probleemne koht, osutada
probleemi olemusele (näit
tänavalatern ei põle, puu
on teele kukkunud, asfaldis on tekkinud pragu
jne) ning vajutada nupule
«Saada ära». Programm
tuvastab ise, kus foto on
tehtud ja millisele meilile
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Kinoõhtud avatud
taeva all!

ja ametnikule tuleb kaebus edastada.
Pärast saate üle kontrollida, kui kiiresti ja
kuidas on võimud teie signaalile reageerinud. Äpi veebileht on www.annateada.ee. Vaadake ja kasutage seda ise
ning soovitage oma sõpradel ja lähedastel
sama teha!
Kaasaegses maailmas on juhtimisotsuste langetamiseks vaja võimalikult
palju tõepärast teavet ja just sellega
saame me ametivõime abistada ja osaleda
otsuste tegemisel. Sellest, et kord nelja
aasta jooksul käia valimisjaoskonnas ja
hääletada, selgelt ei piisa – euroopaliku
juhtimise põhimõtte järgi tarvitsevad
võimud pidevat suhtlust kogukonnaga,
peavad olema avatud selliseks suhtluseks
ja tegema läbipaistvaid otsuseid. Et selline kaasaegne võimumehhanism edukalt
toimiks, peab selles osalema kodanikuühiskond, st meie kõik!

Mittetulundusühing «Julge noorus » koos USA Suursaatkonnaga
Eestis ja Maardu linnavalitsusega esitleb:
Esmakordselt Maardus! Kinoõhtud avatud taeva all!
Kinoõhtud toimuvad 26. ja 27. aug. Maardu gümnaasiumi staadionil (aadress Ringi 64a).
Programm:
26.08.2016
19.00 – Õhtu avamine
19.15 – Filmi näitamine «Lego»
21.00 – Meelelahutuspaus
21.20 – Filmi näitamine «Operatsioon ”Argo”»
23.30 – Õhtu lõpetamine
27.08.2016
19.00 – Õhtu avamine
19.15 – Filmi näitamine «Palun saage tuttavaks – Patelid»
20.45 - Meelelahutuspaus
21.05 – Filmi näitamine «12 aastat orjana»
23.30 – Õhtu lõpetamine

Sissepääs tasuta!
Iga õhtu lõpeb tulevärgiga (tulevärgi sponsor Avion Tehnika).
Külalistele pakutakse kuuma teed!
iSTeKOHTaDe aRV ON PiiRaTuD!
Seetõttu soovitame kaasa võtta suurrätikud, tekid, vaibad ja sõbad,
matkatoolid jne, et teil oleks mugav istuda ja avatud taeva all filme
nautida.
Filmid esitatakse inglise keeles subtiitritega eesti ja vene keeles!

7

MaaRDu uuDiSeD

auguST 2016 NR 7

Kirjanik Jüri v.grauberg – 70!
Madis Vohu: „augustikuu
lõpus kukub Sul turjale 70,
nagu Sa ütled. On seda ühele
mehele palju või vähe?”
Jüri v.grauberg: „Üks tuntud
mees olevat öelnud, et alati tahtsime parimat, aga välja tuli nii,
nagu ikka. Eks igaüks tahab
elada võimalikult kaua, aga
kuidas välja tuleb, on iseasi. Ei
ütleks, et olen vanur, nagu minuvanuste kohta tavatsetakse
öelda, aga noor ka enam justkui
pole. Nii et aastaid peaks olema
parajalt.”
MV: „Sa elad Maardus juba
kaua. Kuidas Sulle siin
meeldib?”
Jvg: „Sa mõtled Kallaveret?
Jah. Elan siin aastast 1980. Seal
pidavat olema hea, kus meid ei
ole, aga ma ei tea kohta, kus
võiks olla parem elada kui
Kallaveres. Muidugi, maailma
kenades paikades reisida võib ja
saab, aga koju tagasi tulla on ju
alati hea. Kus siis veel parem on
kui kodus?”
MV: „Väga, väga paljudel
pole enam kodu. See on kas
hävitatud või väevõimuga
käest võetud ja need inimesed

on pidanud kodunt pagema.”
Jvg: „Niisugune asi teeb
muidugi muret, teeb kurvaks
ning isegi kurjaks. Kurvastab
see, et inimesed peavad
niimoodi põgenema ning kurjaks
teeb see, et leidub inimesi, kes
selle pealt teenivad ning nende
kuritahtlikule tegevusele ei suudeta piiri panna. Pagulasi vastuvõtvad riigid kaudselt isegi
soosivad inimkaubandust.”
MV: „Kuidas suhtud Sina
pagulastesse?”
Jvg: „Inimesena püüan neist
aru saada ja isegi tunnen neile
kaasa, kuid mõistan hukka neid,
kes tulevad ja nõuavad, et ma
peaks elama nende kommete
järgi. Ei ole viisakas tulla siia
elama ning nõuda, et kohalikud
peaks austama võõraid kombeid
ja isegi elama sisserändajate
kommete järgi. See on nonsenss!”
MV: „Millega sisustad oma
aega?”
Jvg: „Kuni tervis vastu peab,
käin kindlasti veel tööl. Noorte
inimeste hulgas on alati hea töötada. Muul ajal tahan võimalikult palju viibida värskes õhus,

kas siis jalgsi või jalgrattal ning
üheks mu meelistegevuseks,
nagu Sa tead, on muidugi kirjutamine.”
MV: Selle aasta alguses ilmus
Sinu üheksas romaan „Ratastel Kullakene”. On Sul praegu
midagi huvitavat töös?”
Jvg: „On küll! Hetkel on käsil
kaks käsikirja. Üks oleks järg
minu esimesele romaanile „Otsa
uus perenaine” ja teisest käsikirjast tahaks teha Švejki laadse romaani, aga ma ei taha veel öelda,
kellest või millest.”
MV: „Saladus?”
Jvg: „Mis saladus nüüd, aga
midagi võiks hetkel ka minu
teada jääda.”
MV: „Sa oled kunagi kurtnud, et inimesed ei taha enam
raamatuid lugeda...”
Jvg: „Mis siin veel lugemisest... isegi kirjutada ei osata.
Loe Internetis kommentaare.
Nutma ajab! Õigekirjast ei teata
midagi!”
MV: „Nüüdsel ajal suheldaksegi rohkem telefonitsi...”
Jvg: „Ei viitsita isegi teise
tuppa minna, et seal emaga silmast-silma rääkida. Helistatakse

hoopis.”
MV: „Selle aasta sügisel saab
eesti Vabariik uue presidendi.
eelistad Sa kedagi nende hulgast, kes praegu kandideerivad?”
Jvg: „Ei eelista kedagi, sest
minu käest ju ei küsita, keda ma
presidendiks tahaksin, aga minule, ja arvan ka, et suuremale
osale
eestimaalastest
ei
meeldiks, kui nende presidendi
selja taga on luukeresid täis
kapid. Niisugune president võib
omade hulgas popp olla, tehtud
mees, kes oskab elada, aga rahva
silmis ei maksaks niisugune
punast sentigi. Arvan, et praeguses presidendirallis osavõtjatest ei saa presidenti ühestki.
Mingil ajal ilmub välja kõigile
sobiv nn must hobune ja sellest
saabki president.”
MV: „Mida ütleksid maardulastele, kui oleks võimalus?”
Jvg: „Hoidkem oma tervist,
austagem
ja
armastagem
kaaslinlasi, olgem tolerantsed
ning hoidkem meie Maardut,
sest Eestis vist ei olegi teist nii
korras ja ilusat linna!”
intervjueeris Madis Vohu

Mida tähendab Haldusreform Maardu jaoks
7. juunil võttis Riigikogu vastu Haldusreformi seaduse. Mulle esitati küsimus – millist mõju avaldab see
Maardule? Kui lühidalt vastata, siis alguses mitte mingisugustki. Haldusreformi seaduse ümber oli palju kära,
kuid selles vormis, milles see vastu
võeti, ei too see Maardu jaoks midagi
tähtsat kaasa. Seaduse peamine idee on
sundida väikesed omavalitsused liituma üksusteks 5000, ideaalis aga suuremateks kui 11 000 elanikku. Maardu,
kus asub 16 000 elanikku, ületab selle
kriteeriumi ja valitsusel puudub võimalus rakendada meie suhtes neid sunnimeetmeid ning liita meid mingi
naabruses asuva omavalitsusega, või
moodustada elanike tahte vastaselt
Maardust Tallinna linnaosa. Me saame
ka edaspidi jääda iseseisvaks linnaks.
Tõsi küll, tasub võtta arvesse, et meile
ei maksta liitumistoetust, samuti võib
riik oluliselt kärpida eelarvelisi eraldisi
Maardule, kuna territoriaalse Haldusreformi läbiviimine nõuab suuri täiendavaid kulutusi ja need erakonnad, kes
loevad seda prioriteetseks, ei häbene
katta liitumiskulusid nende omavalitsuste arvelt, kes on seni olnud edukad.

Haldusreform
võib korruptsiooni
soodustada
Neile haldusüksustele, kes otsustavad
vabatahtlikult liituda lubab valitsus
mitte ainult liitumiskulud katta, vaid ka
ühekordse toetuse anda. Kuna ei mainita sõnagagi omavalitsuste tulubaasi
tõstmist, tekib mulje, et vaestel omavalitsustel lubatakse pärast liitumist ammutada vahendeid riigikassast. Sellise
perspektiivi juures võivad omavalitsuste juhid kergelt unustada oma vastutuse kodukandi pikaajalise arengu eest,
samuti vajaduse võimaldada elanikele

riigiteenuseid elukoha läheduses. Neile
omavalitsusejuhtidele, kes kipuvad
kahtlema, kas mehhaanilise liitmise
teel, seejuures tulubaasi kasvatamata
saadakse ikka õitsvad omavalitsused,
pakutakse toetust aastapalga ulatuses
juhuks, kui nad peaks ametist sellel perioodil lahkuma. Valitsuse ja Riigikogu
arvamusel peaks selline kiusatus isegi
kõige kangemaid Haldusreformi vastaseid talitsema ja reformi agarateks
pooldajateks muutma. Kui see pole, siis
mis on altkäemaks?

Haldusreform exceli tabel
Meie valitsust kritiseeritakse õigustatult «raamatupidamisliku» juhtimisstiili
eest, kusjuures otsused põhinevad Exceli tabeli isikupäratutel numbritel .
Haldusreformi läbiviimine pole siin
erandiks. Selle nurgakiviks on omavalitsuste suurus, inimesed nende vajadustega on nihutatud tagaplaanile. Kuid
seni, kuni pole laiendatud omavalitsuste autonoomiat, kuni pole seatud
uusi ülesandeid, ja kuni pole tagatud
edukaks arenguks vajalikku tulubaasi,
jääb Haldusreform poliitiliseks lipikuks. Elanike hulk – viis või kümme
tuhat – pole oluline, sellest toimetuleku
võimetus ja vahendite nappus pigem
süveneb.
Haldusreformi pooldajad väitsid, et
seadus ei peagi reguleerima kõiki Haldusreformiga kaasnevaid häid algatusi:
seaduse sisu täpsustavad selle rakendusaktid. Lubatagu selles kahelda! On
silmanähtav, et omavalitsuste võõrandumine elanikest olukorda ei paranda,
äärealade soikumine aga jätkub jõudsalt. Milleks oli siis vaja see pooletoobine seadus vastu võtta? Selleks, et
keskvõimul oleks poliitiliselt ja majanduslikult sõltuvaid regioone mugavam

lühikese lõa otsas pidada. Mis autonoomiast võib olla juttu, kui seni pole taastatud isegi 2008. aasta taset, kui
kohalikele omavalitsustele eraldati
11,97% maksumaksjate tulumaksustatud tulust? Käesoleval aastal on selleks
parimal juhul 11,6%, ja kõige järgi otsustades ei näe omavalitsused midagi
kohalike teede taastamiseks ettenähtud
30% kütuseaktsiisist.

Missugune
Haldusreform võiks
soodustada
Maardu arengut?
Maardu on üks kõige kiiremini arenevatest ja elujõulisematest omavalitsustest Eestis. Meil on õnnestunud
lahendada sotsiaalsed probleemid, mis
on iseloomulikud paljudele endistele
monofunktsionaalsetele tööstusrajoonidele. Antud hetkel on linnamajandus
korras, ka maanteede ja tänavate seisundi üle oleks kurjast kurta. Kuid võib
saavutada enamat, juhul kui riik võtab
meid võrdväärse partnerina nagu ka
teisi omavalitsusi, arvestades seejuures
meie omapära. Omavalitsused suudavad võtta oma peale palju tähtsaid
keskvõimu funktsioone ja nad on võimelised oma ülesannetega palju edukamalt ja vähemate kuludega hakkama
saada, kui seda võidakse teha keskusest, eemalt. Haldusreformi oleks pidanud alustama riigi kohustuste
delegeerimisega kohalikele omavalitsustele, siis langeks ära vajadus praeguste kohmakate ministeeriumide
järele. Just see on kokkupuutepunkt
haldusreformi ja riigireformi vahel,
kuid valitsus tõrgub seda mõistmast.
Võib karta, et Tallinnas kaovad mitmed
poliitilised ametikohad, kuid riigis, kus
valitsemise aparaat on elanikele ras-

keks taagaks ja kandamiks muutunud
on omavalitsuste iseolemise laiendamine eluliselt vajalik samm ja ainus
võimalus kulusid säästa. Maardul peab
olema rohkem õigusi regiooni ja riigi
arengu küsimustes kaasa rääkida. Kui
Haldusreformi poleks alustatud omavalitsuste sundliitmisega, vaid nende õiguste tunduva laiendamisega, siis võiks
rääkida elanike hüvangust. Kõik muu
on poliitiline retoorika ja tühja tuule tallamine. Omavalitsuste adekvaatse tulubaasi tagamine peaks olema fikseeritud
Haldusreformi seaduses, mitte aga sekundaarsetes aktides. Kohalikel omavalitsustel on alust arvestada olulise
eraldiste kasvuga maksumaksja tulumaksust. Kohalikel omavalitsustel on
paremini näha, millele ja kuidas kulutada kohalikelt maksumaksjatelt laekuvat raha, praegune seisukord on aga
selline, et 56% tulumaksust laekub
omavalitsustele, 44% riigile.
eesti kohalikud omavalitsused peavad asuma väärikale seisukohale, et
saada hääleõigus kohalikes ja riigi-

eduard Tanvel
küsimustes, samuti normaalne eelarve, et tagada oma elanikele paremat elukeskkonda ja kodulähedasi
teenuseid. Just sellist Haldusreformi
ootab Maardu.
Märkus: autori vaatepunkt võib erineda toimetuse arvamusest.

MaaRDu LiNNaVaLiTSuS TeaTab
Haljasmaa tn 34 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu
avalikust väljapanekust. Detailplaneeringu alusel on kinnistu jagatud kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks,
millele
määratud ehitusõiguse alusel on lubatud püstitada kuni 2 hoonet, millest üks on elamu kõrgusega
kuni
8,5m ja teine on kõrvalhoone kõrgusega kuni 5m. Hoonete
ehitusalune pind on sõltuvalt
krundi suurusest kuni
238m2
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda (tööaegadel)
05.08.- 19.08.2016.a. Maardu Linnavalitsuse ruumis 101,
Kallasmaa tn 1 Maardus.
Täiendav info 60 60 726; 60 60 731
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Keel selgeks pealinnas käimata.
Hakkame õpima kodulinnas!

MaaRDu LaSTe SuVeVaHeaeg
Peterburi ajalugu on lahutamatult seotud Leningradi blokaadiga. Blokaad oli kaasaegses
kõnepruugis üks 20. sajandi suurimatest katastroofidest. Meie linnast oli noortekeskusest
esindatud 6 inimest, kes osalesid foorumil
“Loeme blokaadiraamatut “.
Õpilased külastasid “Monumenti Leningradi
kangelaslikele kaitsjatele”, mis on pühendatud
linnaelanike kangelasteole Leningradi blokaadi ajal. Mälestusmärgi juurest sattusid nad
maa-alusesse mälusaali, kus on piki seinu küünaldena paigutatud 900 valgustit – Leningrad
all toimunud lahingute asustatud punktide nimetused. Näha võis ka sõjaaja dokumente ja
esemeid. Välja oli pandud noortele mõistetav
digitaalkaart - “ Kangelaslik võitlus Leningradi eest”.
Seejärel külastasid õpilased blokaadist läbimurde kohta, seal asub praegu kaitseala ja
muuseum “Leningradi blokaadist läbimurre”,
mis on Kirovski lähistel. Muuseumis asub Venemaal ainulaadne diorama, mille teostasid Leningradi
kunstnikud – rindeveteranid. Muuseumi „Läbimurdetankid“
ekspositsioonis on esindatud seitse lahingmasinat, milles
kuus tõsteti üles Neeva põhjast legendaarse Neeva sõlmpunkti rajoonis.
Õpilased külastasid ka memoriaali “Puruksrebitud rõngas”
Laadoga järvel. Siit sai alguse kuulsusrikas jäätrass “Elutee”, kust autokolonnid suundusid järve idakaldale. “Elutee”

Meil on hea meel teatada, et A&E Keeltekool avab oma osakonna Maardus.

võimaldas toimetada Leningradi eelkõige toiduaineid ja ravimeid. Poolteisetonniste veoautode juhtide uskumatul osavusel püsis kogu linna lootus blokaadist välja tulla. Sellistes
kohtades hakkad mõistma, milline õnn on elada rahuajal.
Tuleb ära märkida, et meie õpilasi kutsuti sellele üritusele
pärast seda, kui nad võtsid osa auvalvest 9. mail, samuti on
nad kaasatud Võidupüha üritustesse.
Jevgeni golovatš
Noortekeskuse juht

bLRT grupp avas uue metallitöötluse- ja teeninduskeskuse
17. juunil toimus Maardus BLRT Grupi tütarettevõttele Elme
Metall kuuluva uue logistika-, metallitöötluse- ja teeninduskeskuse pidulik avamine. 84 000 ruutmeetri suuruse pindalaga keskusesse on paigaldatud moodsad seadmed, millega
sarnaseid pole ei Balti- ega Skandinaaviamaades. Investeeringute suurus oli veidi üle 5 mln euro, millest EASi toetus kattis ligi 950 tuhat eurot. «Oma tegevuses pingutame selle
nimel, et pakkuda klientidele maksimaalset kasu, luues toodangule lisandväärtust, tõstes teenuste kvaliteeti ja laiendades
nende spektrit. Täna oleme valtsmetalli töötlemise- ja müügituru liider Baltimaades. Uus teeninduskeskus aitab kindlustada
meie positsioone sihtturgudel, “ rääkis Elme Metalli juhatuse
esimees Georgi Grigorjan.
Keskust ehitati püsivas tempos, uusi seadmeid soetati,
paigaldati ja seadistati ning olemasolevaid seadmeid teisaldati tootmistegevust katkestamata. Paigaldatud laser-,
plasma- ja vesilõikus võimaldavad töödelda süsinik- ja eriteraseid, eri paksusega valtsitud roostevaba terast ja alumiiniumi. Ajakohane materjalide puhastus- ja kruntimisliin,
millel pole Baltimaades analooge, valtsmetalli lõikamise tervikteenus, 1250 tonnise võimsusega painutuspressid, mis
võimaldavad painutada kuni viiekümne millimeetri paksusi
lehtmetallist tooteid, tipptehnoloogial põhinev kauba ladus-

tamissüsteem – kõik see on võimaldanud ettevõttel liikuda
uuele tegevustasandile.
„Logistika- ja teeninduskeskuse avamine Maardus tõendab
meie valmisolekut investeerida kaasaegsesse tehnoloogiasse.
Olen veendunud, et seda näevad ja hindavad ka meie kliendid,
kelle arv on täna tõusnud kaheksa tuhandeni. Uus teeninduskeskus on suuteline teenindama Elme Metalli kliente nii
Eestis kui ka väljaspool seda,“ selgitas Georgi Grigorjan.
„Teeninduskeskuse rajamine on lubanud meil suurendada
töökohtade arvu kaks korda, täna töötab siin 155 inimest“.
Aastast 2001 tegeleb Elme Metall OÜ metalltoodete müügi
ning must- ja värvilisest metallist toorikute valmistamisega.
Aastal 2016 on Elme Metall 500 töötajaga rahvusvaheline ettevõte, millel on esindused Eestis, Lätis, Leedus, Soomes,
Poolas ja Venemaal. Ligikaudu 300 000 ruutmeetri suuruse pindalaga tootmisterritooriumid, millel tegutsevad neliteist ladu ja
viis teeninduskeskust, võimaldavad müüa metalli ja metalltooteid nii Balti riikides, Skandinaavias kui ka Ida-Euroopas.
Ettevõte tegutseb masinaehituse, avamere-, nafta- ja gaasitööstuse, taristuehituse sihtturgudel.
Karina Kond, Kommunikatsioonidirektor
bLRT grupp aS, Kopli 103, 11712 Tallinn
www.blrt.ee

Tegemist on väikese keeltekooliga,
mille asutajaks on 2 perekonda - A&E.
A eestvedajaks on Alena Sinelnikova,
Alisa ja pisitütre Anastasia ema, kes on
hariduselt inglise- vietnami keele tõlk,
lõpetanud Moskva Riikliku Ülikooli
Aasia ja Aafrika maade Instituudi. Abielludes armsa ameeriklasest abikaasaga
George Franchiga, kogenud inglise keele
ja ajaloo õpetajaga, on ta asunud elama
Eestisse, kus saatuse tahel tutvus E´ga.
E´ks on omakorda eesti pere, kus teiseks
kooli loojaks on eelkõige kahe poja, Edgari ja Edward Enri, ema Elina Peial.
Tallinna Pedagoogilise Ülikooli magistrikraadi omav eesti keele kui võõrkeele
ja kultuuriloo õpetaja koos majanduslikult mõtleva pereisaga Reimo Peialiga,
kes hoiab silma peal kooli majandusasjadel. Juhuslik tutvus pargis pani noored
emad mõttele lükata käima oma firma.
Nii sündis A&E. Armastus oma töö vastu
on meie koolist teinud ühe edukaima individuaalõppele suunatud keeltekooli
Tallinnas.
Hiljuti töötas kool ainult Tallinnas, kuid
oleme ammu mõelnud laienemisele. Otsuse langetamine laienemiseks oli põhjendatud klientide nõudmisega, kes olid
varem sunnitud eesti ja inglise keele
omandamiseks käima linnas.
Omades Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba eesti keele A2- kuni
C1- taseme läbiviimiseks, oleme kindlad,
et saame pakkuda Maardu elanikele kodulähedast kvaliteetset keeleõpet.
Eesti keelt saab õppida igal pool, kuid
võimalus saada kulutatud raha tagasi on
vaid juhul, kui kool omab vastavat luba.
Viimane antakse välja vaid pärast Keeleinspektsiooni põhjalikku uurimist ja analüüsi, mis hõlmab nii õppekavasid, kui
ka olemasoleva materjali ja õpetaja taseme hindamist. A&E Keeltekoolil on
selline, kinnitatud luba, käes.
Lisaks sellele omab kool suurt tase-

meeksamiteks ettevalmistamise kogemust. Õpetaja ei tegele puhtalt testideks
harjutamisega, vaid eelkõige soodustab
keele omandamist, seletab lahti grammatikat ning arendab sõnavara. Tundides
mängitakse rollimänge, harjutatakse kõnedega esinemise oskust, väideldakse
palju, arutatakse ja lavastakse dialoogides situatsioone, mis võivad leida aset argipäevases elus. Antakse praktilisi
teadmisi. Üheks kursuse osaks on ametikirjade koostamine nagu näteks hinnapakkumine, pretensioon, avaldused ja
motivatsioonikirjad.
Eeliseks on kahtlemata individuaalne
lähenemine. Õpingud toimuvad väikestes rühmades. Maksimaalne õppijate arv
– 8 inimest. Oleme kättesaadavad SKYPEs, Viber´is, Facebook´is, meilide ja
telefoni teel. Kuna tegemist on väikese
perefirmaga, kus kooli juhtkond on nii
õpetajate, kui ka sekretäride rollis, võib
juhtuda, et küsimuse tekke ajal oleme
kõik tunnis, kuid kindlasti mure lahendamata ei jää. Võtame ühendust esimesel
võimalusel, pakkudes konstruktiivset lahendust iga probleemi korral. Üritame
leida sobivat aega, kursust või rühma.
Vajaduse korral pakume lisatunde või
moodustame mini-rühmi (kuni 4 inimest).
Esimesed Maardu rühmad alustavad
õppetööd septembris. Pakume eelkõige
A2-, B1-, B2- ja C1- tasemel eesti keelt.
Alustame soovijate registreerimist vene
keele kui võõrkeele kursustele. Tallinnas
paneme huvilisi kirja IELTS- ja teiste
inglise keele rühmadesse. Saame olla
abiks tõlkimise osas. Ärge kindlasti
unustage vietnami keelt!
Alati oleme avatud koostööle ja vastame hea meelega kõigile küsimustele.
Kursustele registreerimine ja lisainfo
telefonidel +37255925026 (Alena) või
+37253463509 (Elina) , kodulehel
www.aekeeltekool.ee
ning e-postil
info@aekeeltekool.ee
Ootame Teid!

Spordiüritused – august 2016
18.08
20.08
21.08
25.08
27.08
27.08
28.08

Eesti meistrivõistlused jalgpallis (T-02) Maardu LM – Nõmme Kalju FC
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (05) Maardu LM – Tallinna FC Ajax
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (esiliiga) Maardu Linnameeskond –Nõmme Kalju FC U21
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (T-02) Maardu LM – Rakvere JK Tarvas
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (03)Maardu LM – Tallinna FC Levadia
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (esiliiga) Maardu Linnameeskond - JK Tallinna Kalev
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (III liiga) Maardu Unitud –Maardu Linnameeskond II

17.00-18.25
10.00-11.05
19.00-20.30
17.00-18.25
17.00-18.25
19.00-20.30
12.00-13.30

linna staadion
linna staadion
linna staadion
linna staadion
linna staadion
linna staadion
linna staadion

17.00-18.25
18.30-20.00
10.00-11.05
17.00-18.25
10.00-11.05
12.00-13.30
17.00-18.25
19.00-20.30
18.30-20.00
17.00-18.25
17.00-18.25
12.00-13.30
17.00-18.25
13.00-14.30
18.30-20.00

linna staadion
linna staadion
linna staadion
linna staadion
linna staadion
linna staadion
linna staadion
linna staadion
linna staadion
linna staadion
linna staadion
linna staadion
linna staadion
linna staadion
linna staadion

Spordiüritused – september 2016

02.09
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (02) Maardu LM –Kohtla-Järve JK Järve
02.09
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (III liiga) Maardu Linnameeskond II – Rakvere JK Tarvas II
03.09 Eesti meistrivõistlused jalgpallis(05)Maardu LM – JK Tallinna Kalev Jüri
08.09
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (T-02) Maardu LM –Põlva FC Lootos
10.09
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (05) Maardu LM- Viimsi MRJK II
10.09
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (III liiga) Maardu United –Amdla Vallameeskond
10.09
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (03) Maardu LM-JK Kuusalu Kalev
15.09
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (esiliiga) Maardu Linnameeskond –Kohtla-Järve JK Järve
16.09
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (III liiga) Maardu Linnameeskond II – JK Väätsa Vald
22.09
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (T-02) Maardu LM – Paide Linnanaiskond Tapa
23.09 Eesti meistrivõistlused jalgpallis (02) Maardu LM – JK Kärdla LM
24.09
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (III liiga) Maardu United –JK Kaitseliit Kalev
24.09
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (03) Maardu LM – JK Loo
25.09
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (esiliiga) Maardu Linnameeskond - Tallinna FC Infonet
30.09
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (III liiga) Maardu Linnameeskond II – Kohtla-Järve JK Järve II

(kunstmuruväljak)
(kunstmuruväljak)
(kunstmuruväljak)

(kunstmuruväljak)

(kunstmuruväljak)
(kunstmuruväljak)
(kunstmuruväljak)
(kunstmuruväljak)
(kunstmuruväljak)
(kunstmuruväljak
(kunstmuruväljak)
(kunstmuruväljak)
(kunstmuruväljak)
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Maardu Noortekeskuses
Eestis ei tööta iga kuues noor inimene vanuses 15 – 26 mitte
kusagil ega õpi mitte midagi. Selle probleemi lahendamiseks käivitus Maardu noortekeskuses uus projekt koos Eesti Avatud
Noortekeskusega nimetusega „Noorte Tugila“ perioodiks 2016 2018. Tegevusplaan keskendub jõude olevate noorte tuvastamisele

Hakka vabatahtlikuks

Ootame oma sõbralikku meeskonda aktiivseid ja positiivsed
inimesi, kes janunevad maailmaparanduse õhinas!
Kui sul on kustumatu janu ohverdada oma vaba aega, liitu meie
esmaklassiliste vabatahtlikega. Maardu Noortekeskus vajab
vabatahtlikke, et viia inimesteni sõnum oma missioonist ja
sihtidest. Üks pea on hea, kaks veel parem! Üheskoos saame enam
head teha! Omalt poolt aga pakume:
Võimalust realiseerida suuri ja pisikesi ideid;
Head enesetunnet sooritatud abist;
Ürituste organiseerimise kogemust;
Arenguvõimalust organisatsioonis;
Sõbralikku ja vastutulelikku meeskonda.

Maardu noorsoo
terve ja aktiivne eluviis
19. juulil toimus rulasõidu meistrivõistlus pandusel Maardu
karikale. Osa võtsid kõige uljamad Maardu poisid ja tüdrukus, kes
näitasid vaatajatele trikke hüpperuladel. Neist kolmandaks osutus
Maksim Pronin (12), teiseks German Bujer (14) ja kohtunike

ja motiveerimisele, et suunata nad teadmiste ja oskuste omandamise
teele, aga samuti abistada noortel siirduda tööturule või jätkata õpinguid. Tegevustugi kohalikul tasemel eeldab, et noor inimene oleks
võimalikult lähedal igapäevasele elule ja ümbruskonnale.
Noortekeskused osutavad toetust ürituste realiseerimisel konkreetse
tugisüsteemi raames.
Tööpuudus on murettekitav probleem täiskasvanute seas, aga
noorsoo seas vanuses 15-26 on see isegi valusam. Siiski võib tahtmise korral tööd leida, aga noored ei otsi seda. Me püüame leida
individuaalset lähenemist igale noorele, et ta jätkaks õpinguid. Me
töötame koos paljude organisatsioonidega ja noortekeskustega
Maardus, Tallinnas, Narvas.
3 kuu jooksul läbi 10 noort meie programmi, ja seda loeme me
heaks tulemuseks.
Milles seisneb noorte kaasamise projektide eesmärk?
Toetada noorte aktiivset osalust ühiskonna elus;
Kaasata noori otsustusprotsessi nii kohalikul kui ka Euroopa
tasemel;
Tõsta noorte teadmust demokraatlikest protsessidest ja võimalustest neis aktiivselt osaleda;
Arendada MTÜde potentsiaali dialoogi organiseerimisel
inimestega, kes langetavad ühiskonnas otsuseid;
Toetada õpikogemuse tunnustamist formaalses ja ebaformaalses
hariduses;

Maardu ja Lasnamäe noored
külastasid muuseumi
«Tallinna legendid»

Tõsta teadlikkust olulistest aspektidest Euroopa noortepoliitikas
ja kõrgendada piiriülest koostööd noortetöö alal.

üksmeelsel arvamusel sai esimeseks Nikita Sologub (14).
Maardu noortekeskus direktor Jevgeni Golovatš tänab linnavalitsust ja ettevõtet VOPAK E.O.S nende poolt võimaldatud autasude
ja toetuse eest.

21. juulil külastasid Maardu ja Lasnamäe ühisprojekti raames ettevõtte VOPAK E.O.S., Maardu linnavalitsuse и Lasnamäe linnaosavalitsuse toel Maardu noortekeskuse ja Lasnamäe
lastekeskuse kasvandikud muuseumi «Tallinna legendid».
«Muuseumi ühiskülastus lubas Maardu ja Lasnamäe lastel
teineteisega lähemalt tutvust teha. Nüüd aga planeeritakse terve eluviisi projekti raames 21. augustil läbi viia Maardu ja Lasnamäe.
noorte olümpiaad. See toimub seitsmel spordiala, mis on noorte seas
aktuaalsed ja populaarsed. Igal üritusel on oma lipukiri «Ole terve
ja võidab tugevaim!», - pajatas Maardu omavalitsuse saadik ja
Maardu noortekeskuse direktor Jevgeni Golovatš.
«On ülimalt tähtis, et me suudaks pakkuda noortele huvitavat ja
dünaamilist ajaviidet, milles sisaldub nii mänguline kui ka hariduslik element. Tänane muuseumi «Tallinna legendid» külastus oli
lastele avastus. Nad tutvusid oma riigi pealinna ajalooga ja said
kaasakiskuvaid muljeid. Nüüd hakkavad Lasnamäe lapsed end ette
valmistama spordivõistlusteks, kuhu me nad augustis Maardusse
kutsume. Tahaks väga loota, et ühised noorteprojektid muutuvad
kahe naabruses asuva omavalitsuse jaoks traditsioonilisteks », - lisas
Lasnamäe vanem Maria Jufereva.
Juunis leppisid Lasnamäe lastekeskuse direktor Ljudmila
Ivaštšenko ja Maardu omavalitsuse saadik, Maardu noortekeskuse

direktor Jevgeni Golovatš Lasnamäe vanema Maria Jufereva toel
kokku koostöös. Muuseumikülastus oli esimene Maardu ja Lasnamäe ühisprojekt.

MAARDU SPORDIKLUBID (ALATES 01.09.2016)

KuHu MiNNa / ViKTORiiN

10

auguST 2016 NR 7

Forum Cinemas kinodes algab taas Metropolitan Opera
otseülekannete sari
Metropolitan Opera Emmy ja
Peabody auhinnaga pärjatud
ülekannetesari The MeT: Live
in HD alustab 15. oktoobril üle
maailma juba kuuendat hooaega. Ühtekokku jõuab otsepilt
New Yorgist 54 riigi 1600 kino
ekraanile. Eesti publikuni jõuavad Forum Cinemas kinode
Coca-Cola Plaza, Ekraan ja
Astri ekraanide vahendusel algaval hooajal maailma juhtivaima ooperiteatri 11 ooperit,
millest 7 on METi selle hooaja
uuslavastused.
New Yorgis 1883. aastal tegevust alustanud ooperikompanii
annab tänasel päeval etendusi
Lincolni keskuses asuvas pea
4000 vaatajat mahutavas teatrimajas, mis on varustatud kõige
kaasaegsema lavatehnikaga, mis
annab tunnustatud lavastajatele

piiramatud võimalused oma loominguliste ideede vormimiseks
suursugusteks muusikateatri
vaatemängudeks. The MET:
Live in HD sarja raames kannab
ooperikompanii otse satelliidi
vahendusel kinodesse üle maailma HD (kõrglahutusega) pildikvaliteedis ja ruumilise 5.1
heliformaadis oma laupäeva
pealelõunaseid etendusi.
Hooajal tuleb ülekandele lausa
kaks Giuseppe Verdi ooperit:
helilooja varasemast loomeperioodist ooper „ernani“ ja paljudele teada ning palavalt
armastatud „La Traviata“.
2011–2012 ülekannete kavas on
tervelt seitse Metropolitan
Opera algava hooaja uuslavastust, mille hulgas on Mozarti aegumatu meistriteos „Don
giovanni“,
Massenet’

„Manon“, Gounod’ „Faust“
ning METi esmalavastus Donizetti ooperist „anna bolena“ ja
maailmas esmakordselt rambivalgust nägev barokkooper
„Nõiutud saar“. Barokkmuusika austajate jaoks tuleb ülekandele ka teine lavateos Händeli „Rodelinda“. Kaasaegsetest ooperitest leiab kavast tänase päeva ühe viljakaima
helilooja Philip Glassi ooperi
“Satyagraha”. Glass on loonud
muusikat ka arvukatele linateostele.
Algaval hooajal jõuab Metropolitan Opera laval kulminatsioonini Wagneri „Nibelungide
sõrmuse“ tetraloogia ja saab tervikuks tsükli kahe viimase
võimsa muusikalise vaatemängu
„Siegfried“ ja „Jumalate
hukk“ lavastustega, millest ku-

juneb kindlasti hooaja kõrgpunkt nii ooperimajas New Yorgis kui kinosaalides üle kogu
maailma.
Nendes lavateostes saab näha
ja kuulda maailma mainekaimate ooperilavade kõrgelt hinnatud soliste nagu näiteks Anna
Netrebko, Deborah Voigt,
Renée Fleming, Marina Pop-

lavskaja, Joyce Didonato, Natalie Dessay, Plàcido Domingo,
Dimitri Hvorostovski, Jonas
Kaufmann, Andreas Scholl,
Bryn Terfel, René Pape, jt. kelle
kanda on olulised rollid tuntud
lavastajate käe all valminud lavastustes, mida dirigendipuldis
juhatavad sellised kuulsused
nagu näiteks METi muusikajuht

James Levine, barokkmuusika
asjatundja Willian Christie;
Fabie Luisi, Marco Armiliato, jt.
The MET: Live in HD 2011–
2012 hooaja kava ja ooperite
tutvustused leiab Forum Cinemas kodulehel aadressilt:
www.forumcinemas.ee/ooper
Otseülekandeid Metropolitan
Operast saab näha Tallinnas
kinos Coca-Cola Plaza, Tartus
kinos Ekraan ja Narvas kinos
Astri.
Ooperite salvestatud korduslinastused toimuvad ooperi otseülekandele järgneva pühapäeva
päeval ja nädal hiljem esmaspäeva õhtul kinos Coca-Cola
Plaza.
Lisainfo:
Rein Palosaar
Forum Cinemas aS, linastusjuht
Tel. 6800 718; 56 800 718
rein.palosaar@forumcinemas

Peamiste kultuuriürituste
aastaplaan
ukraina ühingu Stožarõ eriüritus

24. augustil

Maardu Rahvamaja avatud uste päev

03. septembril

Festival-laat «Sügiskarussell -2016»

10-11. septembril

Ülemaailmne vanurite päev.
Kontsert-kohtumine külalisega

02. oktoobril

Maardu linna rahvusvähemuste päev

07. oktoobril

Ülemaailmne meestepäev.
Kohtumine arsti-androloogiga

12. novembril

Rahvusvaheline isadepäev. Kontsert 1

3. novembril

Jõuluüritused

20-23. detsembril

Kasutage võimalust külastada Pühtitsa Jumalaema
uinumise Stavropigiaalset Naiskloostrit!
Sõit toimub 28. augustil – uspenski
Programmis on:
10.00. Pühamu külastus,
jumalateenistus kirikus
12.00. Ristikäik
13.00. Kloostrilõuna
15.00. Sukeldumine pühas allikas,
pühitsetud vee võtmine.
16.00. Kogunemine kiriku juures,
ärasõit

aLaTeS 1. auguSTiST KORRigeeRiTaKSe
buSSiDe 100 Ja 101 SÕiDuPLaaNi
Maardu linnavalitsus teatab, et alates 1. augustist 2016 muutub bussiliinide 100 ja 101
sõidugraafik.
Selle koostas Harjumaa Ühistranspordikeskus
kooskõlastatult firmaga AS Temptrans.
Bussiliinide ajakava muutmisel (väljasõidu aeg
lõpp-peatustest ja vahepeatustest, liikluse kiirenemine marsruudil jne) on võimaluse piires arves-

tatud linlaste ja ettevõtete soovide ja arvamustega.Reiside hulk liinil 100 tööpäevadel (30
reisi), samuti liinil 101 (30 reisi) jääb samaks.
Laupäeval ja pühapäeval jääb reiside hulk (16
reisi) samuti muutmatuks.
Head teed!

Pileti hind – 20 eurot.
Kaasa võtta anum allikavee jaoks!
Väljasõit:
- Teater estonia – 06.30.
- Laagna tee (Lasnamäe) – 06.45.
- Maardu turg – 07.10.
info telefonil: 55 66 32 65; 56 50 83 60

Palverändekeskus
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MaaRDu uuDiSeD

MaaRDu ViKTORiiNi 2016
SeiTSMeS VOOR
Küsimus № 1: Missuguses riigis maailmas ja millises linnas peetakse kuulsat lume ja jää festivali?
Küsimus № 2: Missugune väin on kõige laiem maailmas?
Küsimus № 3: Millises riigis on sajandi jooksul neli korda muudetud pealinna nimetust ja asukohta?

Vastuseid võetakse vastu kuni 21. septembrini
Vastused kuuenda vooru küsimustele: 1. Mantia; 2. Majaka
funktsioonis; 3. ukraina

VaSTuSTe NÄiTeD: Viktoriin, esimene voor. № 1 — läik,
№ 2 — bariton, № 3 — asteroid

Osalege meie viktoriinil!
Maardu noorsoon terve ja aktiivne eluviis
Maardu noortekeskuses viiakse igal neljapäeval ja reedel läbi mitmesuguseid
võistlusi lauatennises, intellektuaalsetes ja spordimängudes.
TÖÖaeg:e-R: 09:00 - 14:00 PÄeVaKeSKuS
T-R: 15:00 – 20:00 NOORTeKeSKuS
Mänguvormis viiakse keskuses läbi ka inglise keele kursuseid
(55550351 MaRiNa).
igal neljapäeval pakub PeeTRi PiZZa erivajadustega lastele võimaluse külastada oma hubast kohvikut.

Vastused

saatke

elektronpostiga:

www.maardu.infokeskus@gmail.com, või tigupostiga aadressil:
Maardu, Keemikute 26-2, märkusega «Viktoriin».
E-kirjas vastustega näidake tingimata ära oma nimi, liignimi ja
kontakttelefon, samuti see, missuguses voorus te osalete

Lõppesid euroopa meistrivõistlused poksis

aleksandr Drozdov tuli tulemusega 33,05 sek kuuendaks distantsil 100 m (allveeujumine).
Kõige noorem Maardu meeskonna liige Ksenija belomestnova
tuli distantsil 50 m (sukeldumine) samuti 6-ndale kohale.
Eriti tuleb ära märkida Jelena Smirnova tulemust, kes püstitas
distantsil 400 m (allveeujumine) uue Euroopa rekordi – 3 min 01,25
sek, finišeerides neljandana.
Õnnitleme Maardu allveeujujaid ja nende treenerit Maksim Merkurit hea tulemuse puhul!

Maardu ja Lasnamäe noored võistlevad
miniolümpial

Euroopa meistrivõistlustel juunioride seas Ungari linnas Kaposvar
oli esindatud 239 poksijat enam kui 35 Euroopa riigist.
Meistrivõistlustel astusid edukalt üles Venemaa, Ukraina, Inglismaa, Iirimaa meeskonnad, samuti Saksamaa ja Gruusia, Ungari,
Bulgaaria, Kroaatia, Valgevene, Rumeenia, Šotimaa ja Armeenia
meeskonnad.
Meie koondmeeskonna liige Vlad Izmailov jäi võitluses poolfinaali eest Euroopa tšempionile alla.

Nädalalõpp liival 5. juulil kulges
suurepäraselt!

grigorjan, kes sai 1. koha. Pingsas võitluses saavutas Karina võidu
finaalkohtumises Norra sportlase üle seisuga 3-2. Meeskonnaturniiril said Karina grigorjan ja Sofia geroiskaja 2. koha kadettide
seas. Ka anita Lissovenko sai esimeses Eesti meekonna koosseisus
1. koha meeskonnaturniiril juunioride seas ja aleksandra Kuprikova sai 3. koha meeskonnaturniiril juunioride seas teise Eesti
meeskonna koosseisus.
Põhjamaade Euroopa meistrivõistlused olid etapiks ettevalmistusel
2016. aasta peamiseks sündmuseks, Euroopa meistrivõistlusteks kadettide ja juunioride seas, mis toimub Zagrebis (Kroaatia) 08.0717.07.2016, kuhu Eesti koondmeeskonna koosseisus sõidavad
Maardu lauatennise klubi sportlased.

Maardu sportlaste edukas esinemine
Maailma meistrivõistlustel allveeujumises

Juuni lõpul Kreekas (Vólos) toimunud Maailma meistrivõistlustel

Isegi äikesetorm ei takistanud meie võrkpallimängijaid. Tänu kõigile osalejatele! Võitjaid aga õnnitleme veel kord võidu puhul!
Järgmisel aastal tuleb kaaluda väljakute hulga laiendamist.

Meie tennisemängijate suurepärased
tulemused enne euroopa meistrivõistluseid

24.06-26.06 toimusid Haapsalus meeskonna ja personaalsed
Põhjamaade euroopa meistrivõistlused kadettide ja juunioride
seas lauatennises.
Head tulemust näitas Maardu lauatennise klubi kasvandik Karina

allveeujumises esinesid Maardu allveeujumise klubi sportlased edukalt.

21.augustil toimub Maardu linna ja Lasnamäe linnaosa noorte
olümpia. Spordiüritus leiab aset Maardu Gümnaasiumi staadionil
ja lastepargis „Loode“ (Ringi 64, Maardu).
Olümpiale on oodatud osalema Lasnamäe linnaosa ja Maardu
linna noored vanuses 10 kuni 16 eluaastat.
Võistlused toimuvad projekti „Tervislik eluviis“ raames, mida toetab VOPAK E.O.S., Maardu linnapea Vladimir Arhipov, Lasnamäe
Lastekeskus ja Lasnamäe Linnaosa Valitsus.
Olümpia kavas on kuus erinevat spordiala:
1. 60-meetri jooks
2. võrkpall
3. jalgpall
4. lauatennis
5. tõukeratta- ja BMX trikirattasõit
6. street-workout (kätekõverdused, harjutused rööbaspuudel
ja kangil)
Meeskondlikus punktiarvestuses parimat tulemust näidanud meeskonda autasustatakse rändkarikaga.
Halbade ilmaolude korral toimuvad võistlused Maardu Spordikeskuses.
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JUUBILARID JUULIS 2016.a! ÕNNITLEME!
60-aastased
BOYKO
STETS
BARADULIN
JÜRGENS
URBANOVITŠ
LJAGUŠKIN
KROTOVA
KARETIN
ILINA
BOGACHEVA
VOLKOV
GUTNIKOV
PRONKINA
AFONIN
NIKITINSKAYA
BAITŠURA
KOMKOV
KRASNOV
ZELENTSOVA
GARANINA
KARPOV

RAISA
IVAN
VICTOR
OLGA
LIINA
VIKTOR
TAMARA
VALERI
SVETLANA
NATALIA
PJOTR
SERGEY
GALINA
VICTOR
NINA
NADEŽDA
VASSILI
PJOTR
IRINA
LIIDIA
VLADIMIR

VTORAJA
POVERINA
NIRK
SOROKA
ADILOV
MJAKOŠINA
BIELIAKOVA
JEGOROV
HERGAUK

EMILIA
IRINA
LJUDMILLA
GRYGORII
MYKOLA
VEERA
VALENTYNA
MIHHAIL
TÕNU

65-aastased

UŠAKOV
ŽONNÕI
JURTŠENKO
TŠUMAKOVA
SUMCHENKO
TIHHONOVA
ARULA
FOMENOK
RUMJANTSEVA
MAMAKINA

VLADIMIR
VALERI
LIIDIA
SVETLANA
ANATOLY
SVETLANA
LIIVI
VLADIMIR
GALINA
TATJANA

LITOVCHENKO
KAZAKOVA
VESI
PUGATŠOVA
BÕSTROVA
KORENKOV
HELENDI
KÄHAR
RABINOVITŠ
KULL
NEUHAUS
DUŠINA
RUBAN
VAIDLA

GALINA
LIIDIA
HELE-MAI
ALLA
LUDMILLA
VALENTIN
NADEŽDA
ARMAS
LEO
LEA
VALDO
PELAGEJA
NADEŽDA
TIIT

RAKITIN
RYÖPPY
LJAHOVSKAJA
BALMASSOVA
NAGLA
ARU

ALEKSEI
ELLE
VEERA
VALENTINA
HENDRIK
LOORI

70-aastased

75-aastased

VOINOVA
FEDOSEEV
GRIŠIN

OLGA
FEDOR
ROMAN

JELUMAHHOVA
SKOROBOGATOV
EERIKSOO
ODINETS
LOBANOV
PETROV
RODIONOVA
MANUSADZHYAN
KRUGLOV
KOVALJOVA
FILATOVA
85-aastased
VINKMAN
BALAHHNITŠEVA
RIKKO
ZUBALEVITŠ
KULLISAAR
VASYUCHENKO
KRUGER

ALBINA
VIKTOR
VELLO
ALLA
BORIS
JURI
LIUBOV
NORA
ANATOLI
TAMARA
ROZA

GERTSENJUK

MAIA

PUGINA

OLGA

SAVTŠUK
KARATAEVA
KREMIS

ALEIDA
VALENTINA
GALINA

80-aastased

LIANE
ANNA
TEELIA
OLGA
VALDEK
PELAGEYA
EDGAR

90-aastased
95-aastased

81-aastased ja vanemad

JUUBILARID AUGUSTIS 2016.a! ÕNNITLEME!
60-aastased
KÄRNER
MAIDU
BOYCHUK
OLGA
GORBATŠEVSKAJA
IRINA
LIPINA
VALENTINA
SMIRNOVA
IRINA
DZHENKOVA
GALINA
KONDRATYUK
OLGA
RADKO
OLGA
MALKUS
MIRJE
GUSSEV
SERGEI
TROFIMOVA
ELZA
ILJENKO
NIKOLAI
RAGULIN
ANATOLI
KOTOVA
ZOJA
GRISHINA
GALINA
RÜÜTEL
MARJU
RUDJAK
LJUBOV
HARLAMOVA
TATJANA
GOROŠIHHINA
IRINA
KACHAN
TATIANA
ŽOŽIN
MIHHAIL

65-aastased

LAHK
PETROVA
ARTJOMOV
BELIK
SEMENOV
BOIKOVA
MAKSIMOV

TAMARA
SVETLANA
VIKTOR
VICTOR
MIKHAIL
NATALJA
YURY

FJODOROVA
GARSHIN
JEFREMOV
BELJAJEVA
LAVRENTIEV
PENNO
OLEKSIJENKO
TŠERIKALOV
BLINOVA
GUROVA
GRUŠINA
KOROLEV
BELEVITŠ
IVANOV
STRELETSKAJA
SMORODINOV
ATAMANENKO
VASILIEVA

LIDIA
YURY
ANATOLI
TAMARA
YURY
KARLI
VEERA
VALERI
ANNA
VERA
LJUBOV
ALEXANDER
IVAN
NIKOLAI
GALINA
VALERI
OLEKSANDR
VERA

RALETNEV
BUSSAROVA
ILLISSON
ABBEN
UUSPUU
KHODOSEVICH
INKATOV
LAVRENOVA
VARES
POPOV
GRIŠINA
PEHLAK

VALERIY
JEVDOKIA
JÜRI
TATJANA
JAAK
GALINA
VLADIMIR
NADEŽDA
SVETLANA
VIKTOR
LJUBOV
ALLA

70-aastased

VILNEVCHITS
OVTŠENKOV
KVELSTEIN
GRAUBERG
DROBIK
SULA
PLOTNIKOVA

CHESLAV
IVAN
EVI
JÜRI
ELVINE
AAVE
ZINAIDA

MAYOROVA
ARISTOV
KORŠUNOVA
KRAVETS
RAUDSEPP
KELJA
DYLEVICH
ZAKURDAEVA
EGOR
MELTSAS

NELLI
JURI
VEERA
JEVGENI
PILLE
LJUBOV
TAISA
VALENTINA
VELLO
REIN

RÄNKEL
KIPPER
DMITRIJEV
LANGEMETS
MIHKELSAAR

ILMAR
ALEKSEI
VLADIMIR
LIIDIA
HARALD

75-aastased

85-aastased

81-aastased ja vanemad

KHUDAYBERDIYEVA
RAISA
ZHABAROVA
ZEYTUNYA
ZYKH
NADEZHDA
SOFJAKOVA
BERTA
BORISOV
KONSTANTIN

TIMOŠENKO
LVOVA
KOŠEVAJA
SIDOROVA
KOBETS
YAKOVENKO
RANNALA

VALENTINA
NADEŽDA
ALEKSANDRA
NINA
TAMARA
VALENTINA
HEINOALEKSANDER
IITAL
LEA
TITOVA
ANTONINA
TOIS
ILMAR
SELIVANOVA
LIUDMILA
SABININA
MARIA
ÕUNAPUU
SILVA
KOZHEVNIKOVA LIDIA
AKIFIEVA
RAISA
KJURŠINA
ANNA
ROMANOVA
GALINA
LETNER
HELGI
ŠMELJOVA
RAISSA
IVANOV
AREST
KARJATSE
HENNO
LAVSKAJA
MARIA
STEFANOVITŠ
ANNA
OSIPOVA
TAMARA
KUPTŠENKOVA
MARIA
JÄNES
VEERA
GOLTS
ZINAIDA
SKUŠKA
MARIA
PURGE
MALLE
TUULPÄRG
SALME
KOLPAKOVA
LIDIA
MAIBAHH
NADEŽDA
GROBOVOI
VOLODYMYR
JOOSTI
MAIRE

VINKMAN
HANS
GORIACHEVA
GANNA
VAIKSALU
ASTA
KORABLEVA
MARIA
SKOROMNOV
SERGEY
PETROVA
MARIA
SMIRNOVA
EVGENIA
NARITS
ASTA
JUDKIN
VASSILI
PETROVA
LJUDMILLA
SLAVASHEVICH MIKHAIL
CHERNYAVSKAYA DIANA
DMITRIEV
VASILY
ROMANOVSKAYA LIUBOV
LIPKINA
RAISSA
GOLUBEV
IGOR
PÄÄSUKE
HELMUT
IVANOVA
ZINAIDA
KLAUS
VAIKE
TITOVA
VEERA
PETROVA
JEVGENIA
LUKAŠINA
NIINA
VOROBIEV
ANATOLY
ZELINSKI
ALBERT
MÄND
JAKOB
LAAS
HELVE
SHELYUG
VASILY
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Maardu gümnaasium
võtab vastu 2016/2017 õppeaastal
1.klassi astujate dokumente
(lapsed, kes on 1.oktoobriks 2016 saanud 7-aastaseks):
traditsiooniline klass (õppekeel – vene keel)
keelekümblusklass (õppekeel – eesti keel)
Dokumente võetakse vastu alates 02.03.2016 kooli sekretäri juures
tööpäevadel kl 10.00-14.00
(muu aeg kokkuleppel telefonil 6060846)
VaJaLiKuD DOKuMeNDiD:
Lapsevanema kirjalik avaldus
(võib ka elektroonselt:( www.mgm.ee/1.klassi vastuvõtmise avaldus), saata e-mail sekretar@mgm.ee )
Koopia lapse sünnitunnistusest või muust isikut tõendavast dokumendist
Lapse tervisekaart
1 foto (3x4cm)
1.klassi eelnimekirjad on kättesaadavad
10.juunist kooli infostendil ja Maardu Gümnaasiumi kodulehel www.mgm.ee
eRiNÕuDeD:
keelekümblusklassi soovijatele:
NÕuSOLeKuD:
*Kooli logopeed
(kontrollib hääldust, sõnavara, lauseehitust)
*Kooli psühholoog
(kontrollib mälu, tähelepanuvõimet, arutlusoskust)
*algklasside õpetaja
(kontrollib matemaatilist mõtlemist, kõnearengut ja üldist koolivalmidust.

Maardu gümnaasium
võtab vastu 2016/2017 õppeaastaks
10.klassi õpilasi
VaSTuVÕTu TiNgiMuSeD:
Registreerimine toimub põhikooli lõputunnistuse alusel
DOKuMeNTiDe VaSTuVÕTT:
21.juuni - 01. juuli 2016 1000 – 1400
15. august - 26.august 2016 - 1000 – 1500
VaJaLiKuD DOKuMeNDiD:
avaldus www.mgm.ee → Документы → Образцы документов для
поступления в школу → 10 kl.avaldus.doc
põhikooli lõputunnistus (originaal)
eesti keele oskuse tunnistus (koopia), kui on olemas
tervisekaart
isikut tõendav dokument
1 foto (3x4cm) õpilaspileti jaoks
õppeala juhataja
6060847
kooli sekretär
6060846

Lugupeetud juubilarid!
Kui te ei soovi oma sünnipäeva avaldamist ajalehes
(avaldatakse Maardu Panoraami eestikeelses versioonis),
palume teatada kirjalikult vähemalt kaks kuud ette aadressil: Maardu
linnavalitsus, kabinet 103, või edastada digitaalallkirjastatud avaldus epostiga:tatjana.gordejeva@maardu.ee
või linnavalitsus@maardu.ee

OÜ aTKO Liinid pakub tööd
bussijuhtidele.
info tel: 6272713 või 55585632

aNDa ÜÜRiLe
äriruumid aadressil
Karjääri 7
pindalaga 18-19 m2.
info:
aS Maardu elamu,
tel 6059237, 56766009,
55512208
TÄHeLePaNu!
OÜ Maardu Linnavarahooldus
VÕTab TÖÖLe
suviseks hooajaks
NiiTJaiD ja KORiSTaJaiD.
iNFO 6060800

Pakume tööd
transporditöölisele,
vajalik töökogemus, tõstukijuhi
lubade ja T – kat.
lubade olemasolu.
Töökoht asub aadressil
Saha-Loo tee 5b, Maardu.
Töö on tähtajaline.
Info telefonil 6388 931
KORTERITE REMONT.
Kogenud ehitaja teostab
siseviimistlus-, elektri- ja
sanitaartehnika töid kvaliteetselt
ja soodsalt.
www.armavit.ee. Tel. 58382508

Otsime puhastusteenindajat
Maardusse!
Tööaeg: e-R (L-P vabad), töö toimub
osalise tööajaga, hommikustel aegadel
alates kella 8.00-st.
Töötasu ning transpordikompensatsioon kokkuleppel!
Täiendav info tel: (+372) 622 8591 või
e-mail:personal@tphooldus.ee
Suure töökogemusega arhitekt annab
loa olemasolevate hoonete
kasutamiseks ja tuleviku projektideks.
Töö teostatakse sõbraliku hinnaga
ja lühikese aja jooksul .
aleksandr Tel: 5158621
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Muhu Leib otsib Pärnamäe
(Pärnamäe tee 4) pagarikotta pagareid.
Pagaritelt ootame tahet küpsetada parimat leiba, head suhtlusoskust
eesti keeles, täpsust, tähelepanelikkust ja puhtust, rõõmsameelsust,
kiireid liigutusi,
füüsilist vormi ämbrite/jahukottide tõstmiseks (ca 25kg).
Pakume omalt poolt võimalust kuuluda meie armsasse pagariteperesse,
paindlikku tööaega, kiidusõnu klientidelt, ühisüritusi,
netopalka 5€/h.
Huvi korral saada CV ja kaaskiri: pirita@muhuleib.ee,

lisainfo telefonil: 50 18672
Moodulmajade tootja Timo Houses OÜ
pakub tööd tootmis- ja abitöölistele.
Töö konti ei murra, oluline on tahe ja pealehakkamine.
Helista ja räägime lähemalt mob 5855 3777
Тöö puhastusteenindajale Rimi kaupluses, Lasnamäel.
2 korda nädalas
L - P hommikuti 07:00 - 15:00 või õhtuti 14:00 - 22:00 Tasu 290.Küsimuste korral: e - R 09:00 - 17:00; 58189566 alina

Linna ajalehe Maardu Panoraam kontaktandmed
Toimetuse aadress: Keemikute 26-2, 74116 Maardu
Telefon: 600 5510
E-post: maardu.infokeskus@gmail.com

Reklaam ja kuulutused:
maardureklaam@gmail.com
Telefon: +372 5622 7388

Peatoimetaja: Sergei PeTiNOV
www.maardu.ee

