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Järgmine ajaleht 26. jaanuaril

Linnavolikogu ja linnavalitsuse
uusaastatervitused Maardu elanikele
Kallid linnakodanikud!
Vaid loetud päevad lahutavad meid kauaoodatud
Jõulu- ja Aastavahetuse
pühadest.
Kord juba on nii, et Jõulu
ja uusaata-eelsetel õhtutel
koguneme koos oma sugulaste ja sõpradega peolaua
ümber ning meenutame
möödunud aastat.
2016. aasta oli kõigi meie
jaoks pingelise töö aasta,
milles oli olulisi sündmusi,
tähtsaid linnaüritusi, vanade projektide lõpetamisi
ja uute alustamisi ning
suuri ja väikeseid argitoimetusi. Möödunud aasta
polnud kergete killast,
kuid üheskoos ületasime
väärikalt kõik raskused
ning seadsime selged sihid
Maardu linna edasiseks
arenguks.
Jätkame aktiivset tööd
tänavavalgustuse-, veevarustuse- ja kanalisatsiooni
projektidega kogu linna
piirkonnas. Remondime
tänavaid, ehitame kergliiklusteid, korrastame ja sisustame linna puhkealasid
ja laste mänguväljakuid.
Tähtsal kohal meie plaanides on kooli- ja lasteaiahoonete
renoveerimine,
kohaliku ettevõtluse arendamine ja investeeringute
abil uute töökohtade loomine ning mitmekülgse
abi
osutamine

teile rahu ja heaolu, hingesoojust ja küllust teie kodudesse,
harmooniat
ja
teineteisemõistmist teie peredesse.
Kõige südamlikumad tervitused
saadame
pensionäridele, puuetega
inimestele, sõjaveteranidele, paljulapselistele peredele ning kõigile sotsiaalabi
vajavatele linnakodanikele.
Soovime teile rõõmu,
südamlikkust,
reipust.
Märgake enda ümber
tähelepanu vajavaid inimesi ning jagage nendega
oma hingesoojust.
Saatku teid Uuel Aastal
edu kõigis teie ettevõtmistes
ja tegudes.
Soovime Teile ilusat,
rõõmsat ja muretut Uut
2017. aastat!
Õnne!

vähekindlustatud peredele
ja erivajadustega inimestele.
Jätkame tegusalt erinevate spordialade harrastamise
võimaluste
arendamist, pakkudes sellega linnakodanikele s.h.
ka noortele kvaliteetset va-

baaja veetmist. Oleme täis
jõudu ja optimismi töötama
selle nimel.
Ja täna, aastavahetuse eel
lubage kogu hingest tänada
teid toetuse ja vahetu
osavõtu eest Maardu linna
arendamisel.
Aitäh, teile, kallid linlased

teie küsimuste, ettepanekute ja asjakohase kriitika
eest. Heameel on tunda, et
meie linna elu ei jäta teid
ükskõikseks.
Suure rõõmu ja lootusega
astume Uude, 2017. aastasse, teadmisega ühisest
panusest enda ja oma

lähedaste elukvaliteedi parendamisesse. Omalt poolt
teeme selleks jõupingutusi
ja kasutame kõiki olemasolevaid ressursse.
Lubage puhtast südamest
õnnitleda kõiki teid saabuvate Jõulupühade ja Uue
Aasta puhul ning soovida

Vladimir Arhipov
Maardu linnapea

Elviira Piiskoppel
Linnavolikogu esimees
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Maardu Linnavalitsus kuulutab välja ideekonkursi
«Kodulinn kaunimaks“
Lähtudes
soovist
tõhusamalt kaasata elanikke
linna eelarve ja arenguplaanide koostamisse kuulutab Maardu Linnavalitsus
välja ideekonkursi „Kodulinn kaunimaks“, mille
raames saavad kõik maardulased esitada oma ideed
linna paremaks muutmiseks.
Parimad
ettepanekud,
mille
kogumaksumus ei ületa 30
000 eurot viiakse reaalselt
ellu. Ideed võtab linnavalit-

sus vastu kuni 1. veebruarini 2017.
Linnapea
Vladimir
Arhipovi sõnul on Maardu
elanikel nüüd hea võimalus
kaasa rääkida linna eelarve
koostamisel. „Linlaste head
ideed omavalitsuse elu
edendamiseks aitavad meil
suunata 30 000 eurot ettevõtmistesse, mis tunduvad rahvale olulised. Oma
tahte näitamiseks tuleb vaid
osaleda rahvahääletusel,“
teatas Arhipov. „Linna

paremaks muutmine algab
teie ettepanekutest. Mõelge
kaasa, esitage oma ideed
ning me viime parimad
nendest ellu,“ lisas linnapea.
Oma ideid esitades saavad
linlased juhtida linnavõimu
tähelepanu sellele, millest
Maardus puudust tuntakse
ning saada hea võimaluse
oma ettepaneku elluviimiseks. Esitatavaks ideeks
võib olla Maardu avalikku
linnaruumi ilmestav objekt.

Maardulased saavad esitada
ettepanekuid linnaelu erinevatest valdkondadest –
spordist kuni vabaaja veetmiseni, linna kujundusest
kuni looduskeskkonna korrastamiseni – piiranguks on
vaid investeeringuobjekti
kogumaksumus, milleks on
30000 eurot. Oluline on
see, et objekt valmiks kindlasti 2017. aasta jooksul
ning see ei tohiks kaasa
tuua ebamõistlikke kulusid
omavalitsuse järgmiste aas-

tate eelarvetele.
Ideid saab esitada 1. veebruari 2017 südaööni, täites
vormi lingil või täites vorm,
mida saab alla laadida
lingil. Täidetud vormi peab
saatma emaili aadressile
linnavalitsus@maardu.ee
või tuua paberkandjal
aadressile Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1,
74111 Maardu (ümbrikul
märkida Ideekonkurss „Kodulinn kaunimaks“)
Veebruari algul koguneb

spetsiaalne
konkursi
komisjon, mis vaatab üle
esitatud ettepanekud ning
valib välja need ideed, mis
pannakse rahvahääletusele.
Komisjon
hindab
ettepaneku realistlikkust, eelarvet ja selle teostatavust
2017. aastal. 14. veebruarist
- 14. märtsini 2017 on
kõigil vähemalt 16-aastastel
Maardus
registreeritud
elanikel võimalus anda
omapoolne hääl väljapakutud ideedele.

Austatud Maardu linna elanikud!
Õnnitleme teid kõiki saabuvate Jõulupühade ja Aaastavahetuse puhul! Valitsegu teie kodudes alati rahu ning uus
2017. aasta tooks teile edu ja heaolu ning uusi meeldivaid
avastusi ja rõõmsaid sündmusi!
Soovime teile ja teie lähedastele tugevat tervist, edu ja kordaminekuid. Samuti soovime teile rõõmsat pühademeeleolu,
rikkalikku peolauda ning omaste, sõprade ja kolleegide
tähelepanu!
Aleksei Onohhov,
Maardu linnavarahooldus

Õnnitleme meie
juubilare!
Viimasel ajal on linnavalitsusel kujunenud heaks tavaks õnnitleda meie eakaid juubilare.
Avaldame siirast austust teie pikale ja väärikale eluteele.
Paljude ajalooliste sündmuste keerises olete oma töödestegemistes andnud endast parima tulevaste põlvede hüvanguks.
Soovime teile tugevat tervist, jätkuvat elurõõmu ja reipust ning
lähedaste inimeste hoolivust ja tähelepanu.
Olgu iga teie päev täis rõõmu ja positiivseid emotsioone, sest
hea enesetunne on pikaealisuse võti. Palju õnne!

Liidia Aus tähistab täna 90. juubelit!

91. sünnipäeva Alisa Kardinen.
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ideekonkurss “Kodulinn kaunimaks”
idee esitaja
idee nimetus
idee eesmärk ja olulisus
(probleemi lühike kirjeldus, millele lahendus pakutakse, mis on ettepaneku
eesmärk; miks on ettepaneku teostamine oluline)

VALiJATE VASTUVÕTT
Maardu linnavolikogu liikmed võtavad vastu valijaid alates 19. oktoobrist 2016 kolmapäeviti
kella 15.00 kuni 17.00 Maardu linnavolikogu ruumis Kallasmaa 1, Maardu, kab. 214
alljärgnevalt:
VASSIL SKUŠKA
ANTS RAUDLA
EDUARD TANVEL
LARISSA VOITKO
LIIDIA BODNAR
PAVEL KUUSIK
LJUBOV LENSKAJA

28. detsember 2016
04. jaanuar 2017
11. jaanuar 2017
18. jaanuar 2017
25. jaanuar 2017
01. veebruar 2017
08. veebruar 2017

TÜÜNE NIKOLAJEVA 15. veebruar 2017
GALINA POPOVA
22. veebruar 2017
INGA KIRMJÕE
01. märts 2017
DMITRI GERASIMENKO 08. märts 2017
Elviira Piiskoppel
Maardu linnavolikogu esimees

Austatud maardu koolide õpilased, lapsevanemad,vanaemad
ja vanaisad, Maardu linnaelanikud!

idee kirjeldus
(lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud investeering ellu viiakse; kas
ettepanek on teostatav 2017 aaasta jooksul)

Võtke vastu meie südamlikud Jõulu- ja Uusaasta tervitused!
Valitsegu igas majas, igas peres rahu ja üksmeel, õnn ja
heaolu! Saagu teoks teie unistused ja salasoovid, möödugu
teist mured ja kibestumised. Olgu Uus Aasta teile kõige
pühamate soovide ja lootuste täitumise aeg! Tervist, küllust
ja rahu teile ja teie peredele! Õnne teile Uuel aastal!
Häid Pühi!
Мarijam Rannak— Maardu Põhikooli direktor
Pavel Titov — Maardu Gümnaasiumi direktor
Veigo Juuse — Kallavere Keskkooli direktor

Sihtrühm
(lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu);

Eelarve
(idee teostamise hinnanguline maksumus, võimalusel nimetada kululiigid)

Muu oluline info
(lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada)

KORTERi ÜÜRniKUd SAAVAd EnnAST MAARdU ELAniKEKS REGiSTREERidA iLMA KORTERi OMAniKU
LOATA
Linnavalitsus tuletab meelde, et üürilepingu sõlmimisel annab omanik üürnikule seadusliku õiguse seal korteris elada ning seega on igati korrektne, kui üürnik ka enda elukoha
sinna korterisse registreerib.
nb! Omanik ei saa keelata inimesel üüripinda oma elukohaks registreerida.
Üürnikul on õigus majutada ja registreerida temale üürile antud eluruumi ka oma
abikaasat ja alaealisi lapsi.
Rahvastikuregistri seaduse järgi peab inimene, kes muudab oma alalist elukohta, ennast
registreerima 30 päeva jooksul uuele aadressile. Üürnikul on elukoha registreerimiseks
vaja kas omaniku nõusolekut või kehtivat üürilepingut.
Üürileping on kehtiv juhul, kui üürile andja on eluruumi omanik või kaasomanik. Juhul
kui omanike on mitu, siis peab leping olema allkirjastatud kõikide omanike või volitatud
isikute poolt. Elukoha registreerimise kuupäeval peab üürileping olema kehtiv.
Maardu linna elanike registrisse kandmiseks tuleb pöörduda Maardu Linnavalitsuse elanike registrisse aadressil Kallasmaa 1, kab. 103, tel. 6060705. Kaasa palume kindlasti
võtta isikut tõendav dokument.
Registreerida Maardu elanikuks on võimalik läbi riigiportaali www.eesti.ee , emaili teel
ja tavalise postiga. Rohkem infot saab lingil https://maardu.kovtp.ee/et/elukoha-registreerimine

ÜHEKORdSE LAPSE SÜnniTOETUSE
SAAMiSEKS PEAVAd LAPSEVAnEMAd EnnAST
MAARdUSSE ÕiGEAEGSELT REGiSTREERiMA
Tuletame meelde, et õigus saada
ühekordne lapse sünnitoetus tekib lapsevanematel juhul, kui mõlemad lapsevanemad on rahvastikuregistri andmetel
elanud Maardu linnas vähemalt 6 kuud
enne lapse sündi.
Laps peab olema rahvastikuregistri andmetel Maardu linna elanik sünnist alates
ja lapse elukoht peab rahvastikuregistri
andmetel olema taotlejaga ühel aadressil.
Ühekordne lapse sünnitoetus summas 384 eurot (esimese ja teise lapse
sündimisel), 1152 eurot (kolmanda ja neljanda lapse sündimisel) ning 1536 eurot
(viienda ja enama lapse sündimisel)
makstakse välja kahes osas.
Esimene osa (50%) makstakse tingimusel, et mõlemad lapse vanemad on rahvastikuregistri andmetel elanud Maardu
linnas vähemalt 6 kuud enne lapse sündi.

Teine osa (50%) makstakse lapse 1. aastaseks saamisel tingimusel, et mõlemad
lapse vanemad on rahvastikuregistri andmetel olnud Maardu linna elanikud lapse
1. aastaseks saamise ajal ja on olnud Maardu linna elanikud 6 kuu jooksul enne
lapse 1. aastaseks saamist.
Maardu linna elanike registrisse kandmiseks tuleb pöörduda Maardu Linnavalitsuse elanike registrisse aadressil
Kallasmaa 1, kab. 103, tel. 6060705.
Kaasa palume kindlasti võtta isikut
tõendav dokument.
Registreerida Maardu elanikuks on
võimalik läbi riigiportaali www.eesti.ee ,
emaili teel ja tavalise postiga. Rohkem
infot
saab
lingil https://maardu.kovtp.ee/et/elukoharegistreerimine
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LÜHidALT
Maardu linnapea Vladimir Arhipov loobus Riigikokku minekust.
Vaatamata võimalusele pääseda Riigikokku Jüri Ratase asendusliikmena jääb linna arengut suunama praegune linnepea ja ustav maardulane Vladimir Arhipov.
***
19. novembril toimus Viennas (Austria) WDSF Maailma
meistrivõistlused kümnes tantsus. Maardulane Konstantin Gorodilov ja
tema partner Dominika Bergmanova (CZE) said finaali ning saavutasid
väga kõrge 3.koha ehk pronksmedali!
***
Maardu linn kavandab investeerida järgmise aasta jooksul oma haridusasutustesse ca 438 000 eurot. Rahalisi vahendeid kasutatakse hoonete ja õpperuumide renoveerimiseks ning õppeks vajalike
kaasaegsete vahendite soetamiseks.
***
27. novembril Maardu linnapea Vladimir Arhipov ja volikogu esimees
Elviira Piiskoppel süütavad Kellamäe pargis asuval linnakuusel esimese
advendiküünla ja jõulutuled 27. novembril, kell 12.00. Nii pidulikult
tähistatakse advendiaega Maardus esimest korda.
***
Kolmel järjestikusel detsembrikuu reedel 02.12.2016; 09.12.2016 ja
16.12.2016 kella 11.00-15.00 toimub Maardu Rahvamajas (Karjääri 4)
heategevuslik talvelaat.
Ürituse korraldavad Maardu Päevakeskuse eestikeelsed pensionärid
ja puuetega noored inimesed, kes müüvad isevalmistatud meeneid ja
suupisteid. Teenitud tulu läheb päevakeskuse elu ja huvitegevuse korraldamiseks. Kõikidele laada külastajatele pakutakse kuuma jooki.
***
29. novembril
Maardu Rahvamajas toimus täna linna
üldhariduskoolide III ja IV kooliastme õpilaste loovuslaat, millel
õpilased esitlesid oma parimad loovustööd.
Õpilasi tervitama tulnud linnapea Vladimir Arhipovi sõnul on linna
koolidevaheline koostöö avaldab suurt muljet. "Selle õppeaasta algusest
näeme selgelt kui suur on meie õpilaste ja pedagoogide motivatsioon
üksteisest õppida ja kogemust vahetada. Esmakordselt korraldatav loovuslaat on sellele üks ehtne näide", sõnas linnapea.
***
29.novembril toimus Maardu Linnaraamatukogus Ella Agranovskaja
ja Nikolai Šarubini dokumentaalfilmi „Liitlased“ linastus ja kohtumine
filmi autoritega
***
17. detsembril kl 11-13 toimub Maardus traditsiooniline jõuluaegne
kõndimine, mis tood Metsaparki kümneid linlasi eri vanuses.
Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul korraldab linn jõulukäimist
juba mitmendat aastat järjest. „Kutsun kõiki maardulasi pühendama
laupäeva oma tervisele ning tulema liikuma koos meiega . Värskes õhus
viibimine laeb keha ja vaimu energiaga ning tunneme seda rõõmu veel
kaua,“ sõnas ta.
***
Lähtudes soovist tõhusamalt kaasata elanikke linna eelarve ja arenguplaanide koostamisse kuulutab Maardu Linnavalitsus välja ideekonkursi
„Kodulinn kaunimaks“, mille raames saavad kõik maardulased esitada
oma ideed linna paremaks muutmiseks. Parimad ettepanekud, mille kogumaksumus ei ületa 30 000 eurot viiakse reaalselt ellu. Ideed võtab
linnavalitsus vastu kuni 1. veebruarini 2017.
***
Tuletame meelde, et õigus saada ühekordne lapse sünnitoetus tekib
lapsevanematel juhul, kui mõlemad lapsevanemad on rahvastikuregistri
andmetel elanud Maardu linnas vähemalt 6 kuud enne lapse sündi.
Laps peab olema rahvastikuregistri andmetel Maardu linna elanik
sünnist alates ja lapse elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema
taotlejaga ühel aadressil.
Ühekordne lapse sünnitoetus summas 384 eurot (esimese ja teise lapse
sündimisel), 1152 eurot (kolmanda ja neljanda lapse sündimisel) ning
1536 eurot (viienda ja enama lapse sündimisel) makstakse välja kahes
osas.
***
13. detsembril Tänasel volikogu istungil otsustasid Maardu Tuleviku
fraktsiooni liikmed Leo Repponen, Margarita Gerasõmiva, Erika Tiganik ja Dmitri Gerasimenko liituda Keskerakonna fraktsiooniga. Nendega ühines ka seni sõltumatu volikogu liige Niina Netšajeva.
***
18. detsembril Kopra bumerang, toredad Maardu noored, mängud,
küsimused, tants ja siiras naer Maardu Gümnaasiumis.

Toimetuse aadress:
Keemikute 26-2, 74116 Maardu
Toimetaja: Sergei PETINOV Tel. 600 5510
E-post: maardu.infokeskus@gmail.com
Reklaam: maardureklaam@gmail.com
Tellija: Maardu linnavalitsus
Tiraaz 8600 ekz

Numbri koostasid:
Jelena Katsuba
Liubov Komarova
Julia Leva
Julia Pronjagina
Pavel Kuusik
Andrei Smagin
Trükitud trükikojas: Printall
Ajaleht on paigutatud veebilehele maardu.ее
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Linnapea vastab kodanike küsimustele
Käesoleva aasta detsembris käivitus
Maardu Linnavalitsuse algatus
„Esita oma küsimus linnapeale“, mis
on uus ja loodetavasti tulemuslik
linnakodanike ja linnajuhtide vaheline
suhtlemisviis, kus iga linnakodanik
saab pöörduda otse linnapea poole oma
küsimuste ja ettepanekutega.
„Kutsun maardulasi astuma linnavalitsusega dialoogi ning esitama aktiivselt linna arengut puudutavaid
küsimusi ja ettepanekuid. „Teie osavõtt
ning iga arvamus ja ettepanek ettepanek on meile olulised," - teatas linnapea Vladimir Arhipov.
Allpool
avaldame
vastused
mõningatele linnavalitsusele saadetud
küsimustele. Ka edaspidi kavatseme
meie ajaleheveergudel kajastada linnaelanike küsimusi ja linnapea vastuseid.
Küsimus: Käesoleval ajal on Maardus palju alkoholi müügikohti. Kas
linnavalitsusel on võimalik nende
vähendamiseks midagi ette võtta?
V. Arhipov: Alkoholipoliitika teostamine on riigi eelisõigus, seega otseselt
mõjutada ning seda enam, keelustada
alkoholimüüki me ei saa. Kuid oma
võimaluste piires, koostöös politseiga
hoiame olukorda kontrolli all.
Märgiksin siinkohal, et Maardus on
praegu
ainult
kolm
lahtise
alkoholimüügi kohta, kusjuures nad on
avatud ainult kaks korda nädalas.
Kõigil neil on olemas kehtiv
alkoholimüügi litsens ning vastavalt
seadusele meil ei ole mingit õigust keelata või muuta nende asutuste tegevust.
Seda enam, et valdav osa inimesi läheb
sinna oma vaba aega veetma ning oleks
ebaõige jätta nad sellest võimalusest
ilma.
Mis puutub joomarlusesse, siis valdavalt on taolised juhtumid seotud alkoholisisaldavate
ainete,
nagu
odekolinnid, näoveed j.m.s tarbimisega.
Selles olukorras oleme sunnitud olema
passiivsed vaatlejad. Kuid ka siin
saime olukorda parandada. Nimelt sulgesime ühe müügikoha ning positiivsed tulemused ei lasknud ennast kaua
oodata. Meie sotsiaaltöötajad märkasid,
et tänu sellele sammule
muutus
õhkkond linna sotsiaalmajas oluliselt
paremaks. Mõned alkoholitarbijad
muutsid oma eluviisi ja hakkasid sporti
harrastama.
Küsimus: Tallinna bussiliini nr 221
Laulupeo peatuse kaotamine tekitab
suuri ebamugavusi reisijatele, kes
peavad
edasiliikumiseks
ümberistuma. Kas nimetatud bussipeatus taastatakse?
V. Arhipov: Teadmiseks meie linlastele, et ühistranspordi marsruute
määrab Harjumaa Ühistranspordikeskus ning pealinna bussipeatuste asukohtade muutmine on Tallinna Transpordiameti pädevuses.
Lähtuvalt meie linnaelanike huvidest
teeme koostööd nende ametkondadega
ja püüame lahendada kõik tekkivad probleemid, mis on seotud Maardu transpordiga. Kahjuks on kooskõlastamise
protseduurid üsna pikaajalised, milledest mõned võivad kesta kuid, kuid
reeglina õnnestub probleemid lahendada.
Mis puudutab konkreetselt Laulupeo
peatust, siis selle ajutine kaotamine on
seotud kavandatud teetöödega Gonsiori
tänavas. Vastavalt meile saabunud in-

formatsioonile, teetööde lõppedes 2017.
aastal saab peatus taastatud endises askukohas.
Küsimus: Talvisel ajal on hommikused bussid liinidel nr. 221 ja 285
üsna külmad. Kas linnavõimudel on
kavas rakendada mingeid meetmeid,
tagamaks linlastele külmal ajal mugavamad sõidutingimused?
V. Arhipov: Juhtisime AS Temptransi
tähelepanu sellele asjaolule. Minule teadaolevalt, on see puhtalt tehniline
küsimus. Nimelt, esimesed väljuvad liinid peavad külmal ajal soojendama
bussi vähemalt tund aega, s.t., et bussijuht peab tööle tulema tund aega enne
väljumist. Arvan, et leidsime vedajaga
teineteisemõistmise ja see probleem
langeb päevakorrast välja.
Küsimus: Olen väga rahul meie
linna
puhtuse
ja
kauni
väljanägemisega. Suur tänu linnavalitsusele! Siiski
tahan juhtida
tähelepanu asjaolule, et varahommikul töötavad koristusmasinad tekitavad müra ja häirivad rahu. Kas on
võimalik midagi teha?
V. Arhipov: Mõistan, millest on jutt.
Asi on selles, et kommunaalteenused
alustavad tõeopoolest oma tööd varahommikul, et linn saaks korda selleks
ajaks, kui linnarahvas hakkab toimetama. Kui varem koristati tänavaid
käsitsi, siis tänapäeval kasutavad meie
kommunaalteenuste osutajad vastavat
tehnikat, mis varastel hommikutundidel
tekitab müra ning sellest lähtuvalt ka
teatud ebamugavusi. Sellele vaatamata
arvan, et majahoidjad tagasi tuua pole
eriti mõtekas. Ise elan Keemikute
tänavas ja samuti ärkan sageli siis, kui
tööd alustavad linnahooldusmeeskonnad. See tuttav müra mõjub kuidagi rahustavalt, sest
tähendab, et
linnahoolduse teenistused täidavad oma
kohustusi ning linn saab puhtaks.
Küsimus: Kas Maardus praktiseeritakse ergutustasu ja kingitusi eakatele sünnipäevalastele, nii nagu seda
tehakse Tallinnas?
V. Arhipov: Igat liiki tasude-, toetuste- , preemiate ja kompensatsioonide
osas pole meil rahalises mõttes
võimalik pealinnaga konkureerida.
Kuid Maadrus toimib sotsiaalsete tegatiste süsteem erinevatele elanikkonna
kategooriatele, mis arvestab eelkõige
abivajavate linlastega. Kui rääkida, eakatest, siis juubilaridele alates 80. eluaastast eraldame kingituseks 25 eurot.
Siinkohal tuleb märkida, et linna
eelarvevõimalused sõltuvad otseselt registreeritud linnaelanike arvust ja laekuvast üksikisiku tulumaksust. Kallid
linlased, kes mingitel põhjustel pole
veel Maardu linna ametlikud kodanikud! Registreerige ennast meie linna
elanike registrisse ja aidake meil veel
tõhusamalt toetada eakaid ja sotsiaalabi
vajavaid inimesi.
Küsimus: Maardus pole haigete
vastuvõtu kohta ja traumapunkti,
mis tähendab, et Maardu linna elanikud ei saa kohapeal esmaabi. Kas selles
küsimuses
saab
oodata
linnapoolset lahendust?
V.Arhipov: Eelkõige pean ütlema, et
meditsiinivaldkond on täielikult riigi
halduses, mis määrab praeguse tervishoiu olukorra.
Sisuliselt viis eelmine valitsus
tervishoiusüsteemi
„tervisehaua-

süsteemini“ , mille vilju me praegu maitseme.
Mis puudutab Kallavere haiglat ja polikliinikut, siis need tegutsevad aktsiasee
tähendab
seltsidena,
erastruktuurina. Vastavalt omavalitsuse
seadusele ei saa me neid otseselt rahastada. Siiski leidsime erinevate projektide raames mitmeid võimalusi
linnarahva paremaks tervishoiualaseks
teenindamiseks, eraldades selleks
kümneid tuhandeid eurosid. Ka
järgmisel aastal on kavas eraldada 52
tuhat eurot Maardu linna tervishoiule,
eelkõige juhindudes elanike tervishoiuteenuse vajadusest.
Küsimus: Maalilises Kellamäe pargis võib sageli kohata koerajalutajaid. Kuidas linnavalitsus kavatseb
seda keelata ning kas linnal on plaan
luua koerte jalutamiseks eraldi piirkond?
V. Arhipov: Linnavalitsuses on spetsialist, kelle ülesannete hulka kuulub
koduloomade järelvalve. Kuid naiivne
on arvata, et selle probleemiga saab
võidelda fiskaalsete meetmetega. Meie
elus on palju valdkondi, mis on seotud
eetikaga,
lugupidamisega
meid
ümbritsevate inimeste, keskkonna ja
oma linna vastu. Koerte jalutamine kuulub just sellesse kategooriasse. Lisaks
kehtib meie riigis koduloomade pidamise kord ning seda tuleb lihtsalt täita.
Kui rääkida koerte võimalikest jalutuskohtadest, siis selles osas on linnal suuri
raskusi, sest omavalitsuse territooriumil pole praktiliselt ühtegi vajaliku
suurusega vaba maatükki ning nendel,
mis on vabad, ei mahu ehitama koerakuutigi, väljakust rääkimata.
See asjaolu raskendab oluliselt edasise
infrastruktuuri arengut, sest maa
üleandmine
munitsipaalvaldusesse
nõuab otsustamist riigi tasandil.
Toon näiteks Loode pargi, kus meie
taotlusele maa eraldamiseks uue parkla
rajamiseks, soovitati meil osta maa oksjonil. Loomulikult sellistel tingimustel
ei õnnestu kaasata investoreid linnale
vajalike infrastuktuuride arendamiseks.
Kindlasti hoiame sellel probleemil
pingsalt tähelepanu, kuid on vajalik, et
iga linna elanik ilmutaks oma kodanikuteadlikkust ja vastastikust lugupidamist ning arusaamist, et linna puhtana
hoidmine on meie kõigi huvides. Selle
palvega pöördun kõigi linlaste poole.
Tähelepanu!
Alates detsembrist vastab linnapea kodanike küsimustele interneti teel. Linnapea Vladimir Arhipovi vastuseid saab
vaadata üks kord nädalas linna Facebooki lehel ja linna kodulehel. Oma
küsimusi ja ettepanekuid saate saata
aadressil linnavalitsus@maardu.ee või
edastada telefonil 6060723.
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KÜSiMUSEd abilinnapea, Väino Moor´le:
Teie polegi meie lehelugejatega ammu
kohtunud, Teist on saanud vahepeal
abilinnapea linnaarengu alal, mille
hulka
kuulub
ka
loomulikult
ühistransport, kuidas läheb?
Tänan küsimast ikka väga töiselt. Hommikust õhtuni tegelen nii linnaelanike
murede ja rõõmudega kui kodulinna olevikku ja tulevikku puudutavate teemade
ja projektidega. Meie uus meeskond linnavalituses linnapea juhtimisel on väga
teotahteline
ja
avatud
uutele
ettevõtmistele. Pean rõhutama ka väga
head koostööd ja tänama Maardu Linnavolikoguga kõiki liikmeid, kes südamega
teevad oma saadiku tööd.
Tuleksime siiski bussiliikluse juurde,
mille paremustamisse olete Teie isiklikult väga palju aega ja energiat pannud. Kuidas siis läheb linnavalitsuse
poolt vaadatuna?
Hinnangu andmiseks oleks seda õigem
küsida meie Maardu –Tallinn – Maardu
bussireisija käest, kes igapäevaselt seda
teenust kasutavad. Aga olles ise transpordiinimene väga pikka aega tean, et ühe
uue bussiliini käivitamine võtab
harjumuspäraselt inimestel väga pikka
aega, aga et avalike bussiliinide 100 ja
101 reisijate arv on igakuuliselt sellel aastal kasvanud hüppeliselt ja ulatus oktoobris juba ligi 30 000 reisijani kuus, kus
jaanuaris oli reisijaid üle 17 000 on meid
kõiki rõõmustav tulemus ja näitab, et reisijad on rahul avalike liinide
bussisõiduteenusega ning kasutavad meelsasti elektroonset piletimüügisüsteemi
rohelise kaardi näol. Kuna peale avalike
liinide on linnaelanike teenistuses ka

kommertsliinid 221, 285, 286, 288 ka AS
Temptransi poolt teenindavatena ning 30
ja 34A Muuga elanike teenistuses Tallinna poolt ning veel 3 marsruutliini, siis
teeb kokkuvõttes väljumissageduseks
tööpäevadel 226 väljumist, mis peaks
olema seni rahuldav tulemus võimaluste
loomisel meie elanikele.
Kui on loodud juba nii palju liine ja
tagatud
need
tiheda
väljumissagedusega, siis mille poole
meie bussiliiklus Maardu ja Tallinna
vahel edasi areneb järgnevatel aastatel?
Bussiliiklus peab logistiliselt arenema
koos meie linna arenguga, sh ettevõtte ja
seal tööl käivate inimeste vajaduste rahuldamisega nii nagu tehti avaliku liini nr
101 viimisega Vana-Narva maanteele.
Samuti arvestama meie elanike
elukohajärgsete soovidega kasutada liikumiseks ühistransporti. Toon siin näite
Muuga ja Kallavere suuna bussiliikluse
parandamisest, et oleks haaratud tervikuna elurajoon ja Muuga lasteaia valmimisega ka uue linnasisese bussiliini
käivitamine, mis teenindaks nii väikesi
maardulasi, kui tervet perspektiivset elurajooni. Läbirääkimised käivad riigi tasandil ka võimaliku uue avaliku bussiliini
käivitamiseks Tallinnasse (näiteks nr
102) läbi Muuga elurajooni. Teatavasti
Eesti riik koos kõigi elanikega tasub osaliselt oma maksukoormusest avalike liinide teenindamiseks vajalikke kulutusi.
Suur tänu meie kõigi poolt eelkõige Harjumaa Ühistranspordikeskusele ja maanteeametile väga mõistva suhtumise eest.
Elanike sõidumugavuste tõstmisel ne-

Kallid linlased!
Maardu linnavalitsuse sotsiaalosakond õnnitleb Teid aasta
tähtsaimate pühade– Jõulude ja Uusaasta puhul! Õnnitleme kogu
südamest pensionäre, puuetega inimesi, sõjaveterane, lasterikkaid
peresid ning kõiki sotsiaalabi vajavaid linnakodanikke! Soovime
Teile uuel 2017. aastal heaolu ja elurõõmu ning jäägu Teie probleemid ja mured minevikku! Õnne Teile!
Sotsiaalabiosakonna juhataja
Tatjana Kisseljova.

ljal kommertsliinil, mida teenindab meie
peamine vedaja AS Temptrans, ootavad
nii reisijad kui linnavalitsus juba mitu aastat samasugust reisijates hea vastuvõtu
saavutanud
valideerimise
ja
piletimüügisüsteemi kui on avalikel liinidel. Millal see süsteem tuleb, teab
täpsemalt vedaja, aga lubadus meile on
nende poolt antud, et hiljemalt 2017 aasta
I poolaastal.
Seega liigume Maardu ja Tallinna vahelise ühistranspordi korraldamise nüüdses
etapis juba kvaliteetsema teenuse pakkumise komponentidele, mis sisaldab nii liinide marsruute, sõidugraafikuid ja
piletimüügisüsteeme kui ka bussiliiniteenust kasutava soodusgrupi ja tavareisijate
sõidu osalist või täielikku kompenseerimist vastavalt linnakassa võimalustele ja

Soovin omalt poolt kõikidele kaaslinlastele rahulikku jõuluaega ja
rõõmurohkeid sõiduelamusi uuel 2017
aastal!

Head uut poliitika- aastat!

Kallid maardulased,

austatud kolleegid!
Maardu linnavalitsuse linnaarengu- ja majandusosakond ning
allettevõtted astuvad uude 2017. aastasse peomeeleolus. Ühisel
jõul on meil koos linna kommunaaltalituste ja korteriühistutega
ning elanike toetusel õnnestunud täita Maardu arendamise aastakava. Ja kuigi järgmine aasta tõotab tulla veelgi pingelisem ja
töörohkem, oleme kindlalt veendunud, et ulatuslikud ehitusplaanid ja linna infrastruktuuri arengukavad täidetakse, sest kõik vajalikud eeldused selleks on olemas. Häid Jõule ja õnnelikku Uut
Aastat Teile kõigile! Soovime õnne, kodusoojust, hingerahu ja
heaolu igasse Maardu peresse. Samuti soovime oma kolleegidele
ja partneritele edu tänuväärses töös linnarahvale heade olmetingimuste loomisel ning meie ühise kodulinna edasisel heakorrastamisel!
Siira lugupidamisega,
Abilinnapea Rein Meel
Linnaarengu- ja majandusosakonna juhataja
Ants Tsugart

riigi rahalisele toele ühistranspordis.
Millised bussiliinide muudatused
meie reisijaid uuel aastal ees ootavad?
Kui avalike liinide 100 ja 101 marsruudid on reisijatelt heakskiidu saanud ,siis
vajadus on tekkinud sõidugraafikud ajaliselt üle vaadata. Need analüüsid on teostatud ja alates 1.01.2017 on
korrigeeritud avalike liinide sõiduaegu
jättes väljumised algpeatustest samaks.
AS Temptransile kuuluv kommertsliini
nr 285 osas peame arvestama elanikelt
tulnud täiendavate soovide ja ettepanekutega, mis liini käivitamisega alates 1.veebruarist
meile
ja
ühistranspordikeskusele on tulnud, et
leida kompromisslahendus, mis arvestaks
soovidega mitte ainult Maardu linna piires vaid ka ettepanekutega Tallinna linna

elanikelt, kes elavad Laagna tee ääres ja
Lasnamäe põhjapiirkonnas, kust käivad
inimesed õppimas ja tööl meie haridus-ja
ametiasutustes. Sellise 1 jaanuarist 2017
alustava
ringmarsruudiga,
mille
tööpäevased hommikused 4 väljumist Laikmaast ja õhtused 5 väljumist Kallaverest on seotud Narva maantee läbimisega
ja ülejäänud väljumised nii Laikmaast kui
Kallaverest aga Laagna tee läbimisega.
Kooskõlastuse on nimetatud liinimuudatuse marsruudi osas saadud Tallinna
Transpordiametilt
ja
Harjumaa
Ühistranspordikeskuselt.
Kõikide muudatustega nii avalikel liinidel 100 ja 101, kui kommertsliinil nr 285
on võimalik tutvuda www.temptrans.ee;
www.maardu.ee kui ka www.peatus.ee
On Teil ka mõni abilinnapea soov linlastele, mida lehe vahendusel edasi
öelda?
Kuna uus linnavalitsus on võtnud endale
väga tähtsa eesmärgi suurendada meie
linnaelanike arvu, et kõik meil elavad
elanikud registreeriksid ennast kodulinna
ja annaksid maksumaksjana sellega panuse linna erinevate eluvaldkondade paremale planeerimisele sh bussitranspordi
kvaliteetsemale korraldamisele.
Seega kutsun Teid kõiki olema oma kodulinna patrioodid ja ennast ning oma
lähedasi kõiki registreerima meie elanike
registris.

Maksim Volkov
Maardu Elamu juhatuse liige
narva aselinnapea 2014-2015.

Kuigi aastavahetuse pidustusteni
on veel pisut aega, elab meie riik
mingis mõttes juba uues aastas, s.t.
uues poliitilises aastas või teatud
mõttes uues poliitilises ajajärgus.
Viimaste kuude sündmused muutsid põhjalikult riigivalitsemise
olukorda. Pea kaks aastakümmet
kestnud Reformierakonna valitsemine lõppes üsna vääritult. Taavi
Rõivas saadeti erru ning riigijuhtimine läks üle Keskerakonnale.
Mida tähendavad need muutused
maardulastele? Ilmselt kõige
olulisem on see, et linnas ja riigis on

valitseval kohal Keskerakond, mis tähendab, et
Maardu linna probleemide
lahendamisel ei pea enam
läbimurdma parteilistest
takistustest. Seda enam, et
peaminister Jüri Ratas
osales eelmistel Riigikogu
valimistel Harjumaa piirkonnas ning sai 821 häält,
mis tähendab, et 10 protsenti kõigist uue valitsusjuhi
poolt hääletanutest on maardulaste hääled. Kokku
hääletas Jüri Ratase poolt
2015. aastal 7932 inimest.
Nende ideede hulgas, mis
tõi endaga kaasa uus valitsev koalitsioon, tasub eraldi
äramärkida uut tulumaksu
arvestamise korda, mis jätab inimestele, kelle palk on alla 1200
euro, „lisaks“ 62 eurot kuus. Kuid
nõustugem, et lisaraha see küll ei
ole. Lihtsa arvestusega saame n.ö.
lisaks 744 eurot aastas, mis pole
võrreldav 13 palgaga, kuid siiski
võib olla päris hea aastalõpu preemia.
Teine uue valitsuse tähtis algatus
on tasuta ühistranspordi korraldamine maakonnaliinidel. See
annab lootust veel kiiremale tasuta
ühendusele Maardu ja Tallinna
vahel. Viimase aastaga on Maardu
linnavõimud astunud rea olulisi
samme üleminekuks „piletita“ sõidule, kuid linna rahalisi vahendeid
on raske võrrelda riigi rahakotiga.

Ei saa mööda minna veel ühest
olulisest, mingil määral meie riigi
ajaloolisest sündmusest. Pikki aastaid reformikate valitsus üritas kõigi
vahenditega vältida arutelu, mis
puudutas venekeelsete õpilaste
gümnaasiumiõpet ehk siis süsteemi
60/40.
Tõsiste läbirääkimiste tulemusena
otsustati läbiviia pilootprojekt,
mille raames antakse mitmele gümnaasiumile võimalus ehitada oma
õppekava, arvestades riigikeele oskuse nõudeid. Lähimad aastad näitavad, kui tulemuslikuks
see
praktika osutub. Teatavasti tunnistati eelmine muudatus isegi ministeeriumi tasemel pehmelt öeldes
mitte kõige õnnestunumaks.
Muidugi loodame me üksmeelt riigijuhtidega suurte Euroopa fondide
poolt võimaldatud investeerimisalaste
projektide teostamisel. Maardul on
suured plaanid ning mis veel tähtsam,
suur kogemus taoliste projektide elluviimisel. Loodame edukale koostööle riigihalduse ministri Mihhail
Korbiga, kellel seisab ees läbiviia
haldusreform, mille raames tekivad
uued suuremad omavalitsused.
Ning need on vaid peamised probleemid, mida peab uus valitsus lahendama algaval aastal, mis tõotab
tulla täis põnevaid sündmusi ja tähtsaid otsuseid. Loodame, et need
sündmused saavad olema ainult
positiivsed ning langetatud otsused
muudavad Maardu elu ainult paremaks.
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imede aeg

Pühade ootus on põnev aeg. Kingituste otsimine oma lähedastele,
jõulukuuse,
jõuluehete
ja
postkaartide valimine- see rõõmus
pühademelu teeb tuju heaks.
Eesti on valdavalt luteriusu maa
ning nagu kõigil luterlastel ja katoliiklastel
algab
Jõuluaeg
Esimese Advendiga. Pühad
kestavad kuni Kolmekuningapäevani 6. jaanuaril.
Maardu gümnaasiumis valitses
pühademeeleolu juba alates novembri lõpust. Kuni 12. detsembrini oli meisterdamishuvilistel
õpilastel võimalus valmistada kaunis Jõulukaart või joonistus, mis
lisas kodudesse pühadeootuse elevust. Koolis toimus Jõulukaartide
võistlus „Jõulusokk“ ja joonistuste
konkurss „Jõulusoki seiklused“.
Nii tore, et oleme säilitanud
teineteisele pühadekaartide saatmise tava! Tõsi küll, teeme seda
palju harvem, kui enne, kuid
Jõulu- ja aastavahetuse-eelsel ajal
valivad paljud meist kingituseks
kõige kaunimad, värvikamad
postkaardid või hoopis valmistavad neid ise. Ning millise
heameele ja südamesoojusega kirjutame sinna häid soove, mida me
kohtudes sageli ei söanda lausuda.

Jõukaartide eelkäijateks võib pidada usuteemaliste motiividega
väikseid
gravüüre,
mida
keskaegsed mungad müüsid
koguduseliikmetele ja palveränduritele. Jõukad kaupmehed ostsid
meelsasti pilte oma kodude kaunistamiseks ja Jõulukingitusteks.
Siis ei saadetud neid postiga, vaid
anti isiklikult üle.
Esimene, meile tuttav Jõulukaart
läks liikvele 1794. aastal Inglismaal. Inglane Dobson saatis oma
sõbrale pühade puhul joonistuse,
millel oli kujutatud kaunis talvemaastik ja kuuse ümber kogunenud perekond. Sõbrale see
joonistus meeldis väga ning sellest
innustatuna tegi Dobson järgmisel
aastal mitu tosinat sarnast kaarti ja
saatis need pühadekingiks kõigile
oma tuttavatele.
Ka Maardu gümnaasiumi õpilased jagasid oma jõulutunnet
joonistades kaarte akvarelli-,
guašši- ja värvipliiatsitega või kasutades vildikaid ja rasvakriite.
Jõuluime võib olla lummav ere tuluke kuusel, täht taevas, meeldiv
kingitus või Pühad pereringis.
Kuid mitte ainult joonistused, vaid
ka fotod jäädvustavad meie elu
tähtsündmusi. Nii sai iga soovija

jagada teistega oma rõõmuhetki,
osaledes fotokonkursil „Jõulukingitus“.
Kogu nädala jooksul ootas õpilasi ühel koolitunnil väike üllatus,
kelleks oli Päkapikk.
Päkapikud olid algselt majahaldjad, kelledest igaühel olid omad
kohustused: üks vastutas puhtuse
ja korra eest, teine- jõukuse, kolmas-sauna ja neljas-veski eest. Ka
praegu, nii nagu ennevanasti, oskavad erinevat kasvu päkapikud
vastavalt olukorrale ennast väiksemaks või suuremaks teha. Tegelikult ei saa Päkapikke keegi näha,
kuid nende kohalolekust saame
teada okaspuu, küünla, nelgi või
siirupi lõhna järgi. Peamiselt aga
saab neid tajuda läbi rõõmu, sest
nemad evivad enda ümber
mõnusalt head tuju.
Lapsed, kes tahtsid tundma õppida jõuluküpsiste valmistamise
lihtsat kunsti, said osaleda piparkoogi meistriklassis ning esitleda oma loomingut piparkookide
näitusel. Piparkook on armastatuim traditsiooniline vigurkujuline
vürtsikas jõulumaius. Vanasti kasutati piparkooke kuuse kaunistamiseks. Ka tänapäeval
riputatakse Jõulupuudele söödavaid ehteid ehk siis piparkooke.
Jõuludega on seotud mitmed ilusad sündmused: Jõulujumalateenistused kirikutes, ehitud
kuusepuud, heategevuslaadad ja
peod. See on heategevuse ja annetuste aeg, vaeste ja abivajajate
aitamise aeg. Heategevuslik
kooliüritus Jõululoos „Uusaastaloterii“ müüs pileteid ja gümnaasiumi õpilaste käsitööd. Saadud tulu
annetatakse heategevuseks.
Kooli Jõulupuul süttisid tuled
ning kõik suured ja väikesed koolilapsed
tundsid
ühendavat
pühadeootust.
Soovime kõigile Häid Pühi!
Julia PROnJAGinA

Spordipealinn Maardu
tervitab „balti sügist“!
19. ja 20.novembril toimus Kallavere keskkooli
saalis Kuues rahvusvaheline turniir iluvõimlemises
„Balti sügis“. Võitlusel osales üle 250. võimleja
Eestist, Soomest, Leedust, Lätist, Iisraelist, Valgevenest ja Venemaalt.
Avatseremoonial defileeris 15 võistkonda. Vaatajatele avanes lausa muinasjutuline pilt, mille tege-

lasteks olid kaunid võimlejad sätendavad
kostüümides, sportlaste, treenerite ja lapsevanemate säravad silmad.
Võistluste
algataja
ja
korraldaja
oli
võimlemisklubi „Tip-top“ eestvedaja Jelena Agafontseva, kelle ettevõtmist toetas Maardu linnavalitsus.
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Ema, isa ja mina
Kahekümnenda sajandi Poola
luuletaja, filosoof, kirjanik-satiirik ja aforist Stanisław Jerzy Lec
kinnitas: „Halb, kui ei ole kedagi,
kes hoolitseks Sinu eest aga veel
halvem, kui Sinul pole kellegi
eest hoolitseda.“
Kus siis meile õpetatakse
hoolimist inimesest, kes on meie
ümber? Loomulikult perekonnas.
Just tänu sellele me õpime armastust, vastutust, hoolitsust ja
teistest lugupidamist.
Need üldinimlikud väärtused
nagu perekond, armastus, hellus
ja truudus on meie elus väga
olulised. Võib tunduda, et tänapäeva maailmas on nad oma
endise väärtuse minetanud. Olles
hõivatud argimuredega, me
sageli unustame võtta aega, et
olla koos oma sugulaste ja
lähedastega. Tihtilugu on üsna
keeruline leida koosolemise rõõmurohkeid tunde, kuid sellist
toredat võimalust pakub juba
aastaid Maardu gümnaasiumi
Perepäev.
Novembris täitus koolimaja
üksteist armastavate inimestega,
kes olid valmis mistahes katsumuseks. Sest koos olles on
neile isegi meri põlvini. Ning
tõepoolest, emad, isad ja lapsed
said asuda põnevale merereisile.
Iga pere pidi „reisides“ läbima
määratud aja jooksul teatud
punktid. Hea tulemuse saavutamine eeldas ladusat koostööd.
Tublimaid ootasid auhinnad:

Maardu Spordikeskuse ujula
tasuta külastus ja Peetri Pizza
sooduskaart kogupere maitsvale
pizzale. Vahvas mängus said
kõik õppida midagi kasulikku ja
ehk avastada endas ka mõne varjatud ande! Juba ainuüksi mereröövlite tantsudes võis näha palju
üllatusi ning avastamata talente!
Kui aga miski ei õnnestunud, sai
osaleja tunda toetust, abi ja julgustust, sest nendest lihtsatest asjadest koosnebki perekonna õnn.
Perekond on meie elus meile
kõige tähtsam. Need, keda me armastame,
kellest
võtame
eeskuju, kelle eest hoolitseme,
kellele soovime rõõmu ja õnne.
Perekond annab inimesele ar-

mastust, toetust, kindlust ja
rõõmu. Perekond on vajalik laste
kasvatamiseks.
„Nimetage seda kuidas tahes:
klann, suguharu või dünastia:
kuidas me neid ka ei nimetaks,
kuid see on see, mida me kõik
väga vajame“,- Elisabeth Jane
Howard.
Väärtustage teineteist, olge
toeks ja abiks oma lähedastele!
Tooge oma koju headust ja
rõõmu!
Täname Maardu Peetri pizza
juhatajat Vitali Melnikut ja
Maardu Spordikeskuse juhatajat
Niina Netšajevat abi eest ürituse
korraldamisel!
Julia PROnJAGinA

Mängime ja kuulame Robert Schumanni
Maardu kunstidekoolis toimus
temaatiline õhtu, mis oli pühendatud 19. saj.väljapaistva romantismiajastu
esindajaRobert Schumanni elu ja
loomingule.
Tema kuulus mõttetera: Mõistus võib eksida, tunded mitte
kunagi, sai kõigi kunstnike
juhtlauseks, kes siiralt uskusid,
et inimese kõige suuremaks
väärtuseks on võime tunda
looduse ja kunsti ilu ning
kaasaelada teistele inimestele.
Schumanni looming esitas
väljakutse hingeliselt vaesele
tühjale väikekodanlikule Saksamaale, kutsudes ühiskonda
pürgima inimlikkuse kõrgustesse. Tema muusika on kirglik sukeldumine unistuste
maailma.
Tähelepanuväärne, et õhtu
„perenaisteks“ olid 7. klassi tüdrukud, meie lõpetajad: Sofia
Sevalkina, Janika Demešenko
ja Nika Šestakovski. Nika:
„Mulle väga meeldis kontserti
juhtida. Arvan, et see jääb
mulle meelde
ereda elamusena. Ma väga loodan, et
alustatud traditsiooni jätkavad
järgmised lõpetajad ning meie
koolil tekib veel üks tore tava.
Arvan, et toimub veel palju
põnevaid kontserte, mis on
pühendatud erinevatele heliloojatele“.
Robert Schumanni teoseid
esitasid õpetajad T. Smiltinš, J.
Korotkova, J.Osipova, P.Tihhomirov, S. Anikejeva. Palasid
kogumikust „Noorte album“ ja
„Lastestseenid“ esitasid õpi-

lased
Andrei
Dudakov,
Vasilissa Uglovaja, Liis-Marii
Lainevool, Erika Kunevitš,
Simeon Fenin, Daniil Divisenko, Sandra Lättemägi,
Eva Korostõljova ja Ervin Žitnikov.
Kontserdi teises osas vaadati
dokumentaalfilmi „Romantismi mõjud“, mis on üks osa
telesaadete tsüklist „Svobodnõi
poljot“, mille kaasautor ja
peategelane on viiuldaja, pianist, muusikateadlane, pedagoog ja Nobeli-kontserdi
ekspert Mihhail Kazinik, kes
lisaks tegeleb ka muusikateraapia-alaste uuringutega.
Tema omapärane ja kordumatu
esitlus viis filmivaatajad erilisesse
loomingulisesse
õhkkonda.

Ning pisut konkursist. Novembris, Rahvusvahelise kitarrifestivali raames toimus
G.Otsa nimelises Tallinna
muusikakoolis konkurss „Kitarri palavik“. Edukalt esinesid
J.Ossipova õpilased Milena
Filök ja Dmitri Plotnikov.
Konkurss
oli
mõeldud
noortele kitarristidele vanuses
7-26 aastat. Kõige noorem osavõtja oli meie kooli õpilane
Milena Filök. Žüriis olid Tiit
Peterson, Rene Eespere, Lauri
Jõeleht. Meie Dima Plotnikov
esineb
konkursi
„Kitarri
palavik“ lõppvooru kontserdil
detsembris.
Soovime Dimale edu!
Kunstidekooli õpetaja
O. PiRidOnOVA
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Uued ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse
hinnad Kroodi piirkonnas
Maardu Linnavolikogu määras oma 13.12.2016 istungil otsusega nr 244 vee-ettevõtjaks Maardu linna
Kroodi tegevuspiirkonnas OÜ Kroodi Vesi.
Konkurentsiamet on 07.12.2016 kooskõlastanud OÜ Kroodi Vesi osutatavate teenuste hinnataotluse.
Lähtuvalt Konkurentsiameti 07.12.2016.a otsusest määrab OÜ Kroodi Vesi alates 01.02.2017.a Maardu
linna Kroodi piirkonnas veeteenuse hinnaks:
tasu võetud vee eest 2,25 eur/m3;
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,35 eur/m3.
Hindadele lisandub käibemaks.
OÜ Kroodi Vesi juhatus

Jõulukõnd

17. detsembril toimus Maardu metsapargis traditsiooniline Jõulukõnd. Linnavalitsuse
poolt korraldatav spordiüritus
on aastate jooksul kujunenud
üheks Jõuluaja toredaks
sündmuseks, kuhu olid kutsustud kõik inimesed, kes tahtsid
pühendada ühe vahva laupäeva
oma tervisele.
Liikumine värskes õhus
täidab meid kõiki energia ja
rõõmuga, mis annavad jõudu
pikaks ajaks.
Tänavu
tõi
Jõulukõnd
tänavatele kümneid päkapikke.
Suurepärane meeleolu, kuum
tee lõkke ääres oli tore tunnustus kõigile tublidele terve eluviisi harrastajatele!

Maardu poksijate meeskond tõi
rekordarvu võitjaid

Järveäärses süttisid tuled

Maardu
järveäärses
linnaosas
lõppesid
tänavavalgustuse rajamise tööd, tänu millele said
kohalikud elanikud täielikult valgustatud tänavad,
mis võimaldavad ohutult liikuda pimedal ajal. Tasu
elektrienergia eest ja tänavavalgustuse teenindamise
kulud kaetakse linnavalitsuse eelarvest.
Linnavalitsus hooldab ja remondib Maardu
järveäärse piirkonna tänavaid ning teostab talvel
teede ja tänavate puhastust. 2014. aastal ehitati Maardu järve ümbritsev valgustatud promenaad ning
sel aastal alustati tööd veevarustuse ning kanalisatsiooni ja sadevee ärajuhtimise projekti ettevalmistusega, mille kogumaksumuseks on ca 6 miljoni
eurot. Uus projekt annab kõigile Järveäärse piirkonna elanikele võimaluse ühineda linna vee- ja kanalisatsiooni võrgustikuga.

MTÜ HARJUMAA ÜHiSTRAnSPORdiKESKUS KUULUTAb VÄLJA KOnKURSSi „HARJUMAA bUSSiJUHT 2016 “
Konkurssi eesmärgiks on tunnustada bussijuhti
tema töökohustuste eeskujuliku täitmise eest.
Oma töökohustusi hästi täitev bussijuht on
sõbralik ja abivalmis. Tagab sõitjatele korrektse
sõiduõiguse müümise või valideerimise, vajadusel
juhendamise. Liikluses on ta tähelepanelik ja sõit
kulgeb sujuvalt ja ohutult.
Oma igapäevaelus näeme tihti probleemkohti ja
mattume negatiivsuse alla, unustades väikesed
asjad, mis omavad kandvat rolli igapäevaelu meelsuse kujundamisel. Bussijuhid on inimesed, kellega puutume kokku hommikuti, tööle ja kooli
minnes, olles veel unised ning sealt tagasi tulles,
olles väsinud päevatoimetustest. Tervitused ja suhtlus bussijuhiga võib määrata meie päeva meeleolu. Istudes bussi usaldame oma elu ja tervise
inimese kätte, keda me ei tunnegi. Vahel tunneme

end seal nii turvaliselt, et pikendame oma ööund
veel mõne minuti võrra, ometi ei lähe me bussijuhti selle eest tänama. Kuid miks mitte? Kui sul
on olnud meeldiv kogemus bussijuhiga ja sa sooviksid teda tema professionaalsuse või heatahtlikuse eest esile tõsta, siis anna meile teada!
Kui soovid esile tõsta mõnda bussijuhti, siis täida
meie koduleheküljel (www.harjuytk.ee) olev vorm
ja edasta meile hiljemalt 25. jaanuariks 2017 eposti teel info@harjuytk.ee.
Vaatame kõik meile laekunud kiitused läbi ning
koostöös Harju Maavalitsusega tunnustatakse valitud bussijuhte maavanema poolt vabariigi
aastapäeva vastuvõtul.
Ankeet
http://www.harjuytk.ee/documents/67360/71188/Bussijuht_vorm.pdf/3c6cc88
2-ed82-4b1f-bdff-cac42b7577bc?version=1.0

Eesti meistrivõistlustelt saadi 20 kuldmedalit!

Poksijad tegid möödunud aasta
spordisaavutuste kokkuvõtteid.
Poksiklubi „Olimp Kalev“
saavutas lõppeval 2016. aastal
väljapaistvaid tulemusi. 13 klubi
kasvandikku tulid Eesti poksi
esivõistluste võitjaks, mis sai
klubi absoluutrekordiks oma 38.
tegutsemisaasta jooksul.
Tasub märkida, et kogutud
punktide ja võistlustulemuste
osas hoiab vabariigis esikohta

Maardu klubi „Kalev Olimp“.
Heameelega kiidame võitjaid:
Maksim Ivaštšenko, Jegor
Tomin, Vadim Kitškerkin, Artur
Danilov. Vadim Košman, Igor
Vorobjov, Vlad Izmailov. Vlad
Romanjuk, Jana Vil, Jekaterina
Dmitrijeva, Jelizaveta šeibak,
Tatjana Martinson ja professionaalne poksija Pavel Semjonov.
Linnapea Vladimir Arhipov
tänas linnavalitsuse poolt kõiki

klubi „Kalev Olimp“sportlasi ja
treenereid väljapaistvate sporditulemuste eest. „Maardu poksijate pikaajaline edu kodu- ja
välismaa poksiringides on
olnud parimaks reklaamiks meie
linnapoksile nii vabariigis kui
välismaal. Täname teid suure
töö eest ning soovime teile suurepäraseid sportlikke saavutusi
ka edaspidiseks!“

Bulgaarias toimunud Maailmameistrivõistlustel
sambos saavutas Aleksandr Marmeljuk viienda koha.
Esimeses ringis jäi Aleksander Marmeljuk alla
Tadžikistanist pärit Aasia meistrile. Lohutusringis
saavutas Aleksandr kolm võitu ning mitmel korral
edestas Areemiast pärit Euroopa medaliomanikku ja
Soomet esindavat sportlast. Valuvõttega alistas ta
sambomaadleja Kazahstanist, kuid pronksiheitluses
kaotas Turkmenistani sportlasele.
Kaalukategoorias kuni 90 kg võistlesid medalite
eest 22 sportlast.
Kokku osales Maailmameistrivõistlustel sportlasi
ligi 80. riigist.
Judo ja sambo treeningud toimuvad maardu spordikompleksis ja klubis M-Dojo.
Lisainfo: Facebook/M-dojo judo club

Spordiüritused – jaanuar 2017
Maardu linna 2016 spordiaasta lõpetamine
Maardu seeriavõistlus lauatennises, IV etapp

18.00-20.00
11.00-16.00

tal: 18 kulda, 2014.aastal 17
kulda, 2015.aastal 19 kulda ja
2016.aastal 20 kuldmedalit).
Võistlused toimusid mitmes
vahuserühmas: lapsed, juuniorid
ja täiskasvanud. Võisteldi sparringus
ja
spetsiaalses
tehnikas.Võistluse tulemusena
selgus Eesti Taekwon-do meister eraldi igas kaalukategoorias
ja tehnikas. Jõutestid toimusid
vaid täiskasvanutele. Tul ehk
kompleksharjutuse võistlused
viidi läbi kindla tasemega sportlaste vahel. Võistlustes võttis
osa ligi 150 sportlast erinevatest
Eestimaa paikadest.
Tänavu õnnestus Kazbulat
Šogenovi õpilastel koguda rikkalik medalite saak. Maardu

klubi Katleri Shogen Club
kogus: 9 kulda, 7 hõbedat ja
3 pronksi. Tallinna sportlased
võitsid 11 kulda, 9 hõbedat ja
8 pronksi.
Absoluutseks võitjaks (kolm
kulda kõikidel aladel) tuli Aleksandra Andrejeva Tallinnast
Kaks kulda kumbki võitsid maardulased Arsenij Subatšus
(Тul, Sparring), Kristina Livadina (Spets. Tehnika, Sparring)
ja Stiven Grigel (Tul, Sparring).
Kompleksharjutustes
tüdrukutele (каdetid, 11.-13. aastased) võtsid meie Maardu
tüdrukud kogu medalite komplekti (А. Lesnugina– kuld, D.
Babenko – hõbe ja J. Zadorina –
pronks)!

2016. aasta Eesti Meistrivõistluste tulemused (Katleri Shogen Club Maardu):

Aleksander Marmeljuk tuli Sofias viiendaks

06.01
15.01

Novembris Paikusel toimunud
Taekwon-do
Eesti
meistrivõistlustel, purustasid
treener Kazbulat Šogenovi kasvandikud Maardu klubist Katleri Shogen Club ja Tallinna
Katleri Taekwon-do klubist
möödunud aasta kuldmedalite
rekordi (2015. aastal võideti 19
kulda, 17 hõbedat ja 12 pronksi)
ning tõid treeneri teenete karikasse juurde 20 kulda, 16
hõbedat ja 11 pronksi. Juba teist
aastat on noored tõestanud end
Eesti parimate klubide esindajatena.
Mitmeid aastaid on Kazbulati
õpilased
kogunud
Eesti
meistrivõistlustelt mitte vähem
kui 17 kuldmedalit (2013. aas-

Vaba Aja Keskus
Maardu Põhikool

1. Anastasia Lesnugina

Kuld (Тul, kadetid 11.-13. aastased),
Hõbe (Spets. Tehnika, kadetid 11.-13.aastased)
2. Anastassia Boiko
Pronks (Sparring, kadetid 11.-13. aastased -55 кg)
3. Arsenij Subachus
Kuld (Tul, lapsed 6.-8. aastased),
Kuld (Sparring, lapsed 6-8.aastased, -34 кg)
4. Dajana Babenko
Hõbe (Тul, каdetid 11.-13.aastased)
5. Danila Subachus
Hõbe (Тul, juuniorid 14.-17. aastased),
Kuld (Sparring juuniorid 14.-15.aastased, -51 кg)
6. Erik Lavrov
Hõbe (Sparring, каdetid 11.-13. aastased, -35 кg)
7. Filipp Golets
Hõbe (Sparring, lapsed 9.-10. aastased , -40 кg)
8. Jelena Zadorina
Pronks (Tul, kadetid 11.-13.aastased),
Hõbe (Sparring, каdetid 11.-13.aastased , -45 кg)
9. Kristina Livadina
Pronks (Тul, juuniorid 14.-17. aastased,),
Kuld (Spets. Tehnika, juuniorid 14.-17.aastased),
Kuld (Sparring, juuniorid 16.-17.aastased, -58 кg)
10. Nikita Sologub
Kuld (Sparring, juuniorid 14.-15. aastased, -75 кg)
11. Stiven Grigel
Kuld (Тul, lapsed, 9.-10. aastased),
Kuld (Saprring, lapsed 9.-10. aastased, -31 кg)
12. Timur Travkin
Hõbe (Sparring, lapsed,9.-10. aastased, 45+ кg)
TAEKWON-DO treeningud lastele alates 4. eluaastast, noortele ja täiskasvanutele toimuvad Maardu
gümnaasiumis (Ringi 64a) teisipäeviti ja neljapäeviti (17.00-18.00; 18.00-19.30) ning laupäeviti
(10.00-11.00; 11.00-12.30).
Jälgige meie edusamme ja meie klubi tegemisi Facebookis: https://www.facebook.com/groups/ShogenClub/ Tegelege spordiga, sõbrad! Tegelege taekwon-doga! Info telefonil 55 89 001
https://www.facebook.com/groups/ShogenClub/
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Lisa ajalehele “Maardu panoraam“ / detsembril 2016

Saagem tuttavaks- Maardu
noortevolikogu
Noortevolikogu eesmärgiks on seadusandjate tähelepanu juhtimine noorteprobleemidele. Vestlesime Maardu Noorte
volikogu esimehe Ilja Šoriga sellest, milliseid tulemusi tahavad saavutada noortevolikogu liikmed oma saadikuks olemise aja
jooksul ning milliste küsimustega tuleb
oma töös kokku puutuda.
ilja, ütle palun, mis on noortevolikogu ning milleks on seda
vaja?
Maardu Noortevolikogu on linnavolikogu juures asuv nõuandev
ühendus, mille eesmärk on noorte
huvide kaitsmine, noortele demokraatia põhimõtete tutvustamine, kodanikualgatuse toetamine
ning noorte kaasamine linnavalitsuse otsuste vastuvõtmisel. Või
teisisõnu- suhtluse korrastamine
ametnike-ja noortega.
Miks otsustasid hakata sellega
tegelema?
Maardu Gümnaasiumi õpilasena
osalesin aktiivselt vabariiklikes
haridusprojektides, kus esindasin
meie linna. Projektide korraldajad
innustasid meid asutama Noortevolikogu ning me asusime kohe
tegutsema. Esiteks sai loodud
juhtgrupp, mille kaudu said noored võimaluse teha midagi meie
linna heaks.
Milline haridus Sul on?
Keskhariduse omandasin Maardu gümnaasiumis. Käesoleval
ajal õpin Tallinna Ülikoolis haldusjuhtimist.
noortevolikogu
on
vaid
nõuandev ühendus. Kui aga noortel on konkreetsed ettepanekud mõnede probleemide
lahendamiseks?
Sellisel juhul esitatakse lahendused
linnavolikogule

läbivaatamiseks. Sageli
on linnajuhtidel meie
poolt esitatud soovituste
teostamiseks plaanid juba olemas.
Küsimus on teostamise prioriteetides. Tuleb välja, et Noortevolikogu
esineb
ühiskondliku
arvamuse indikaatorina. Olen veendunud, et just noored tunnevad
kõige paremini meie linnaelu vajadusi ning puudujääke mida saab
kõrvaldada.
Kas saaksid tuua mõne näite?
Kõige lihtsam näide on kool.
Kõigile on selge, et koolihooned
vajavad renoveerimist. Noortevolikogu, koolide juhtkond ja
linnanõunikud on seda teemat
korduvalt tõstatanud.
Leian, et meie osalemine diskussioonis mängis üsna olulist rolli
ning kiirendas koolide renoveerimise projektide väljatöötamist.
Kui tuua näiteid puhtalt meie
algatustest, siis me edastasime
linnavolikogule projekti Maardu
linnasisese ühistranspordi sooduspileti kehtestamise kohta.
Millised noorteprobleemid on
Sinu meelest hetkel kõige olulisemad?
Peamine probleem on minu meelest riigikeele praktiseerimise
võimaluse puudumine Maardu
linnas, mis oluliselt alandab meie
noorte konkurentsivõimet. Veel
on probleemiks vähene huvi riigi-

Teeme koos-viltimise
meistriklass
27. novembril toimus Rahvamajas
rahvusvahelise projekti Inimeselt inimesele raames temaatiline teeõhtu „Õpime
viltimist“.
Projekti eesmärk on erinevate inimeste
ja põlvkondade ühendamine, vestlusringides arvamuste ja kogemuste vahetamine, sisukas ajaveetmine ning samuti
kultuuriürituste korraldamine
Viltimise
meistriklassi
korraldas
õppekeskus Vita Tiim. Osavõtjad õppisid

halduse vastu. Lihtsalt öeldes,
vähe on neid noori, keda huvitab
kodlinna toimimine ja selle juhtimine.
Milliseid lahendusi pakub
noortevolikogu?
Me mitte ainult ei paku valmis
lahendusi, vaid anname ka oma
panuse nende probleemide lahendamisel, viies läbi hariduslikke
projekte nagu „Maardu linnavolikogu simulatsioon“.
Kas noortevolikogu teeb
koostööd
noorte
mittetulundusühingutega?
Meil on palju ühisüritusi. Näiteks
suvel abistasime ühingut „Sandy
Week'nd!“ning
äsjatoimunud
KVN -i Maardu karikavüistlustel,
osalesin kohtunikuna.
Kuuludes korraldustoimkonda
viime läbi noorte Uusaasta teemapeo, mis toimub juba 26.detsembril.
Mida soovid meie lugejatele
aastavahetuse eel?
Uus aasta on uute võimaluste
aeg. Soovin kõigile oma
võimaluste kasutamist.
Suur tänu iljale noortevolikogu töö tutvustamise eest. Soovime noortele edu kõigis
töödes-ja tegemistes!

valmistama villast ehteid, meeneid ja kingitusi. Üritus oli mõeldud emadele, tütardele, vanaemadele ja lastele.

Maardu koolide loovuslaat
29. novembril toimus Rahvamajas Maardu koolide õpilaste loovtööde laat, kus
osales kokku üle 400 III ja IV kooliastme
õpilase.
Suurel väljapanekul sai näha õpilaste
kunstitöid: maale, joonistusi, postkaarte ning mitmesugust käsitööd ja
meeneid.
Loovtöödena olid esitatud ka esseed,

KVn jätkub!
Iga-aastane KVN Maardu
karikavõistlus toimus 4. detsembril Vaba Aja Keskuses. Lisaks
külalistele Tallinnast, rõõmustasid
pealtvaatajaid
kaks
meeskonda Lätist. Vaatamata tihedale konkurentsile, jäi Karikas
meie linna.
Kohalik meeskond „Tonna
železobetona“ tegi kõik, et rändkarikas ei lahkuks kodulinnast.
KVN i Eesti kõrgliiga mängijad
ja eelmise aasta hõbemedali
omanikud võitsid publiku ja žürii
poolehoiu. Tänu originaalsetele
naljadele ja mängukogemusele
õnnestus meie noortel saavutada
ihaldatud esikoht.
Hõbemedali said külalised Riiast. Lätlaste meeskond leidis tee
meie publiku südamesse ning
vaatamata põgusale Maardus viibimisele, tabasid lõunanaabrid
oma huumorinooltes üsna täpselt
meie linna omapära.
Kolmas koht jäi möödunud
hooaja Eesti KVN i I liiga võitjatele. Sõna otseses mõttes
värvikas meeskond „Apelsinovõi
absurd“ tõestas järjekordselt oma

nime sobivust. Päev enne
karikavõistlusi kaks meeskonnaliiget abiellusid ning otsustasid
oma pulmade teise päeva veeta
esinedes Vaba Aja Keskuse
laval.
Seekord
osales
huumorivõistlusel
rekordarv
meeskondi- 10. Kõige päevakohasemaks teemaks oli uue
kaubanduskeskuse avamine.

KVNi Maardu karikavõistlus
annab noortele meeskondadele
võimaluse ennast proovile
panna, kogenud mängijatele on
see heaks treeninguks aga publik
saab täiega lustida ja puhata oma
kodulinnast lahkumata.
Tulge ka teie järgmisele KVN i
Maardu Karikavõistlustele!
Julia Leva

Maardus toimus perekondlik LEGO kokkupanemise võistlus

11.detsembril toimus Maardu Vaba Aja Keskuses
perekondlik Lego kokkupanemise võistlus, millest
said osa võtta 4. kuni 6.- liikmelised peremeeskonnad.
Ausalt öeldes, poleks arvanud, et tuntud
lastemängu LEGO saab kokku panna aja peale
ning koostada erineva raskusastmega mudeleid koguni meeskonnana. Aga nii see oligi.

projektid ning uurimused erinevatel teemadel.
Parimate tööde autoreid tunnustati
tänukirjade ja kingitustega.

Maardu invaühingu
Jõululaat
2. detsembril toimus Rahvamajas
Maardu Invaühingu korraldatud hetegevuslik Jõululaat, mis oli avatud kell 1115.
Üritust
toetas
linna
sotsiaalabiosakond.
Töötas Jõulukohvik, kus sai head kohvi
ja teed ning lisandiks maiustada eriliste

Osavõtule registreerus kokku 7 võistkonda, kuid
kohel tuli 5: „Nexo“, „Trimtim“, „Brigada maardusskih stroitelei“, „Jedinorog“ ja „Ninjago“.
Korraldaja Pavel Kuusiku sõnul oli võistluste
peamiseks eesmärgiks anda lapsele võimalus
meeskonnas suhelda oma vanematega, teha mida
koos. Näiteks üheks ülesandeks oli oma mõtete
väljendamine. Võistkonda kuuluv laps pidi oma
vanematele selgitama, kuidas näeb välja kardina
taha peidetud kuju, et vanemad saaksid võimalikult
kiiresti kirjelduse järgi selle kokku panna.
Võistluse esimene osa oli kiiruseprooviks kõigile
osavõtjaile, kus kolme minuti jooksul pidi ülesladuma võimalikult kõrge püstipüsiva torni. Esimese
koha ja peaauhinna võitis meeskond „ Brigada mardusskih stroitelei“. Teisele kohale tuli võistkond
„Ninjago“ ning kolmadaks-„Nexo“.
Võistluse korraldas MTÜ Julged Noored Maardu
Linnavalitsuse kaasabil.

küpsetistega. Laadal oli palju kunstkäsitööd lihtsast ja käepärasest materjalist.
Laata külastas ka linna juhtkond.

Klassikalise muusika
kontsert ja traditsiooniline
linnapea kohtumine
Maardu elanikega
12. detsembril toimus Vaba Aja
Keskuses Jõulueelne üritus, mis oli
avatud kõigile Maardu elanikele. Linlastega tulid kohtuma linnajuhid ja vo-

likogu esindajad. Linnapea Vladimir
Arhipov ja volikogu esinaine Elviira
Piiskoppel tervitasid kokkutulnuid
lähenevate Jõulupühade puhul, soovides
kõigile tervist, pikka iga ja edu.
Pärast ametlikku osa toimus klassikalise
muusika kontsert, mille lõpuosas esines
suure menuga Eesti parim lõõtspillimängija Nikolai Švets.
Enne üritust sai iga Maardu elanik linnavalitsuselt kingituseks 2017.aasta suure
seinakalendri ja tahvli šokolaadi.
Aleksandr GUSEV

KUHU MinnA
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22. detsembril

kell 14.00 ja 16.30

Maardu Vaba Aja Keskus,
Keemikute 12b

Aleksander Hižnjaki maalide näitus

Alates detsembrist saab Vaba Aja Keskuses näha Maardu kunstniku Aleksandr Hižnjaki kunstitöid.
näitust saab vaadata iga päev ning samuti kõikide majas toimuvate ürituste ajal. Ekspositsioon on
avatud 4.jaanuarini. Oma arvamuse saate jätta külastusraamatusse.

Maardu linna kultuurikava
22. detsembril kell
14.00 ja 16.30
Maardu Vaba Aja Keskus, Keemikute 12b,
Noorteteater „Šturm“ St. Peterburist
esitab lõbusa uuaasta lasteetenduse
„Tagurpidi Uusaasta“
Sissepääs tasuta

dox Singers Valeri Petrovi juhendamisel
Kavas on maailma vaimuliku muusika paremik ning ortodoksi
Jõululaulud.
Pileti hinnad 10 ja 5 eurot
***

28., 29. ja 30. detsembril kell
11.00

***

9. jaanuril kell 19.00
Maardu Vaba Aja Keskus, Keemikute 12b
Hinge muusika!
Maria Veretenina (sopran)
Sissepääs tasuta
***

13. jaanuaril kell 18.00

***

26. detsembril kell 18.00
Maardu Vaba Aja Keskus, Keemikute 12b
„Hollywoodi rütmides“- Uusaasta
pidu noortele
Sissepääs tasuta

Maardu Vaba Aja Keskus, Keemikute 12b
Kohtumised Jõuluvanaga ja animafilmide programm lastele
Sissepääs tasuta
***

1. jaanuaril kell 00.40

***

27. detsembril kell 17.30
Maardu Vaba Aja Keskus, Keemikute 12b
Moeteatri „Natali“ Uusaasta etendus
Sissepääs tasuta

Kellamäe park Suure Jõulupuu juures
Uusaasta ilutulestik ja linnapea Vladimir Arhipovi Uusaastatervitus

Maardu Vaba Aja Keskus, Keemikute 12b
Uusaasta kontsert ansamblilt Ortho-

***

19. jaanuaril kell 18.00
Maardu Rahvamajas (Karjääri 4)
Kontsert "Zimnije uzorõ" kõikide
Maardu kollektiivide osalemisel
Sissepääs tasuta

***

6. jaanuaril kell 17.00

***

28. detsembril kell 18.30

Maardu Rahvamajas (Karjääri4)
Vana-Uusaasta kontsert
Esinevad: ansambel "Tšarõ", mustlasansambel "Drago" ja iiri tantsuansambel.
Sissepääs tasuta

Maardu Vaba Aja Keskus, Keemikute 12b
Aasta parimate sportlaste austamine
Sissepääs tasuta

***
Piletite eelmüük Maardu Vaba Aja
Keskuses (Keemikute 12b) ja Maardu
Rahvamajas (Karjääri 4) E-R 10.00 17.00.
Piletite müük enne kontserti Maardu
Vaba Aja Keskuses, Keemikute 12b

Maardu viktoriini
üheteistkümnes voor
Küsimus nr.1: Millises riigis uusaastaööl täpselt kell kaksteist süüakse ära kaksteist viinamarja?
Küsimus nr.2:Millises riigis peetakse parimaks Jõulukingiks ratast?
Küsimus nr.3: Millises riigis kannab Jõuluvana loomakasvataja rüüd?
Vastuseid ootame kuni 18. jaanuarini kaasaarvatud
Üheksanda vooru küsimuste vastused: 1. Põhja-Ameerikas, Kalifornias; 2. Pamiir; 3. Hiinas.
VASTUSTE nÄiTEd: Viktoriin, esimene voor, nr.1- läige, nr.2bariton, nr.3-asteroid

Edukat osalemist!
Vastused saatke aadressil: maardu.infokeskus@gmail.com, või
postiga
aadressil: Maardu, Keemikute 26 – 2, märksõnaga «Viktoriin».
E-kirjas märkige kindlasti oma ees- ja perekonnanimi ning kontakttelefon, samuti see, millises voorus osalete.
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60-aastased

MERZLIKIN
PERTEL
GAVRINA
MURÕŠKIN
BAHIŠEV
KOEMETS
SEMIGAILO
KOSTROMA
TSOMBALJUK
NEZHYD
SERBA
RUSECKAS
NOSENKO
ZHURBA
KUKK
SHULAEV
SÕROVAROVA
PAVLJUTŠKOV
KUZMIN
KISÕLITŠAK
RUBAN
ROMMOT
TROFIMOV
VORONETS
VASSIN
PÄRT
BODNAR
VALTŠUK

VLADIMIR
OLGA
OKSANA
VLADIMIR
TOFIK
NATALJA
VASSILI
MARIA
GALINA
YEVGEN
EKATERINA
ROMUALDAS
NIINA
ELENA
TÕNIS
IGOR
INESSA
PJOTR
SERGEY
ALEKSANDRA
LILIA
FELIKS
ANATOLI
TAMARA
ALEKSANDR
ARVI
OREST
MIHHAIL

65-aastased

ANDROMANOVA
DIKAYA
DROZDOV
APURINA
SERIKBAJEVA
POPOV

LJUBOV
MARIA
VLADIMIR
LJUBOV
ALEKSANDRA
VASILY

LAGUNOV
MIRGAZOVA
SPIRIDONOV
KOTOMTSEVA
NEEMRE
KUZJOMIN
STEPANOV
KOŽEMJAKIN
BARANOVA
PASEKA
LEPIK
JANKOVSKAJA
TAVLEJEV
ZAYATS
SILLAMÄGI
OTS
GOLOVJOV
BONUS
TSVETKOV
SIROTINA
BRILKOV
MIHALJOVA

ALI
FENADIA
VASILY
LJUDMILA
HELGI
ARKADI
SERGEY
NIKOLAI
TATJANA
OLGA
MARI
VALENTINA
ALEKSANDR
CHESLAVA
ANNELIIS
VIKTOR
NIKOLAI
VLADIMIR
YURY
TATJANA
VITALI
LJUDMILLA

70-aastased

KREPÕŠEVA
ANDREJEV
ZUBAREVA
SOROKIN
BOCHAROVA
POKKAS
KOSULA
MKRTCHYAN
KRASOVA
ŽURAVLJOVA
SAPANOVA
KUZINA
VASILIEVA
RUSKIN

ANTONINA
PJOTR
NATALIA
ALEKSEI
ANTONINA
ANNA
TIIT
GALINA
TAISIJA
GALINA
MARIA
GALINA
LIA
VICTOR

LUTŠKO

BORIS

75-aastased

KASINSKAYA
VOLOŠNJUK
URSU
KALININA
VASSILJEVA
DJATLOV
GARTSUEV
KRIISKA
GAPLEVSKAYA
LADOGA
ANDRONOV
SAFONOVA
BERGSTRÖM
BOBROV
SEPPA
AALISTE

SVETLANA
IVAN
NADEZDA
GALINA
NADEŽDA
VLADISLAV
GENNADY
LEIDA
NINA
KLAARA
NIKOLAI
VALENTINA
MIHHAIL
ANATOLY
REIN
META

80-aastased

SEMJONOV
KEITS
GOROHHOV
ULJATA
ANDREEVA

JURI
EVALD
VASSILI
ALIJA
TAMARA

85-aastased

KESKÜLL
MALOVA
PETROVA
LUUS

ALBERT
ZINAIDA
MARIA
MILVI-ELLEN

90-aastased

ORMAN
VARM

NELLI
VENERANDA

81-aastased ja vanem

SKIDANCHUK

TATIANA
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SOOTAMM
OLGA
BÕSTROVA
KLAVDIA
PLODENKO
MARIA
ÕISPUU
VIRVE
TÕNISSON
VIRVE
VAHERSALU
LAINE
FILIPPOVITŠ
JEVGENI
LYASNIKOVA
ELIZAVETA
MIKHAYLOVA
KLAVDIA
LUKAS
JÜRI
BRISH
CLAUDIA
HILJA
TAMM
VASILIEVA
ANTONINA
DILIA
BORODULINA
LEINART
SARAP
KESKÜLL
ALBERT
MALOVA
ZINAIDA
MARIA
PETROVA
LUUS
MILVI-ELLEN
BUKIN
IVAN
SKOROBOGATOVA LIDIA
SÕMER
HILDA
ELINSKAIA
EKATERINA
KNUT
GERTA
VOIT
ILMAR-HANS
ZHIKH
ALEXANDRE
NEVOLIHINA
MARIA
SOO
LINDA
REIMANN
HUGO
LJAILJA
GALAJEVA
EEROJA
SOPHIE
OONA
HILLE
SHTAYGER
BELLA
PROKUROROVA ALIMYA
ŽAIVORONSKAJA LILLI
ROSTOVSKI
PJOTR
ILINA
VALENTINA
DUNETS
JELENA
POOL
GETRINA
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Lugupetud 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
digitallkirjastatud avaldus e-postiga:tatjana.gordejeva@maardu.ee
või linnavalitsus@maardu.ee

avalikul kirjalikul enampakkumisel

mitteeluruumi Veeru 6-M2, Maardu; üldpind 47,3 m2,
alghind 15 000 eurot.
Tagatisraha 320 eurot, osavõtutasu 65 eurot.
Pakkumiste esitamise tähtaeg 10.01.2017.a kell 9.45.
Pakkumine tuleb esitada kirjalikult
kinnises ümbrikus AS-le Maardu Elamu, Karjääri 7, 74116 Maardu.
Lisainfo vara ja enampakkumise tingimuste kohta
tel 6059237, 53946865, 55512208.

Pakume palju erinevaid aknakatteid,
hea kvaliteedi ja soodsate hindadega.
Helista ja küsi pakkumist 56633807
ken@aknakate.ee
Osta otse tootjalt AKnAKATE OÜ

- Korstnapühkija
ja pottsepa teenused;
- Ohtlike puude/okste
langetamine;
- Lumekoristus
E-post:
igor@infinitas.ee
Tel.: 5348 7318

Firma pakub
mitmesuguseid metallitöö
keevitusteenuseid
ja metallkonstruktsioonide
paigaldus.
Töökogemus.
Täpne ja korrektne töö.
E-mail: annacanou@gmail.com

Müüa

KORTERITE REMONT

Kogenud ehitaja teostab
siseviimistlus-, elektrija sanitaartehnika töid
kvaliteetselt ja soodsalt.
www.armavit.ee.
Tel. 58382508

kvaliteetne elamumaa krunt
suurusega 1510m2
Maardu järve ääres Kogre tänaval!
Kõik kommunikatsioonid olemas.
info tel: 55588700 E-post:
info@hansatech.ee

Helistage!
(+372) 58411555
(vene)
Andrey
(+372) 58311513
(eesti)

On avatud uus spordiklubi Maardus
Asukoht Nurga 5 (Lahe 2. korrus).
KutsumeTeid trennile MMA, K1 (vanuse piirang 5+).
Trennid toimuvad 3 korda nädalas esm, teis, reedel kellaajal 19:0020:30 täiskasvanutel ning lastel teis, neljapäev-18:00-19:00.
Teid juhendavad parimad treenerid, kes on
korduvalt esindanud riiki rahvusvahelisel turniiridel.
Lisainfo tel. ALEKSEI NAGAINIK+372 58927642,
ROBERT DUBROVIN +372 56837993
või estonianfightclub.eu

bulgaaria veinikohvik
Maardus, Avar tn.8 ,
pakub hubaseid ruume pidulike
sündmuste, sünnipäevade
ja perekondlike tähtpäevade
korraldamiseks.
info ja tellimine telefonil 556-15-632
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Linna tähtsamad telefonid
Maardu Linnavalitsus
Maardu abitelefon
Hädaabinumber – kiirabi, pääste, politsei
Päästeala infotelefon
Ida-Harju Politseiosakond
Maardu piirkonnapolitseinik
Ohvriabikeskus
AS Maardu Elamu
AS Maket Kinnisvara dispetšer
AS Tallinna Vesi avariitelefon 24 h
AS Tallinna Vesi klienditeenindus tööpäeviti 8:00-17:00
AS Tallinna Vesi /veearvesti näidud/; naidud@tvesi.ee
AS Maardu Vesi
Sotsiaalmaja
Maardu Linnavarahoolduse OÜ, Tänavavalgustuse katkestused
Tänava puhastus, Maardu Linnavarahoolduse OÜ
Maardu Omniva Postkontor
Kallavere polikliiniku registratuur
Kallavere Apteek
Maardu Südameapteek
Aia Apteegi Haruapteek
Maardu Maxima Südameapteek
Muuga Apteek
Maardu Gümnaasium
Maardu Põhikool
Kallavere Keskkool
Maardu Kunstide Kool
Lasteaed Rukkilill
Lasteaed Rõõm
Lasteaed Sipsik
Lasteaed Sipsik, Kellamäe 1
Maardu Linna Raamatukogu
Maardu Rahvamaja
Maardu Spordihoone
Maardu Vaba Aja Keskus
Maardu Leinamaja
Linnaarhiiv
Maardu Saun
Autobussiliinide ja liinitaksode dispetser
Maardu Loomakliinik
Natalja Zalite Väikeloomakliinik

606 0702
1345
112
1524
612 4600
612 4639
600 6204
605 9233, 605 9237
638 4690
626 2400
626 2200
626 2200
605 9233,605 9237
600 1063
606 0800
606 0800
661 6616
606 0861
638 4452
601 7112
621 6211
608 1597
602 0423
606 0846
606 0843
606 0851
606 0854
606 0841
606 0836
606 0838
606 0874
606 0855
606 0856
607 0173
605 7372
606 0833
606 0709
600 1237
600 6022
559 85097
502 2981
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Müüa

STORK TOUR OÜ

Reisibüroo Maardus Lai teenuste valik:
- Pakettreisid,
- piletid, - viisad,
reisikindlustus,
- hotellid
Karjääri 7-108, Maardu
E-R 10-17, 58478858
info@storktour.ee www.storktour.ee

Pottsepp
teostab erinevaid töid
Tel. 55 92 67 00
Aivo

kvaliteetne elamumaa krunt
suurusega 1510m2
Maardu järve ääres Kogre tänaval!
Kõik kommunikatsioonid olemas.
info tel: 55588700 E-post:
info@hansatech.ee
Avaldame sügavat kaastunnet
omastele
ELiSA SiniMÄE
surma puhul
Maardu Gümnaasiumi kollektiiv

Hoia lapsed alkoholist eemal!
Tervise Arengu Instituudi andmetel alustatakse alkoholi tarbimist väga varakult - iga neljas
11- aastane laps on ära joonud
ühe pudeli õlut. Kurvastuseks
muudab alaealistele alkoholi
kättesaadavaks täiskasvanud,
kes peaks tegelikult märkama,
sekkuma ja takistama. Kõikide
täiskasvanute õlul lasub vastutus, kui kättesaadav alkohol noortele on.
Iga täiskasvanu, kes alaealisele
alkoholi ulatab, peaks endalt
küsima, miks ta seda teeb.
Sõnum, mida tegevus endas
kannab, ei pruugi olla selline,
mida täiskasvanu edastada soovib. Täiskasvanu, kes laseb
lapsel alkoholi pruukida, ei
mõista tegelikku valupunkti,
kelleks on tema ise – inimene,
kes ei saa aru oma tegevuse
tagajärgedest, avades nii tee
võimalikele järgmistele tarvitamistele.
Kui narkootikumide ja sigarettidega on üheselt mõistetav, et
need kahjustavad iga inimest
igas eas, siis alkoholiga on keerulisem lugu. Reklaam, turundus ja erinevad eeskujud
hajutavad alkoholi negatiivseid
mõjusid ning lasevad sel paista
kui millelgi loomulikul ja
tavapärasel. Meie kultuuriruu-

mis on üpris lihtne leida kalendrist mitmeid tähtpäevi, mille lahutamatu osa on alkohol.

ealine või täiskasvanu, ilmnevad
kahjulikud mõjud igas vanuses
inimese organismile.

Alaealine peab
mõistma, miks alkohol
tegelikult kahjulik on

Esimene kehaosa, mida alkoholi tarvitamine kahjulikult
mõjutab on aju frontaalsagara
piirkond, ehk aju osa, mis reguleerib meie enesekontrolli ja vastutab
sihipärase
ning
kontrollitud käitumise eest.
Mida nooremalt alustatakse alkoholi tarbimist, seda suurema
tõenäosusega saab see aju osa
kahjustusi ja edaspidises elus
võib tekkida probleeme olukordade adekvaatselt hindamisega.
Samuti suureneb risk muutuda
sõltlaseks ükskõik millisest tegevusest. Alkoholi liigtarbijad
satuvad sageli kergemini konfliktisituatsioonidesse, võivad
langeda kuriteo ohvriks või sattuda õnnetusse.
Alkoholi ei pea proovima selleks, et aru saada, milline mõju
või mis tagajärjed sel on. Me ei
pea näppu tulle pistma selleks,
et teada saada, kas see meid
põletab. Klaas veini toidu
kõrvale maitseelamusteks on sobilik, ent purjus inimene satub
kergemini sekeldustesse või ohtlikesse olukordadesse.
Laps ei pea ega saagi kasvada
silmaklappidega, ta näeb, mis
ühiskonnas toimub ja peab seda

Alkoholi tarbimisest tulenevate kahjude ulatust võimendab
tarbimiskultuur, mis soodustab
korraga suurte koguste kange alkoholi tarbimist. Eelmise aasta
Alkoholi aastaraamatu tarbeks
läbiviidud uuringu kohaselt tarbis iga kümnes küsitlusalune
korraga kuus või enam alkoholiannust rohkem kui kahel korral
nädalas. Ühele alkoholiannusele
vastab üks nii-öelda restoraniannus ja see sisaldab 12 grammi
puhast alkoholi. Vastanute osas
tähendab see seda, et nad tarbisid rohkem kui 6 pitsi viina või
6 pokaali veini rohkem kui
kahel korral nädalas, mis on
märkimisväärselt suur kogus.
Sõltuvalt tarbija vanusest või
tervislikust seisundist on alkoholi taluvus ja kahjustused erinevad. Noore inimese aju
arengule mõjub alkohol tunduvalt
hävitavamalt
kui
täiskasvanule. Siiski olenemata
sellest, kas alkoholi tarvitab ala-

ka mõistma. Seega on loomulik,
et laps näeb, kui täiskasvanud
külalistele pakutakse pokaal
veini. Ent tuleks jälgida, et
täiskasvanud ei jooks end purju
laste nähes. Kui laps küsib, kas
ta võib ka proovida, peab vastuseks olema kindel ,,Ei!’’. Kui
lapsevanem peab õigeks anda
lapsele kodus keeleotsaga alkoholi maitsta, peab sellega kaasnema selgitav ja arutlev vestlus.
Alkoholitarbimise vanuselist
piirangut tuleks seletada laste ja
täiskasvanute organismi erinevustega. Lapse organid on alles
arenemisjärgus ja ka kõige
väiksem kogus alkoholi pärsib
nende arengut.
Lapsevanem peaks last alkoholi suhtes kasvatama nii, et lapsel
oleks
sellesse
tasakaalustatud suhtumine – et
ta suudaks selle liigtarbimisele
vastu panna ja vajadusel ka
sõpru korrale kutsuda. Üldiseks
tavaks on, et purjus inimene
kaotab teiste hulgas lugupidamise. Alkoholi liigtarbimine on
ühiskonnas muutumas tabuks
ning üha rohkem tundub, et inimesed arvestavad piiridega aina
enam. Kainem elustiil on muutumas populaarsemaks ning see
on ainult tervitatav.

Tähtis on probleemi
teadvustada
Kuna alaealistele saab alkohol
enamasti
kättesaadavaks
täiskasvanute kaudu, tähendaks
järelevalves ja ennetustöös ainult noortele endile keskendumine probleemi põhjusest
mööda vaatamist. Seetõttu
pöörab
politsei
eelkõige
tähelepanu nende inimeste ja
ettevõtete väljaselgitamisele,
kelle kaudu alkohol lasteni
jõuab.
Kohalike
inimeste
ja
ettevõtetega tehakse tihedat
koostööd. Näiteks viib politsei
regulaarselt läbi infopäevi
lõbustusasutustele, et ühise laua
taga leida lahendusi probleemidele, mis öölokaalides sageli
just alkoholi liigtarvitamisest tekitavad. Eriti terav on probleem
Tallinna kesklinnas, kus ühte
kohta on koondunud hulk
lõbustusasutusi. Politsei eestvedamisel kujundati ennetuskleebised, et baarikassas torkaks
ostjale esimesena silma kleebis,
mis tuletab meelde, et alla 18aastased alkoholi baarist ei saa.
Ühtlasi
annab
politsei
infopäevadel
juhiseid
nii
ettevõtjatele kui ka teenindavale
personalile, kuidas käituda, kui
baaris
tarvitavad
ühes

täisealistega alkoholi ka alaealised.
Aina
rohkem
küsitakse
kaubandusettevõtetes alkoholi
müümisel ostja vanuse kontrollimiseks dokumenti. Dokumendi küsimine on saamas
normaalsuseks ning peakski
olema iga väärika teenindaja kohustus. Eesmärk on noori kaitsta, et alkohol ei satuks
alaealiste kätte, ning et noored
ei saaks end läbi alkoholi kahjustada.
Mõistvalt tuleb suhtuda ka olukorda, kus täiskasvanud alkoholi ostja suhtes võib teenindajal
tekkida kahtlus, et alkohol ostetakse alaealisele või et alaealised saavad sellest mingil viisil
osa. Sellisel juhul tuleks kutsuda
politsei ning olukorda selgitada.
Kindlasti ei toimu alkoholi tarbimiskultuuri muutmine üleöö,
kuid lihtsate ja oluliste sammudega kogukonnas saab algust
teha kohe. Alkoholist tingitud
kahjude vähendamisel on väga
tähtis roll normide ja väärtuste
teadlikus loomises ning nende
kujundamises kodus, sõprade
seltsis ja tööl ning seeläbi
ühiskonnas laiemalt.
Kairi Ränk
piirkonnavanem

