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Dialoog linnapeaga
Lugupeetud lugejad!
Alates selle aasta jaanuarist avab MP toimetus uue rubriigi «Dialoog linnapeaga», milles linna esijuht Valev Kald
hakkab jagama oma mõtteid ja plaane Maardu elust ja
arengust, vastama linlaste küsimustele, arutama Eesti ühiskonna ja riigi päevakajalisi teemasid, analüüsima olulisi
rahvusvahelisi sündmusi. Esimene küsimus puudutab loomulikult möödunud aasta saavutusi.
MP: Milliseks osutus möödunud aasta Maardule ja selle elanikele, samuti teile isiklikult
ning kuidas tulid linnavalitsuse
organid toime neile pandud
omavalitsuse arenguga seonduvate ülesannetega?
Valev Kald: Läinud aasta oli tähelepanuväärne rea oluliste sündmuste poolest meie linna elus:
juulis tähistas Maardu pidulikult
oma 35-ndat aastapäeva, 7. novembril aga järjekordset, 24-ndat
aastapäeva Eesti Ülemnõukogu
esimehe ukaasi allakirjutamisest,
millega Maardu linnale omistati
iseseisva omavalitsuse staatus.
Oli ka muid ülelinnalisi tähtsündmusi hariduse, kultuuri, spordi ja
muudel maardulaste elualadel.
Aasta 2015 jääb linlastele alatiseks meelde ühe kurva sündmuse
tõttu, milleks oli Georgi Vassiljevitš Bõstrovi enneaegne siit ilmast
lahkumine. G.V. Bõstrov oli tähelepanuväärne inimene ja legendaarne linnapea, kes pühendas end
täielikult Maardu arendamisele.
Möödunud 12 kuud elas linn täisväärtuslikku huvitavate sündmustega küllastatud elu. Maardu ei
taganenud dünaamiliselt areneva
omavalitsuse positsioonidelt, me
jätkasime meelekindlalt edasiliikumist oma põhisuundades, eesmärgiga lähitulevikus muuta linlaste
elu üha paremaks ja sisukamaks,
Maardu aga heakorrastatumaks ja
elanikesõbralikumaks.
Mis puudutab mind, siis olid
möödunud 12 kuud minu jaoks aktiivseks aselinnapea ametisse sisseelamise perioodiks, valitsemise
ja juhtimise vormide ja meetodite
kiires tempos tundmaõppimise ja
omandamise ajaks, mis mängis
lõppude lõpuks otsustavat rolli
minu valimisel linnapeaks.
MP: Mida te võiks eriti ära
märkida, rääkides eredatest ja
meeldejäävatest sündmustest?
Valev Kald: Suurustlemiseta
võib öelda, et läinud aasta oli loovuse aastaks. Toimusid mastaapsed
muudatused taristus, lõppesid linnaarengu mastaapsed ehitusprojektid. Lasti käiku kaks avalikku liini

Maardu ja Eesti pealinna vahel,
mis võimaldas päevakorrast kõrvaldada transpordi valuprobleemi,
mis oli maardulasi aastaid häirinud.
Me remontisime aktiivselt lasteaedu ja koole, arendasime haridust,
kultuuri ja sporti, sh püstitasime
moodulkülgehituse lasteaiale 50
täiendava kohaga, viisime lõpuni
suure töö linnastaadioni rekonstrueerimisel.
Kogu selle mitmeplaanilise ehitusprogrammi täitmiseks kulus üle
100 miljoni euro, mis võrdub
Maardu linna 6 aastaeelarvega.
Mastaapide ja dünaamika poolest
on Maardu omavalitsus sedavõrd
tormiliselt arenenud, et selle tempot võib vaevalt võrrelda mingi teisega Eesti haldusterritooriumil.
Seda kõike õnnestus meil saavutada tänu igapäevasele ennastsalgavale tööle.
MP: teatavasti iseloomustab
linnelu mitte ainult suurte projektide ja programmide teostamine, vaid ka igapäevaelu, nn.
olmeseigad. Kuidas te seda komponenti hindate?
Valev Kald: Palju sellest, mis on
tehtud jääb tihti üldsusel kahe
silma vahele, kuid kõik need pisiasjad on linna ja linlaste jaoks olulised. Seega kui me räägime
mingist arengu elemendist, siis siin
ei saagi olla tühiasju, näiteks pargikompleksi ehitus, uue laste mänguväljaku rajamine, teekatte lõigu
remont. Tihti toimub Maardus korraga mitu, isegi tosin eri plaani ettevõtmist, millest igaüks nõuab
kõrget organiseeritust ja on linnavõimu ja ametnike terase kontrolli
all, mis nõuab keskendumist ja asjakohast pädevust.
Oma tähelepanekute järgi võin
öelda, et vaatamata tööpingele pole
praktiliselt olnud sellist juhust, et
vastutavad isikud ja täitjad oleks
oma ülesannetesse kergekäeliselt
suhtunud. Näiteks võtame ülelinnalised üritused, mida Maardus
toimub küllaga – meie laadad,
vastlapäev, linnapäev, sõdurite
säilmete ümbersängitamise pidulik
rituaal, jõulu-uusaastapühad jne,

mis annavad Maardule omanäolise
ilme ja eristavad seda positiivselt
teistest linnadest meie riigis. Iga
sellise ürituse ettevalmistusel ja läbiviimisel on hõivatud suur osa linnatalitusi ja sadu inimesi.
Tulemuseks õnnestub meil praktiliselt alati saavutada nõuetekohane
tase ja ürituste sisukus, mida on
hinnanud nii maardulased kui ka
külalised, kelle hulk üha kasvab.
MP: Millisena terendub teile
saabunud aasta 2016 ja kas te
võite visandada selle peamised
eesmärgid?
Valev Kald: Uus aasta ei saa
olema kergem möödunust, kuna
tõusetuvad uue sihid, mis tuleb tingimata täita. See on ka esimene
aasta ilma G.V. Bõstrovita, mis
seab linn juhtkonnale kõrgendatud
vastutuse selle eest, et säilitada
linna kasvu ja arengu tempo, hoida
tõkkelatt sellisel kõrgusel, nagu
seda hoidis Georgi Vassiljevitš.
Linnapeana näen ma oma peamist
ülesannet selles, et säilitada linnaelu organiseerimises stabiilsus ja
järjepidevus. Möödunud aastal võtsime me kursi sotsialiseerimisele,
mis eeldas kõrgendatud tähelepanu
kehvapoolsetele linlastele, see pole
aga kampaania, vaid pikaajaline
suund, mis on fikseeritud Maardu
omavalitsuse arenguprogrammis
kuni 2025. aastani. Me tegeleme
iga päev selle linlaste kategooriaga,
kes vajab munitsipaalabi ja toetust.
Neid on tuhanded – tegelikult pool
Maardu elanikest. Sinna kuuluvad
invaliidid, puuetega isikud, piiratud
võimete ja erivajadustega isikud,
palgavaesed st vähese sissetule-

kuga puudustkannatavad elanikud
ja varavaesed, samuti meie pensionärid. Piisab, kui öelda, et vaid
enam kui 4000 pensioniealise seas
on üle 600 inimese töövõimetud,
kes vajavad erihooldust, enamikule
neist aga püüab linn võimaluste piires osutada materiaalset ja moraalset abi. Mõistagi ei jagu kõigi
abivajajate abistamiseks alati rahalisi vahendeid. Kuid linnaarengu
programm 2015 - 2025 on otsustavalt suunatud linnaelu edasisele
sotsialiseerimisele, st elanike vajaduste rahuldamisele, et Maardu inimestel oleks komfortne elada,
töötada ja lapsi kasvatada. Seetõttu
nimetaks ma aastat 2016 «sotsiaalsete prioriteetide aastaks». Tähtis
on teha nii, et sotsiaalne tugi ja abi
rahvastikule oleks tõhus, ja seega
süsteemne, sihtotstarbeline ja rahaliselt põhjendatud, populismita ja
läbimõtlemata otsusteta. On paslik
alati meeles pidada, et sotsiaalne
sfäär on haavatav ja habras, see on
vahetult seotud igapäevase eluga.
Seda asjaolu peab alati arvestama
linna juhtkonna tegevuse sotsiaalse
strateegia ja taktika väljatöötamisel
ja ellurakendamisel.
Ma ei hakka peatuma kõigil
Maardu käesoleva aasta arenguplaani elementidel, kuna selleks
napib veerumahtu. Mainin ainult
seda, et peale tööprogrammi teostamise seisab meil ees põhjalik ettevalmistus eelseisvaks kohalike
omavalitsuste reformiks (seda küsimust peab pingsalt jälgima), kuna
sellel on iga omavalitsuse jaoks
strateegiline tähendus. Esmatähtsaks ja linna arengu perspektiivi

määratlevaks on rahvusvaheline
raudteeprojekt «Rail Baltica». Me
peame nagu ka varem aktiivselt
osalema selle projekti arutelul kõigil selle realiseerimise etappidel.
Kahtlemata jätkavad linnavalitsuse
organid projektitööd (sh koos partnerite - naabrusomavalitsustega)
investeeringute kaasamiseks EL
tõukefondidest, valitsuse allikatest,
samuti ettevõtlusest ehitusprogrammi edasiseks teostamiseks ja
meie linna taristu arendamiseks.
Heites mõttes pilgu tulevikku soovin väljendada optimismi ja veendumust selles, et meie ees seisvad
ülesanded saavad lahendatud ja
eesmärgid saavutatud. Selleks on
meil kõik eeldused: soov, tahe ja
teadmised, töökad ja andekad inimesed, kogemus, detailne perspektiivplaan. Meil on selge siht
silmade ees ja võime vaadata tulevikku, kartmata vääratusi ja vapustusi, mis võiks meie hoogsat
sammu takistada.
Kasutan võimalust väljendada
tunnustust kõigile, kes on panustanud ja panustab Maardu arengusse
ja õitsengusse.
Südamlik tänu kõigile teile –
kallid linlased mehisuse ja vääramatu toetuse eest munitsipaalorganitele, mida me tunneme igas
oma algatuses.
lõpetuseks õnnitlen teid südamest saabuvate riigipühade
puhul – tartu rahulepingu aastapäeva ja Püha Valentini Päeva
puhul, mis on maailmas armunute püha, aga meie riigis ka sõbrapäev.

teADe MAARDU NooRteVoliKogU 2016.A VAliMiSte KoHtA
Kuna noortevolikogusse polnud registreeritud piisavalt kandidaate, ei toimu noortevolikogu valimised
2016.aasta jaanuaris.
Vastavalt linnavolikogu istungi otsusele moodustub
noortevolikogu 9 inimesest. Noortevolikogu liikmed
on Maardu elanikud vanuses kuni 26 aastat.

Põhikirja järgi toimuvad valimised mandaatide süsteemis. Kahjuks näitas kandidaatide registreerimine,
et mitte kõikides Maardu üldhariduskoolides ei näidanud noored üles aktiivsust, mistõttu ei registreeritud
noortevolikogu kandidaatideks piisavalt noori.
Eelnevast lähtuvalt võttis valimiskomisjon vastu ot-

suse viia noortevolikogu valimised üle märtsi 2016.
Palume noortel aktiivselt osaleda Noortevolikogu töö
käivitamises ning esitada Noortevolikogusse sobivaid
kandidaate.
Valimiskomisjoni juhataja
erika tiganik
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informatsiooniline teadaanne
13. jaanuaril toimus linnavalitsuse saalis laiendatud transporditeemaline nõupidamine,
millel osalesid linnapea Valev
Kald, aselinnapea Vladimir
Arhipov, projektide juht,
Maardu linnavolikogu transpordi-kaubanduse komisjoni
esimees Väino Moor, arengu
ja linnamajanduse osakonna
juht Elvira Piiskoppel ja selle
asejuhataja Ants Tsugart, teised spetsialistid ühiskondliku
transpordi alal, samuti AS
Temptrans esindaja Margarita
Gerassimova. Nõupidamisele
olid kutsutud osalema ka
Maardu massiteabevahendite
esindajad.
Nõupidamisel osalejad arutasid üksikasjalikult olukorda
Maardu ühiskondlikus transpordis pärast teatud muudatusi
bussitranspordi marsruutide
ajagraafikus alates selle aasta
1. jaanuarist, võttes arvesse
transpordiühenduse erisusi talveperioodil.
Esinejad keskendusid Maardu
elanikelt laekunud avaldustele,
ettepanekutele ja kaebustele,
mis puudutasid selliseid juhtu-

meid, kus bussid kihutasid tavapärastest peatustest mööda
või kus juhid ei reageerinud
reisijate palvetele peatada buss,
et vajalikus kohas maha tulla.
Temptransile soovitati pöörata
erilist tähelepanu tööle autojuhtidega, et välistada linlaste
kaebusi ebakorrektse ning pahatihti jämeda käitumise üle.
Nõupidamisel osalejad kavandasid üheskoos konkreetseid meetmeid edasiseks
reisijate teenindamise parandamiseks ja täheldatud puuduste

kõrvaldamiseks.
Laiendatud nõupidamise tulemusi kommenteeris Maardu
linnavolikogu transpordi-kaubanduse komisjoni esimees
Väino Moor:
«Kinnitan maardulastele, et
linnavõimud suhtuvad transpordiprobleemidesse ülima tähelepanuga. Me jälgime
pidevalt asjade seisu ühiskondlikus transpordis, uurime põhjalikult
reisijate
liikluse
optimeerimise võimalusi, võtame tarvitusele operatiivseid

KUiDAS KASUtADA
ÜHiSKAARti
BUSSiliiNiDel NR 100 JA 101
Sõidu eest liinidel nr 100 ja 101 saab
tasuda kas Ühiskaardiga või ostes pileti
sularaha eest bussijuhilt.
üksikpileti hind e-pilet - 1,28 € üksikpilet sularahas – 1,60 €
30 päeva kaart – 32 €
Maardu-Tallinn-Harju -30 päeva kaart –
44 €
Soeta ük Tallinna ja Harjumaa postkontorid).
Lae Ühiskaardile raha üksikpiletite ostmiseks või osta kuupilet. Seda saab teha
müügikohas,
mobiiliga
või
internetis www.pilet.ee.
Isikusta kaart, seda saab teha 1 € eest ostupunktis
või
tasuta
internetis
aadressil www.pilet.ee.
Isikustatud Ühiskaardile saab e-pileteid
osta ja raha laadida nii isikukoodi kui ka
Ühiskaardi numbri abil, isikustamata
Ühiskaardile vaid Ühiskaardi numbri
abil.
Valideeri oma sõit Ühiskaardiga vahetult pärast ühissõidukisse sisenemist.
Sõidusoodustuste saamiseks Maardutallinn avalikel bussiliinidel 100 ja 101
on vaja isikustada ostetud ühiskaart, st
seostada roheline ühiskaart enda
isikuga.
tasuta sõidu õigus on alljärgnevatel
isikutel:
1. Eelkooliealistel lastel.
2. Puudega lastel, sügava puudega 16aastastel ja vanematel isikutel ning sügava või raske nägemispuudega isikul ja
tema saatjal või nägemispuudega isikut
saatval juhtkoeral.
3. 63-aastastel ja vanematel pen-

sionäridel.
4. 3- ja enamalapselise perede lastel.
5. Tšernoboli AEJ avarii likvideerimistöödest osavõtnutel.
6. Alla 16-aastase puudega lapse saatjal.
7. Sügava puudega 16-aastase ja vanema
isiku saatjal.
8. Maardu linna aukodanikel.
9. Vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnikel ja kaitseväe vormiriietuses
ajateenijatel.
NB! tasuta sõidu õigus on isikutel,
kelle registreeritud elukoht on eesti
rahvastikuregistri andmetel Maardu
linn.
Sõiduõigus sõidusoodustusega 40%
ulatuses madalama hinnaga 30 päeva
pileti hinnast on alljärgnevatel isikutel:
1) Eesti Vabariigis üldhariduskoolides
õppivad õpilased ajavahemikul 01. septembrist kuni 20. juunini.
2) Eesti Vabariigis õppivad üliõpilased
ajavahemikul 01. septembrist kuni 20. juunini.
3) kuni 63-aastased pensionärid.
4) 3- ja enamalapselise pere üks vanem.
NB! Sõiduõigus osalise tasu eest on
isikutel, kelle registreeritud elukoht on
eesti rahvastikuregistri andmetel
Maardu linn.
Täiendav info tööpäevadel telefonidel:
Maardu Linnavalitsus: 57703552,
6060710, 6060721, 6090409; e-post
vaino.moor@maardu.ee
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus
tel. 6406 780; e-post: info@harjuytk.ee
Maardu linnavalitsus

meetmeid seal, kus on reaalne
vajadus ja võimalus olukorda
parandada. Mõned küsimused
leiavad lahenduse lähemal ajal.
Näiteks võetakse juba 15. jaanuaril eeldatavasti vastu Tallinna transpordiosakonna otsus
meie ettepanekute suhtes suurendada peatuste arvu (see
puudutab eeskätt peatusi
Kumu, Tallinna mehhaanikakool ja Mere pst), kus väljub
eriti palju Maardu elanikke.
Peatuste koha määramine Tallinna territooriumil kuulub

täielikult pealinna pädevusse ja
selleks läheb vaja Tallinna linnavalitsuse transpordiosakonna
konkreetset otsust.
Me peame samuti dialoogi
oma naabritega kõige enam
koormatud ristteede laiendamiseks, kuna just sellised „pudelikaelad” tekitavad ummikuid
ja busside sõidugraafikust väljumisi. Peale selle on mul veel
üks tähtis teadaanne. Meile on
laekunud signaale, et mõned
reisijad, kes hankisid piletid
Maardu R-kioskitest, tasusid
pileti eest peaaegu kahekordse
summa. Kontrolli käigus tuvastati, et selline segadus tekkis seetõttu, et ostjad valisid
ebaõige tsooni (2. tsooni asemel, kuhu kuulub Maardu ostsid nad pileti esimesse tsooni).
Nende isikute rahustamiseks
ütlen, et neile tagastatakse ülemakstud raha.
Üldse nõuab see teema erilist
ja üksikasjalikku selgitust,
mida me ka kindlasti teeme
järgmises Panoraami numbris.
Soovin maardulastele head
reisi ja komfortseid sõite linnatranspordil, meie aga püüame
teha kõik selle tagamiseks, et
uusi pretensioone tulevikus ei
tekiks».
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tallink avab piirkonna
kaasaegsema logistikakeskuse
14. jaanuaril avati tallinna lähistel Maardus tallinki logistikakeskus, mis on piirkonna üks suuremaid ja kaasaegsemaid
ning mis peatselt asub koordineerima AS-i tallink grupp laevastiku, hotellide ja kontorite kaubavahetust.
Tallink Duty Free juhi Aimar Pärna sõnul näitasid eelnevad
uuringud, et lähtuvalt firma logistikateenuse mahtudest ja nõudlusest
on ettevõttel otstarbekas arendada välja enda poolt opereeritav keskne
logistikakeskus, mis võimaldab oma laevade ja hotellide teenustevõrgustikku kõige kiiremini ja kuluefektiivselt teenindada.
Logistikakeskusesse luuakse 20 täiendavat töökohta, kokku annab
keskus tööd kuni 60-le inimesele.
Keskuse pindala on 14 500 ruutmeetrit, koondades 12 kilomeetrit
riiulipinda. Aastas on keskus võimeline vahendama miljon tooterida
ning saatma välja 2500 treilerit kaupu. Logistikakeskus hakkab vastu
võtma 5000 kaubaautot ja 100 000 kaubaalust aastas.

Keskus kasutab kõige moodsamaid tehnoloogilisi lahendusi. Kogu
teabevahetus toimub elektrooniliselt ning laos liigutatakse kaupu uut
tüüpi väikesõidukitega. Laevu varustavad kaupadega uut tüüpi telemaatilise fuktsionaalsusega treilerid, mida saab eelprogrammeerida
ning jälgida GPS-i teel
Tallinki Logistikakeskuse ehitas Merko Ehitus AS.
AS Tallink Grupp on maailma üks suurimaid tax free jaekaubandusettevõtteid, mille kaubandustegevus toimub suuremas osas ettevõtte kuuel liinil seilavatel laevadel üle Läänemere. Hetkel sõidavad
firma laevad Eesti, Soome, Rootsi ja Läti vahel, teenindades kokku
aastas ligi 9 miljonit reisijat ning vedades ligi 300 000
kaubaveoühikut. 2017.aastaks on ettevõtte tellinud uue generatsiooni
LNG kiirlaeva Tallinn-Helsingi liinile.
lisainfo:
Luulea Lääne, Kommunikatsioonijuht, AS Tallink Grupp,
tel: +3725521296, e-mail: luulea.laane@tallink.ee, www.tallink.com

Spordiaasta värskeim uudis
Meil on meeldiv linlastele teatada, et nominatsioonis «Parim läinud aasta turniir» tunnistati XXXVi Maardu rahvusvahelist poksiturniiri A.S. Baranovi mälestuseks, millel osalevad
olümpiatšempionid, maailmameistrid ja euroopa tšempionid.
Äramärkimist leidis samuti esimene professionaalne poksija Maardust Pavel Semjonov, kes on võitnud Baltimaade vöö. Autasustati 8t poksijat, möödunud aasta Eesti tšempioni. Eesti 2015. aasta
tšempionide tunnustamiseks valmistasid klubi treenerid Jevgeni Golovatš, Andrei Malahhov ja Ivan Šumjakov ette ja lasksid taeva poole
mõjuavaldava piduliku aupaugu.
tÄitSAMeHeD!!!
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liNNA UUDiSeD
Aastakontsert

oli: Maardu Vaba aja keskus – Keemikute t – metsapark – start – trass – finiš. Matkal osalejatele ütles saatesõnad peale Maardu linnapea Valev Kald, kes soovis
neile tugevat tervist ja head tuju. Muusikalise tervitusega esines gnoomideks riietatud tantsutrupp Marina
Smirnova juhatusel. Matka organiseerisid ja viisid läbi
Sergei Petrov ja Tatjana Uljanova linna spordiaktivistide toetusel. Jõulukõnnil osales Maardu sotsiaalabi
osakonna juht Tatjana Kisseljova. Finišis ootasid osalejaid lõke, kuum tee, maiustused, loterii ja auhinnad.

Õhtukontsert
Sankt Peterburist

17. detsembril 2015 toimus Maardu Vaba aja keskuses Maardu kunstikooli aasta aruandekontsert. Kooli
õpilased esitasid muusikaetüüde löökinstrumentidel,
klaveril, viiulil, kitarril, akordionil, ksülofonil, flöödil
ja saksofonil. Esitati ka vokaalpalasid. Saalis olid kohal
muusikakooli õppejõud, nende õpilased, õpilaste vanemad ja linnaelanikud. Esimestest ridades istusid linnavolikogu esimees Leo Repponen, linnapea Valev
Kald ja aselinnapea Vladimir Arhipov. Kontsert lõppes
Maardu puhkpilliorkestri mänguga.

laste muinasjutt
Sankt Peterburist

19. dets. 2015 esitlesid külalised Sankt Peterburist,
teatri „Vene draama“ näitlejad Maardu Vaba aja
keskuses laste muinasjuttu «Uusaasta valvel», milles
kirjeldati Lumivalgukese ja Näärivana seiklusi uusaastaööl. Rolle mängisid 3. ja 4. kursuse tudengid erialal
«Draamateatri ja kino näitleja» teatriinstituudist, mis
on liidetud Sankt Peterburi riikliku majandusülikooliga
teatrikunsti teaduskonna vormis nimetusega «Igor Olegovitš Gorbatšovi nimeline vene draama kool». Tegelased ja osatäitjad: Näärivana– Georgi Pinajevski;
Lumivalguke – Jevgenija Razumnaja; metsavana Ljoša
– Aleksandr Arsenjev; Lumehelbeke – Darja Zmerzlaja; Õelusk, baaba-jagaa lapselaps – Ksenija Popova;
seen Artur – Maksim Tuzov. Stsenaarium tudengitelt
Jelena Russakovalt ja Ksenija Popovalt. Lavastus
kollektiivne. Produtsent: Semjon Mihhailovitš Hasman. Näitlejate mäng oli kaasakiskuv nii laste kui ka
vanemate jaoks. Muinasjutul oli hea lõpp, Näärivana
leidis viimaks siiski oma õnnetult kadumaläinud
kingikoti üles ja jõudis kinkidega õigeaegselt
uusaastapeole.

Jõulukõnd

19. detsembril 2015, laupäeval toimus Maardu met-

19. dets. 2015 andis Maardu Vaba aja keskuses õhtukontserdi «Head uut aastat, Maardu!» külaline Moskvast, professionaalne estraadivokalist Ljutov Dmitri
Aleksandrovitš, Sankt Peterburi riikliku kultuuriinstituudi vilistlane, Moskva konkursi „Laul vooga!“ auhinnalisele kohale tulnu ja praegusel hetkel pretendent
osalemiseks Moskva projektis «Peastseen». Eestisse
saabus laulja Sankt Peterburi delegatsiooni koosseisus.
Kontserdi programmi kuulusid kogu maailmas tuntud
populaarsed kino- ja estraadipalad perioodist, mis hõlmab möödunud sajandi 70 -90-ndaid aastaid. Kontsert
tekitas kuulajates määratut elevust. Aselinnapea Vladimir Arhipov ja kultuuri ja teabekeskuse juht Viktor
Poljakoff ulatasid artistile lilli ja külvasid ta üle tänusõnadega kuulajate ja meie linna elanike nimel.

JAANUAR 2016 NR 1
saabus meile Laste nukuteater Vladimir Barsegjani
juhtimisel ja näitas etendust «Timbu Limbu» sõprusest,
vastastikusest väljaaitamisest ja hea võidust kurjuse
üle. Näitlejate suurepärane ja hingestatud mäng kandus
üle ka vaatajatele saalis, innustas ja lummas neid. Näis,
et nukud ärkasid laval elule ja toimetasid seal oma nukuelus. Muinasjutt oli arvestatud eelkooliealistele ja
algklasside õpilastele.

Kontsert «Jõulupiparkook»

20. detsembril 2015 toimus Maardu Vaba aja kesk-

uses jõulueelne kontsert «Jõulupiparkook». Kontserdi
läbiviimise algatajaks oli kultuuri ja teabekeskuse juht
Viktor Poljakoff. Kõlasid muusika- ja vokaalpalad vokaal-instrumentaalgrupi esitluses koosseisus: Paul Daniel (kitarr), Laura Remmel (vokaal), Raivo Tafenau
(saksofon). Publik oli nende esinemisest lausa pöördes.
Aplodismendid ei tahtnud lakata kogu kontserdi kestel.
Linnapea Valev Kald tänas artiste ülevoolavalt kuulajate nimel ja ulatas neile tunnustuseks lilli.

laste uusaastaetendus
Vaba aja keskuses

Näärivana ja lapsed

20., 21. ja 27. detsembril 2015 kohtus Näärivana
Maardu Vaba aja keskuses Maardu lastega. Lastel oli
võimalus tutvuda ja suhelda selle ulmetegelasega tema
muinasjutulises majakeses, esitada Näärivanale luuletusi, paluda oma uusaastasoovi täitumist ja saada Näärivana käest maiustusi.

Nukuteater

23. dets. 2015 esitles Maardu noorsooteater „Lehvik
ja mõõk“ Vaba aja keskuses uusaastanäidendi lastemuinasjuttude ainetel. Teatrikollektiivi juhib Ksenia Antropova, kes valib ülima hoole ja tähelepanuga,
professionaalselt ja keskendunult mõttega asja juures
olles teatri repertuaari rõõmuks lastele ja nende vanematele, linlastele ja meie linna väisavatele teatrihuvilistele. Enne etenduse algust tervitasid kostümeeritud
näitlejad vaatajaid juba fuajees ja pakkusid neile kompvekke ning muud head ja paremat, mängisid lastega ja
lahutasid neil meelt. Kaunid kostüümid, värviküllased
dekoratsioonid ja artistide hingestatud näitlemine võtsid lapsed ja vanemad vaimustusest tummaks, kutsusid
neid vastupandamatult ja kaasakiskuvalt muinasjutumaailma, erutasid nende kujutlusvõimet ja fantaasiat.
Aeg lendas tuuletiivul ning muinasjutule saabus lõpp.
Hiljem aga oli vaatajatel võimalus end koos näitlejatega ühisfotole pildistada lasta.

Rahvusvähemuste
pühadekontsert

sapargis jõulukõnd terviserajal pikkusega 4,5 km, millel osales 56 eri vanusekategoorias linlast, sh
väikelapsed ja pensionärid. Jalgsimatka marsruudiks

20. detsembril 2015 sukeldusid Maardu lapsed Rahvamajas mingiks ajaks muinasjutumaailma. Tallinnast
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26. detsembril 2015 toimus Maardus Rahvamajas rahvusvähemuste loomekollektiivide pühadekontsert. Pärast kontserti maitsesid vaatajad traditsioonilisi vene,
ukraina ja valgevene rahvustoite. Pidulikul õhtul osalesid Maardu linnapea Valev Kald ja aselinnapea Vladimir Arhipov. Kontserti juhtis Nikolai Švets. Esinesid
järgmised kollektiivid: ansambel “Lõosilmad”, ansambel “Pihlapuu”, koor “Vikerkaar”, ansambel “Galõtšanõ”, ansambel “Kupava”, stuudio “Eridan”.

Moeteatril Nataly täitus 18
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liNNA UUDiSeD
Heategevuslik jõuluetendus
29. detsembril 2015 toimus Maardu Vaba aja keskuses heategevuslik jõuluetendus lastele, mille organiseeris Tallinna Vene Evangeeliumi Kristlaste ja
Baptistide Kogudus “Betaania”. Etendus keskendus
moraali, üldinimlike väärtuste ja elu mõtte teemale.
Vabu kohti saalis polnud. Vahekäikudesse oli paigutatud täiendavaid toole. Etendus oli orienteeritud koolieelikutele ja algklasside õpilastele.

linnapea kohtumine
veteranidega

ja teatri akadeemia õppejõud. Kontserdi organiseeris
Pille Lille muusikute fond ja Maardu kultuuri ja teabekeskus. Kontserdi lõppedes tänasid artiste ja andsid
neile üle lilli Maardu linnapea Valev Kald ja teabekeskuse direktor Viktor Poljakov.

Spordiaasta
2015 sulgemine

27. detsembril 2015 sai moeteater Nataly 18 aastat vanaks. Seda sündmust tähistas moeteater grandioosse
kontserdiga Maardu Kultuurikeskuses. Kontserdil osalesid ka külalised Tallinnast. Linnapea Valev Kald ja
aselinnapea Vladimir Arhipov õnnitlesid teatri näitlejaid sünnipäeva puhul, soovisid neile loomingulist edu
ja ametialast pikka iga. Kontsert kestis peaaegu kolm
tundi ja toimus vaimustatud vaatajate tormiliste kiiduavalduste saatel. Moeteatri Nataly juht ja režissöör Antonina Vinitska (Jarošenko) pakatab optimismist ja
loomingulistest plaanidest.

Kakukese uusaastaseiklused

30. detsembril 2015 kohtus Maardu linnapea Valev
Kald linna veteranidega. Leidis aset vestlus jooksvast
olukorrast ja veteranide rollist Maardu tänase päeva ja
tuleviku kujundamisel. Vestlus kulges vabas ja sõbralikus uusaastaeelses õhustikus. Veterane huvitas eriti
linna edasine saatus ja võimalused rakendada ellu G.V.
Bõstrovi ideid. Linnapea väljendas veendumust, et
Georgi Vassiljevitš Bõstrovi eluürituse teostamine peab
jätkuma. Linnapea õnnitles kohalviibijaid saabuva uue
aasta puhul ja soovis neile tugevat tervist, optimismi,
elujõudu ja usku kavandatu teostumisse. Selleks on
olemas kõik võimalused. Veteranid aga väljendasid
omalt poolt üksmeelset toetust linn juhtkonna tegevusele seatud sihtide saavutamisel, ilmutades järjekordselt
oma kõrget kodanikuteadlikkust.

Maardu võttis vastu uut aastat

28. detsembril 2015 andis Tallinna muusikateater
Maardus musikaalse etenduse – šõu laste muinasjutu
„Kakukese seiklused“ ainetel. Need on täiesti uued kakukese seiklused muinasjutumaal heade traditsioonide
vaimus õnneliku lõpuga. Kakuke elab oma katsumused
õnnelikult üle headuse, vastastikuse abi ja sõpruse moraali epitoomina ja edasikandjana. Lapsed olid muinasjutust ja näitlejate mängust lausa võlutud. Teatri
kunstiline juht on Vjatšeslav Reznitšenko, kes mängis
samas ka kakukese osa. Vaatajate hulk ületas Maardu
Rahvamaja tehnilised võimalused, istekohti ei jagunud
kõigile, vahekäigud olid vaatajaid pilgeni täis. Pärast
etendust ootasid aga lapsi uusaastakingitused Maardu
linnavalitsuse sotsiaalosakonnast.

07. jaan. 2016 toimus Maardu Vaba aja keskuses
spordi-kultuuriüritus, mis oli pühendatud spordiaasta
2015 tulemuste kokkuvõtte tegemisele ja aasta sulgemisele. Saalis kogunesid sportlased, treenerid, sportlaste sugulased ja sõbrad, linlased ja külalised
Tallinnast. Õhtut juhtisid linna spordiorganisaatorid
Sergei Petrov ja Tatjana Uljanova. Nominentidele anti
üle karikad, medalid, tänukirjad ja aukirjad. Linna
sportlaste ja aktivistide autasustamise viisid läbi linnajuhid: linnavolikogu esimees Leo Repponen, linnapea
Valev Kald ja aselinnapea Vladimir Arhipov. Autasustatud esinesid vastukõnedega ja väljendasid oma vankumatut veendumust ja pühendumust edasiste võitude
ja edu saavutamisel ühiskondlikul tööpõllul ja sporditandril.
Autasustamise tseremoonia vahelistel pausidel esinesid spordipeo osaliste ees Tallinna kunstikollektiivid.
Koosolijad märkisid ära ürituse organiseerimise kõrget taset.

Kontsert
«tere vana uus aasta!»

Maardu linnas kogunesid linnaelanikud ööl vastu 1.
jaanuari 2016 traditsiooniliselt linna uusaastakuuse
juures tiigil, selleks et jälgida uusaasta ilutulestikku ja
kuulata ära linna esiisikute pühadepöördumine. Linna
volikogu esimees Leo Repponen ja linnapea Valev
Kald õnnitlesid kõiki kohalviibijaid saabuva 2016-nda
aasta puhul, soovisid õnne ja edu, kõigi heade soovide
täitumist ja üllaste eesmärkide saavutamist kõigi elus.
Sumedasse öhe paiskusid tulevärgi leegid. Ilm oli talviselt karge, särasid helgiheitjad, kõlas muusika, DJ
võttis tuure üles. Koju keegi minema ei kippunud.

Klassikalise muusika kontsert

06. jaanuaril 2016 toimus Maardu Vaba aja keskuses
klassikalise muusika kontsert, kus esinesid Pille Lill
(sopran), Neeme Ots (puhkpill) ja Irina Zahharenkova
(klaver). Pille Lill on praegu tuntuim ooperilaulja Eestis. Neeme Ots õpib Soomes Sibeliuse Akadeemia magistrantuuris. Irina Zahharenkova elab Soomes ja
töötab seal pedagoogina, samas on ta ka Eesti muusika

13. jaanuaril 2016 toimus Maardu Rahvamajas
kontsert «Tere vana uus aasta!, millel osales vokaalgrupp «Tšarõ» ja mustlastantsude tantsugrupp
«Drago». Saalis valitses suurepärane meeleolu, vaatajad aplodeerisid ja ümisesid laulujuppe kaasa.
Kontsert organiseeriti linnavalitsuse kaasabil. Sellel
viibis aselinnapea Vladimir Arhipov.
Reportaaž ja foto:
AleKSANDR gUSSeV
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KÜSiMUSeD avalike bussiliinide
projektijuhile, Väino Moor´le:
Kõigepealt head uut aastat
meie lugejate poolt teilegi! Kas
on kõik plaanid ühistranspordi
ümberkorraldamisel aasta algusest on korda läinud.
Tänan heade soovide eest, aga eks
soovide täitumine on meie linnaelanike/reisijatega ühine, saada bussiga mugavamalt, kiiresti ja täpselt
soovitud sihtkohta.
Rõhutan veel meeldiva uudised
meie reisijatele, et alustas 1 jaanuarist 2016 meie elanikke teenindama
kodulinna Maardu ja Tallinna
vahel lisaks avalikule liinile nr
100, mis alustas 1 aasta tagasi, veel
liin nr 101, mis kulgeb marsruudil
Kallavere-Keemikute-KroodiKärmu
viadukt-Vana-Narva
mnt- Saha-loo tee Peterburi
maantee- Autobussijaam- ja
A.laikmaa.
Avalik bussiliin nr 101 teeb 15
väljumist Kallaveret tööpäeval ja
8 väljumist laupäeval ja pühapäeval ning peatub 31 peatuses Maardust Tallinna. Seega avanevad
järjekordselt meie linlastele sõiduvõimalused veelgi ja kellel on vaja
minna tööle Peterburi teel või läheduses asuvatesse ettevõtetesse/asutusse
võis
siis
lihtsalt
nädalavahetust veetma.
Oleme avaldanud nii meie kodulehel www.maardu.ee kui Maardu
Panoraamis bussiliini nr 101 kui
100 sõidugraafiku, sest ka avalikul
liinil nr 100 muutusid reisijatelt tulnud soovide kohaselt mõned väljumisajad. Sõidugraafikud on väljas
ka bussipeatustes ning parema ülevaate saab www.peatus.ee kodulehelt.
Seega suurenes selle avaliku bussiliini nr 101 käivitamisega meie
linlaste sõiduvõimalused veelgi
täiendavate väljumiste näol, mis

ulatud nüüd tööpäeviti juba ligi 150
bussiväljumiseni Maardust, kui arvestada ka Tallinna poolt teenindavaid bussiliine nr 34A ja 30. Seega
on meie elanike teenindamas nüüd
juba 9 bussiliini.
te lubasite 2016 aastal veel
muutusi meie bussiliinide korralduses?
Nagu ma eelmises lehes nimetasin
dikteerib muutusi linna areng ise,
näiteks Kärmu raudteeviadukti valmimine, kui reisijate soovid ja märkused
ning
seni
meie
ühistranspordis tehtud uuringud.
Kärmu raudteeviadukt kasutamine
bussiliikluseks lõi võimaluse ühendada logistiliseks tervikuks Maardu
linna elupiirkonna ja Vana-Narva
mnt tööstuspiirkonna ja töökohad
ning puhkuseveetmise võimalused
Tallinnas.
Uus avalik bussiliin nr 101 juba
läbib uut raudteeviadukti ja VanaNarva maanteed, kus asuvad bussipeatused Kärmu, Koplimäe,
Pähklamäe, Madikse jne. ning
suundub läbi Saha-Loo tee ja Peterburi tee Tartu Maantee kesklinna.
Alates 2.02.2016 läbib VanaNarva maantee peatusi (Kärmu,
Koplimäe,Pähklamäe, Madikse,
Vasar) ka kommertsliin nr 221tallinn – laagna-Kärmu-Maardu
sagedusega 2 väljumist tööpäevadel.
AS Temptranil on ettevalmistud ja
esitatud Harjumaa Ühistranspordikeskusesse kinnitamiseks kommertsbussiliini liini nr 285
marsruudi muutus, et viia see peale
Muuga aedlinna ja Pärnamäe ristmiku läbimist Lasnamäe põhjapoolsele piirkonnale, et läbida
Narva
mnt´le,
Oruvärava,
F.R.Kreutzwaldi lõpppeatusesse
A.Laikmaa. Selle liini marsruudi

muutus tagab ka Lasnamäe põhjapiirkonna elanike parema teenindamise nii suunal Tallinn Maardu, kui
samuti kesklinna. Liini liiklussagedus on 9 väljumist tööpäeval ja 2
laupäev/pühapäev. Liin TallinnLasnamägi – Muuga –Maardu alustab tööd uue marsruudi alusel alates
1.02.2016.
Laagna teele jääb alles 2 kommertsliini 221, 221A ja avalik liin
nr100, mis teeb kokku 32 läbisõitu
kummalgi suunal.
Kas see rohelist ühiskaartkaarti, millega on väga mugav
reisida kehtib ka avalikul liinil
nr 101?
Loomulikult on see nii, sest on tegemist on ju ühtse, Harjumaad ja
Tallinna ühendava eletroonse piletimüügisüsteemiga, millele iga reisija saab laadida raha, osta nii
üksikpiletit, kui 30 päeva kaarte,
kui erinevaid piletitooteid, mis
lõppkokkuvõttes toob meie linlaste
rahakotile 20% kokkuhoiu.
Rõhutan veel peamist, et see roheline ühiskaart annab Maardusse sissekirjutatud elanike oma andmete
isikustamisel kaardile võimaluse
sõita tasuta või osalise tasu eest
avalikel liinidel. Olen sellest palju
kirjutanud Maardu Panoraamis ja
vastanud telefonikõnedele ja kirjadele ning olen selleks alati valmis,
ainult küsige, leiame alati koos lahenduse.
Eesti ja vene keeles on INFO rohelise ühiskaardi kasutamise kohta
kirjas
meie
kodulehel
www.maardu.ee.
Räägiksime veel soodustustest
ja kordaksime üle kellele ja kas
on mingeid uudiseid?
Uudis on see, et tasuta saavad
sõita nii avalikel kui kommertsliinidel ikka edasi 63-aastased ja vanemad pensionärid. Linnavolikogu

tühistas detsembri kuus piirangu ja
jättis 63 +.
Uudis on ka see, et uue riigiseadusega tuli tasuta sõiduõiguse juurde
ka raske nägemispuudega isik.
tasuta sõidu õigus Maardu linnavolikogu määruse alusel alljärgnevatel isikutel:
1) 63-aastased ja vanemad pensionärid
2) 3- ja enamalapselise pere lapsed;
3) Tšernoboli AEJ avarii likvideerimistöödest osavõtjad;
4) alla 16-aastase puudega lapse
saatja;
5) sügava puudega 16-aastase ja
vanema isiku saatja;
6) Maardu linna aukodanikud;
7) vormiriietuses Eesti Vabariigi
politseiametnikud ja kaitseväe vormiriietuses ajateenijad.
Sõiduõigus osalise tasu eest:
Sõidusoodustusena on kehtestatu
40% võrra madalam 30 päeva pileti
hind alljärgnevatele isikutele:
1) Eesti Vabariigis üldhariduskoolides õppivad õpilased ajavahemikul 01. septembrist kuni 20.
juunini;
2) Eesti Vabariigis õppivad üliõpi-

lased ajavahemikul 01. septembrist
kuni 20. juunini;
3) kuni 63-aastased pensionärid
kuni;
4) 3- ja enamalapselise pere üks
vanem.
Soodustusi saavad kasutada ikka
ja ainult Maardusse sisseregistreeritud elanikud ja teadke, et bussi
validaator tunneb ühiskaarti näidates kohe ära, et te ei ole kodulinna
elanik ja teil tuleb osta siis täishinnaga pilet!
Eesti ja vene keeles on INFO rohelise ühiskaardi kasutamise kohta
kirjas
meie
kodulehel
www.maardu.ee.
Ootan ettepanekuid, muresi ja
rõõme bussiliinide ja kogu ühistranspordi
kohta
meilile
vaino.moor@maardu.ee või tööpäeviti telefonidel 6090409 või
5770 3552.
Mugavaid ja rõõmurohkeid sõiduelamusi teile uuel 2016 aastal!
Väino Moor
projektijuht,
Maardu linnavolikogu
transpordija kaubanduskomisjoni
esimees

MAARDU ViKtoRiiNi – 2015 VÕitJAD oN SelgUNUD
Maardu viktoriin, mille ajaleht «Maardu Panoraam» linnavalitsuse toel läbi viis on
lõppenud. See on juba neljas
meie linna erudiitide võistlus,
milles osales 136 linlast. Üheteistkümnes voorus tuli neil vastata tervelt 33 küsimusele.
Seekord kajastasid viktoriini teemad suuri avastusi ja leidureid.
Küsimused olid keerukad ja
vastuste õigsuse tuvastamisel
tekkis mõningaid raskusi, kuna
koostajad ja vastajad olid kasutanud erinevaid allikaid. Seetõttu
otsustas toimetus lugeda arvestatuks õigetena need vastused, mis
viitasid pädevatele teabeallikatele, ja samuti vastused, milles
viktoriinil osalejad esitasid veenvaid argumente.
Tuleb ära märkida enamiku
Maardu asjatundjate kõrget aktiivsust. Siiski tuli valida heade
hulgast välja parimad, kes osutusidki viktoriini – 2015 võitjateks.

Meil on meeldiv neid üles lugeda:
Vladimir Kisseljov: (11 vooru
ja 32 õiget vastust);
Kaie Rannaste (11 vooru ja 32
õiget vastust);
Polina Dvizova (11 vooru ja 31
õiget vastust);
Aleksei Andrianov (11 vooru
ja 30 õiget vastust);
tatjana Mamakina (9 vooru ja
25 õiget vastust)
Ülejäänud viktoriinil osalejate
hulgas ilmutasid suurt teadmust
tatjana Andilevko, irina Nikolajeva ja galina lillmann, kes
aga kahjuks jätsid mõned voorud
vahele ja jäid seetõttu võitjate
ringist välja.
Toimetus väljendab tunnustust
ka neile linlastele, kes pole seni
võitjaks osutunud, kuid on viktoriinil agaralt osalenud ja näidanud üles laia silmaringi.
lugupeetud lugejad!
Toimetusse on laekunud palju

taotlusi jätkata viktoriini ka 2016
aastal. Soovides tulla vastu lugejate palvetele kuulutame välja
esimese vooru Maardu viktoriin 2016, kus pühendume teadmistele geograafia vallast ja suurtele
avastustele sellel alal.
Neile, kes on esmakordselt otsustanud viktoriinis osaleda,
meenutame mängu reegleid:
Viktoriini võitjaks saavad
need osalejad, kes vastavad
maksimaalsele hulgale küsimustest: neid esitatakse 33, 3
küsimust igas voorus 11-st.
Viktoriini küsimused ja eelneva vooru vastused avaldatakse igas MP numbris
rubriigis «Kasulik teada».
Vastused saatke õigeaegselt,
hiljemalt lehe järgmise numbri
ilmumisele eelneval kuupäeval
e-posti
teel
aadressil:
www.maardu.infokeskus@gma
il.com, või tigupostiga aadressil: Maardu, Keemikute t 26 –

2, «Maardu Panoraami» toimetus.
Ärge unustage e-kirja saatmisel ära tuua oma eesnimi, pere-

konnanimi ja kontakttelefon
ning märkida ära, millises viktoriini voorus te osalete.

MAARDU ViKtoRiiNi 2016
i VooR
Küsimus nr 1: Kuigi sellesse looduslikusse veekogusse
voolavad ainult mageveelised jõed, on järvevesi millegipärast soolane. Samuti on täheldatud, et viimastel aastatel
on soolasus märgatavalt suurenenud. Mis järv see on?
Küsimus nr 2: Missugust nime kannab tänapäeval
Birma?
Küsimus nr 3: Missugused mäed eraldavad Euroopat
Aasiast?
Vastuste näited: Viktoriini esimene voor: nr 1 — poleer, nr 2 — bariton, nr 3 — asteroid

Vastuseid võetakse vastu kuni
18. veebruarini 2016
Võtke osa ja võitke meie viktoriinil!
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VAJAliK teAVe

eesti pühad 22.01 - 18.02.2016

2. veebr. Tartu rahulepingu aastapäev
tartu rahuleping on 2. veebruaril
1920 Eesti Vabariigi ja Nõukogude
Venemaa vahel Tartus sõlmitud rahvusvaheline leping, millega lõpetati
Vabadussõda, määrati Eesti idapiir
ning Nõukogude Venemaa tunnustas
Eesti Vabariigi iseseisvust.
Esimese ettepaneku Eesti ja Nõukogude Venemaa vahelise vaherahu sõlmimiseks esitas Nõukogude Venemaa
25. juulil 1919. Loodearmee II pealetungi ajal Petrogradile 16. novembril
1919 tuli Nõukogude Liidu esindaja
Maksim Litvinov Irboska all läbi rinde
Eestisse ja 19. novembril sõlmiti Tartus leping pantvangide vahetamise küsimuses ning lepiti kokku vaherahu
üle, mis pidi algama 24. novembril
1919. Loodearmee Petrogradi pealetungi luhtumisel aga rahusõlmimisprotsessi Nõukogude Venemaa poolt
ei jätkatud.
Eesti ja Venemaa rahusaatkonnad
saabusid Tartu 4. detsembril 1919,
Eesti rahusaatkonna esimeheks oli
määratud J. Poska, Nõukogude Vene-

maad esindas rahusaatkonna esimehena L. Krassin.
Kuna läbirääkimiste osapoolte nõudmised olid väga erinevad, kujunesid
läbirääkimised raskeks, ähvardades
isegi katkeda. Samal ajal alustasid
Nõukogude Venemaa Punaarmee väed
Narva all uuesti pealetungi, et sundida
Venemaa diplomaatilise esinduse
poolt rahuläbirääkimistel esitatud
nõudmisi täitma.
Lepingu kohaselt tunnustas Venemaa
Eesti iseseisvust de jure, loobudes
“igaveseks ajaks kõigist suveräänõigustest, mis olid Venemaal Eesti rahva
ja maa kohta”. Eesti ja Venemaa piir
määrati kindlaks kuni 1940. aastani
püsinud kujul, mille järgi kuulusid
Eestile ka Narva-tagused vallad ja Petserimaa. Eesti vabanes kõigist kohustustest Venemaa ees ja sai Venemaa
kullafondist 15 miljonit kuldrubla ehk
11,6 tonni kulda. Rahulepingu alusel
opteerus Venemaalt Eestisse 38 000
eestlast. Vabadussõja lõpul oli Venemaal umbes 320 eestlaste asundust või
keskust ja umbes 190 000 eestlast; ra-

hulepingu kohaselt oli igal Venemaa
eestlasel õigus Eestisse elama asuda.
Lepingupooled kohustusid mitte lubama oma territooriumil asuda teisele
lepinguosalisele vaenulikke sõjavägesid või teise lepinguosalise riigi valitsemisele pretendeerivaid valitsusi
(Eestis likvideeriti Loodearmee).
Nõukogude Venemaa ei täitnud rahulepingut täielikult: takistati eestlaste
opteerumist, suur osa sõjategevuse ajal
evakueeritud varadest, sealhulgas Voronežisse evakueeritud Tartu Ülikooli
varad, jäid tagastamata, lubatud kontsessioonid (näiteks metsa osas) jäid
paberile, segakomisjonid ei lahendanud ühtegi tüliküsimust.
Kõigest hoolimata kujunes Tartu rahulepingu sõlmimine ülemaailmse
tähtsusega sündmuseks.
Allikas: Vikipedia
2. veebr. Küünlapäev
Küünlapäev (ka: küünlamaarjapäev, Lääne-Eestis ka: pudrupäev) on
2. veebruaril ja kirikukalendris on see
Neitsi Maarja puhastamise püha.
Eesti rahvakalendri järgi on küünla-

päev üks tuntumaid talvepoolituspühasid. Sel päeval oli tavaks nt öelda, et
murtakse talve selgroog, talve süda
lüüakse lõhki. Läänemaal ja Saaremaal tähistas see päev jõulude lõppu
(mujal Eesti alal lõppesid jõulud juba
kolmekuningapäeval).
Küünlapäev on idakirikus ja armeenia kirikus seotud Kristuse esimese
templisse viimisega, läänekirikus aga
tuntud kui Maarja puhastamise päev
40 päeva pärast Kristuse sündi. Püha
tähistamine algas 4. sajandil Bütsantsis ja 7. sajandil Roomas. 11. sajandist
hakati altari ees küünlaid pühitsema.
See tava levis väga kiiresti ja laialt ja
jäigi päeva tunnuseks.
Legendi järgi süttinud Kristuse kirikusse viimisel seal küünlad, mille järgi
päev ongi oma nime saanud. Küünal
ja valgus on üleüldiselt Kristuse sümbol. Keskajal valati Kristuse märgina
küünlapäevaks eriti suur küünal.
Kogu Euroopas levisid keskajal
küünlaprotsessioonid, mis on püsinud
siiani populaarsetena. Arvatavasti tulenesid need vanast tavast enne külvi
tõrvikuvalgel põlde puhastada ja pühitseda, samuti mitmesuguste haldjate
austamise kommetest. Ilmselt viitavad
ka eesti rahvakalendris sisalduvad teated just neile seostele.
Allikas: BERTA Eesti rahvakalendri
tähtpäevade andmebaas
9. veebr. Vastlapäev
Vastlapäeva kui ’liikuvat püha’ pühitsetakse 2016. aastal 9. veebr. Vastlapäev (ka lihaheitepäev, pudrupäev,
liupäev ~ liugupäev – pr Mardi Gras,
ingl Shrove Tuesday, Fat Tuesday,
Pancake Day) on kristlikus kirikukalendris ja eesti rahvakalendris tuhkapäevale eelnev päev ehk viimane päev
enne ülestõusmispühadele eelnevat
varakevadist seitsmenädalast suurt
paastu. Vastlapäeva nimetus ongi pärit
saksakeelsest (fasten) või rootsikeelsest sõnast (fastlag), mis tähistab
paastu.
Et paastuajal olid keelatud lõbustused ja rammus toit, siis kasutati vastlapäeval juhust, et enne veel
korralikult pidutseda ja süüa. Eesti traditsiooniline vastlatoit on herne- või
oasupp ja seajalad, uuemal ajal ka vahukoorega vastlakuklid. Eesti vastlapäevakombestikku
kuulub
kelgutamine ning pikk vastlaliug ennustab järgnevaks suveks head linakasvu.
Paljud romaani rahvad tähistavad
vastlapäeva karnevalidega. Anglosaksi
traditsiooniks on vastlapäeval pannkookide söömine. Vene rahvatraditsioonis on pidustustele ja pannkookide
söömisele pühendatud terve nädal –
võinädal (масленица).
Eestis oli veel möödunud sajandi
algul toitumine aastaajaga seotud. Sealiha söödi ainult talvel. Siga tapeti
mardipäevaks või jõuludeks ja jagati
talve peale. Vastlapäevaks olid ainult
jalad järgi ja seetõttu neid söödigi.
peale vastlapäeva sea liha ei söödud.
Sellest nimetus lihaheite. Kui liha oli
otsas, lehm polnud veel lüpsma ja
kanad munele hakanud oligi olukord
paratamatult paastuga sarnane.
Vastlarasva sõrmedelt ära ei lakutud
ja palgeid rasvaläikest puhtaks ka ei
nühitud – muidu pidavat suvel terariistad kõik kergesti sõrme hakkama.
Seajalgadest jäänud kondid viidi
lauta sigadele asemete alla – see pidi
sigade kasvule hea olema. Kontidest
tehti ka vurre. Vurritamisel arvatakse
olevat algselt olnud maagiline funktsioon.
Vastlapäeval küpsetati leiba ja karaskit; veel tehti üks väike kakk, mis hoiti
alles ja anti karjasele kaasa siis, kui too
esimest korda loomadega välja läks.
Poole antud pätsist pidi karjane kõigi

elajate vahel ära jagama, teise poole
aga õhtul puutumatult peremehele tagasi tooma. Sellest järelejäänud osast
poetati terve aasta otsa raasukesi igale
poole tähtsamatesse paikadesse ja toimetustesse.
Allikas: Vikipeedia
14. veebr. Püha Valentini päev
(valentinipäev, sõbrapäev)
Eestisse jõudis Valentinipäev Soome
vahendusel alles 1980. aastate lõpul ja
sai siin sõbrapäeva jooned. Valentinivõi sõbrapäeva sisuks on meil üldse
lähedasi inimesi meeles pidada, kuigi
algselt oli päev pühendatud armastusele ja kallimale, kellele anti oma tunnetest märku või tehti kingitusi:
Lääne-Euroopas ja Ameerikas reklaamitaksegi seda kui armastusavalduste,
kihlumis- ja pulmapäeva.
Katoliku kirik tunnustab vähemalt
kolme erinevat Valentini, kes surid 14.
veebruaril märtrisurma, kaks neist 3.
sajandil. Levinuim on valentinipäeva
seostamine Rooma kristliku preestriga, kes laulatas salaja sõdureid, eirates keiser Claudius II käsku. Legendi
järgi saatnud ta enne hukkamist 14.
veebruaril 270. aastal armsamale kirja
allkirjaga “Sinu Valentin”. Tänini kasutatakse seda väljendit valentinikaartidel. 496. aastal nimetas paavst
Gelasius 14. veebruari valentinipäevaks ja Valentini armastajate patrooniks. 1969. aastal jättis paavst Paulus
VI aga päeva uuesti kalendrist välja.
Väidetavalt tuleneb päev paganlikust
viljakuspühast, mida peeti abielu ja
naiste jumalanna Juno auks 14. veebruaril. Festivali ajal oli naistel tavaks
kirjutada armastuskirju ja visata neid
urni. Sealt tõmbasid neid loosina välja
mehed ja asusid kirjutajat jälitama.
Selline loosiga valentinide valimine
kestis 18. sajandini. Ka on päeva algupära seostatud lindude ja mesilaste
paaritumisaja algusega, mis keskaegse
arusaama kohaselt juhtus 14. veebruaril.
Kirjutatud kaartide algust seostatakse
Orleani Charlesiga, kes 1415. aastal
vangistuses viibides kirjutas oma naisele romantilisi värsse. 16. sajandist
levisid laialt värvilisele paberile värviliste tintidega kirjutatud valentinikaardid. Mitmed toonased motiivid ja
võtted on tuntud tänini: paberist lõigati
välja kujundeid; neile kirjutati salmikesi, mille värsside esitähed moodustasid armsama nime; salmikestes oli
osa sõnu asendatud piltidega, nii et
kokku moodustus paras piltmõistatus.
1800. aastate alguses hakkasid levima mustvalged trükikaardid, mis
muutusid kiiresti väga populaarseks,
sest sel ajal polnud tunnete otsesõnu
väljendamine kombekas. Pikapeale
kujunesid valentinikaartidest tõelised
kunstiteosed, mida ilustati siidi, lillede, kullalehtede ja trükitud või joonistatud Cupidoga, kellest sai
valentinipäeva maskott.
Valentinilillede kinkimise kommet ja
lillesümboolikat seostatakse Rootsi
kuninga Karl II-ga, kelle huvi pärsia
lillede keele vastu muutis selle Euroopas populaarseks. 18. sajandil avaldati arvukalt lilleleksikone, mille abil
sai mõista lillede sümboolikat ja tõlgendada lillekimpu kätketud sõnumeid. Lillekeel oli veel kümnendi eest
lihtsustud kujul üks neid saladusi,
mida tüdrukud oma salmikutesse ja salakaustikutesse kopeerisid.
Allikas: Allikas: BERTA Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas
eesti rahvalikud pühad
Jaanuaris
25.
Tatjanapäev e. tanjapäev
25.
Paavlipäev
Veebruaris
02.
Küünlapäev e. pudrupäev
09.
Luuvalupäev
14.
Valentinipäev e. sõbrapäev
Allikas: http://www.folklore.ee/
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RUBAN
VIKTOR
VASILIEV
VASILY
60-aastased
GICHKINA
LIDIA
MARTÕNJUK
NELLJA

KUZMINA
DMITRIEV
TAYURSKAYA
TKACHENKO
KUZNETSOVA
VAK
MARFITČEVS
ALEKSEJEV
SAMOLJUK
BORISSOVA
NEHHAJENKO
MALEEVA
TOMING
KARASJOV
SIDOROV
ERM
LIAPKO
JALAKAS
ATROSHCHIK
POPOVA
MOZOLSKI
KADAK
SARANOV
PROKOFIEV

ANTONINA
EVGENI
OLGA
VICTOR
TATJANA
SVETLANA
VIKTORS
VIKTOR
JEVGENIJA
LJUDMILA
VASSILI
TATIANA
ALEKSANDER
NIKOLAI
PAVEL
MAIRE
NIKOLAI
TIIT
VALENTINA
GALINA
ALEKSANDR
TIIU
ANATOLI
VLADIMIR

65-aastased

IBRAGIMOV
AVILOVA
RAST

ALEXANDER
TATJANA
ALBINA

SEREBRJAKOV
KOCHUROV
NERSESJAN
VASILIEVA
BAŠKIREVA
MEDVED
SHERENGOVSKIY
BELOVA
JÕEMÄGI
PLESHAKOV
HOMMER
DANTŠENKO
TIHHONOV

SERGEI
ALEXANDER
EDUARD
ANGELINA
GALINA
NATALIA
LEONID
VALENTINA
ENNO
IVAN
NIINA
NIINA
VLADIMIR

FEDOROVA
KARASJOV
RÜSTERN
DJOMUŠKIN
GLUBOKOVA
SEPP
MURAŠKO
ZASADKO
RADCHENKO
TIMAŠEVA
ŠUŠKEVITŠ
GROZDOVA
VAREND

VERA
SERGEI
ENNU
ALEKSEI
VEERA
VALENTINA
TATJANA
VALENTINA
DMYTRO
VALENTINA
PJOTR
IRINA
SVETLANA

70-aastased

75-aastased

GORDIJENKO
IVTŠIK
TARATYNOVA
GORDEEVA
PROTAS

LIIDIA
NADEŽDA
LIDIA
MARGARITA
MIHHAIL

SHTAYGER
MELNIK
PROKUROROVA
ŽAIVORONSKAJA
ROSTOVSKI
ILINA
DUNETS
POOL

BELLA
VLADIMIR
ALIMYA
LILLI
PJOTR
VALENTINA
JELENA
GETRINA

SARAP

LEINART

KOSJAKINA
PLODENKO
ÕISPUU
TÕNISSON
VAHERSALU
FILIPPOVITŠ
LYASNIKOVA
MIKHAYLOVA
LUKAS
BRISH
TAMM
VASILIEVA
BORODULINA
KESKÜLL
MALOVA
PETROVA
LUUS
POBEDINSKAJA
BUKIN
SKOROBOGATOVA
SÕMER
ELINSKAIA
KNUT
VOIT
ZHIKH
NEVOLIHINA
RATŠITSKI
SOO
REIMANN
GALAJEVA
EEROJA
OONA

80-aastased

85-aastased
95-aastased

SKIDANCHUK

TATIANA

BAIKOVA
SOOTAMM
ORMAN
VARM
BÕSTROVA

JEKATERINA
OLGA
NELLI
VENERANDA
KLAVDIA

81-aastased
ja vanemad

ANTONINA
MARIA
VIRVE
VIRVE
LAINE
JEVGENI
ELIZAVETA
KLAVDIA
JÜRI
CLAUDIA
HILJA
ANTONINA
DILIA
ALBERT
ZINAIDA
MARIA
MILVI-ELLEN
ANTONINA
IVAN
LIDIA
HILDA
EKATERINA
GERTA
ILMAR-HANS
ALEXANDRE
MARIA
NIKOLAI
LINDA
HUGO
LJAILJA
SOPHIE
HILLE

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

Maardu noortekeskuses
Maardu noortekeskuses viiakse igal neljapäeval läbi mitmesuguseid võistlusi lauamängudes,
intellektuaalsetesja
spordimängudes. Ka inglise keele kursused
toimuvad
mänguvormis.
Lapsed, kes veedavad oma aega noortekeskuses saavad jätkuvalt külastada Maardu
basseini projekti „Terve eluviis“ arvel, mida
finantseerib Vopak E.O.S.
Igal neljapäeval võimaldab PEETRI
PIZZA erivajadustega lastel külastada oma
hubast kohvikut. Lapsi aga, kes osalevad
laua- ja intellektuaalsetes mängudes võõrustab RODMAN OÜ juhatuse liige Marina
Manuleinko (wowpizza.ee) maitsvate auhin-

teMPtRANS AS teatab:
Seoses linnaliini nr 101 avamisega 01.01.2016
suletakse liin nr187C.
liini nr101 sõidugraafikut vt
veebilehel soiduplaan.tallinn.ee

dadega pitsa näol. Meie noori peab meeles
ka MCA Car OÜ (www.dar.ee) juhatuse
liige Diana Vinogradova, kes osaleb aktiivselt keskuse elutegevuses ja selle arendamisel. Maardu noortekeskuse juht Jevgeni
Golovatš
tänab
linnavalitsust
ja
Vopak E.O.S. noortekeskuse tegevuse edendamise eest. Eriline tänu kuulub sõpradele,
kes osutavad tähelepanu noortekeskusele
oma kingitustega ja tõeliselt mõnusate maitsepommidega. Lapsed on teile tänulikud!
AVAtUD:
R: 15:00 - 20:00
l - P: 10:00 - 16.00 – iNgliSe
Keele RiNg (55550351 MARiNA)

Anda rendile ruumid asukohaga Kütte 6a,
Maardus, 96 m2., ühekorruseline hoone,
väga hea parkimise võimalus.
Vajab kerget remonti, olemasolevas olukorras sobib kui tootmisruumid, garaaž, ladu.

Korterite remont.
Kogenud ehitaja teostab siseviimistlus-, elektri- ja
sanitaartehnika töid
kvaliteetselt ja soodsalt.
tel. 58382508

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

