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Järgmine ajaleht 2. märtsil

Maardus tehti möödunud
spordiaasta kokkuvõtteid

6. jaanuaril toimus Maardu Vaja Aja Keskuses pidulik tagasivaade möödunud spordiaastale, mis tõi linnale hulgaliselt Eesti meistreid ja
kõrgeid kohti riigisisestel ja rahvusvahelistel võistlustel.
Linnapea Vladimir Arhipovi
sõnul on linnas saanud heaks traditsiooniks aasta lõpus tunnustada sportlaste saavutusi, tänada
treenereid ja aktiivseid inimesi
tehtud töö eest ning selgitada
välja aasta parim meeskond ning
parim nais- ja meessportlane.
„2016. aasta kujunes Maardu linnale rekordiliseks. Möödunud
aastal said Eesti meistritiitli küm-

nel spordialal kokku 42 maardulast ning kümme Maardu sportlast saavutasid häid tulemusi
Euroopa ja Maailmameistrivõistlustel,“ sõnas linnapea.
„2016. aasta tulemuste põhjal
on parimaks Eesti spordiklubiks
tunnistatud Poksiklubi Olümp
Maardu Kalev, mille saavutuseks
on kaksteist Eesti meistrit ja esikoht meeskondade üldarvestuses

õpilaste klassis. Samuti ka taekwon-do Maardu klubi liikmed on
juba teist aastat tõestanud, et nad
on parimad sellel spordialal.
Maardu klubi kogus möödunud
aastal 9 kulda, 7 hõbe- ja 3
pronksmedalit,“ teatas Arhipov. „
Oleme siiralt uhked oma kasvandike üle ja õnnitleme neid kõrgete sportlike saavutuste puhul,“
lisas Maardu linnapea.

2016. aastal toimus Maardus 38
spordivõistlust, millest võtsid
osa üle 2000. sportlase Eestist ja
teistest riikidest. Suvel korraldati
esmakordselt noorte olümpiamänge lastele ja noortele Maardust ja Lasnamäelt vanuses
10-16 aastat.
Möödunud aasta oli edukas ka
Maardu judokatele. Eesti esivõistlustel võitsid Maardu poisid

kuus medalit ja Eesti esivõistlustel sumos viis medalit. Meeskondade üldarvestuses saavutas
Maardu klubi 3.koha. Maadlusklubi Aberg tuli siseriiklikel esivõistlustel kadettide hulgas
kolmandaks.
Maardu lauatenniseklubi 2016.
aasta parimateks saavutusteks
oli kuldmedal Eesti juunioride
ja kadettide meeskonnavõistlus-

tel. Samuti osalesid sportlased
Euroopa meistrivõistlusel kadettide ja juunioride klassis ja
Põhja-Euroopa meistrivõistlustel ning esinesid edukalt ka rahvusvahelistel
turniiridel
Soomes, Lätis, Leedus, Tšehhis
ja Venemaal.
Järg 2. leheküljel
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2016. aasta parimad sportlased ja meeskonnad
2016. aasta Eesti meistrid
Olümp Maardu Poksiklubi Kalev
1. Artur Danilov
2. Maksim Ivaštšenko
3. Jana Vil
4. Vadim Kitškerkin
5. Jegor Tomin
6. Jelizaveta šeibak
7. Jekaterina Dmitrijeva
8. Vlad Izmailov
9. Vadim Košman
10. Igor Vorobjov
11. Vlad Romanov
12. Tatjana Martinson

õpilased
õpilased
õpilased
õpilased
õpilase
juuniorid
juuniorid
juuniorid
juuniorid
noored
noored
täiskasvanud

1. Anastassia Lesnugina
2. Arsenij Subatšus
3. Danila Subatšus
4. Kristina Livadina
5. Nikita Sologub
6. Stiven Grigel

kadetid
kahekordne Eesti meister laste klassis
juuniorid
kahekordne juunioride meister
juuniorid
kahekordne Eesti meister laste klassis

1. Daniil Bragin
2. Aleks Tolstjakov
3. Ilja Tšeburahov

juuniorid
kahekordne judo ja sumomeister noorte klassis
sumo (juuniorid)

1. Oleg Tšaban
2. Robert Mhitarjan

kahekordne Eesti meister juunioride ja kadettide klassis
õpilased

1. Maksim Vuhka
2. Sofia Sevalkina
3. Karina Grigorjan
4. Aleksandra Kuprikova
5. Anita Lissovenko
6. Alina Jagnenkova
7. Sofia Viktoria Geroiskaja
1. Anton Issatšenko
2. Danila Djakonov
3. Ksenia Belomestnova
4. Jelena Smirnova
1. Karl Lumi

Taekwondo

Judo

Maadlus

Maardu lauatenniseklubi

Eesti meister kadettide klassis
kahekordne Eesti meister meeskondlikus arvestuses (kadetid,
juuniorid)
kahekordne Eesti meister meeskonnaarvestuses (kadetid,
juuniorid) Eesti TOP 8 võitja kadettide klassis,
Eesti koondise esinumber kadettide klassis
Eesti meister meeskondlikus arvestuses juunioride klassis
Eesti juunioride meeskonnavõistluste võitja
kolmekordne Eesti meister meeskonnaarvestuses
Eesti meeskondliku võistluse võitja

Allveeujumine

kahekordne Eesti meister
viiekordne Eesti meister täiskasvanute klassis
Eesti meister täiskasvanute klassis

Kergejõustik

Võistlustants

KREEDO DANSE - Konstantin Gorodilov ja Dominika Bergmanova kahekordsed Eesti meistrid ladina-ameerika tantsudes kümne tantsu kavas

Jalgpall

Meeskond FC Infonet
1. Vladimir Avilov
2. Vlad Ogorodnik
3. Maksim Zelentsov
4. Jevgeni Harin
Infonet meeskonna treener Aleksander Puštov

Aasta progress

Jalgpalli meeskond FC Maardu (poisid, sünd. 2005.a.) võitis Eesti meistrivõistlustel oma regiooni alagrupis esikoha. Meeskonna kapten Maksim Krivošein, treener Andrei Borissov. Klubi asutaja ja eestvedaja Aleksandr Matvejev.
Jalgpallimeeskonna Maardu United — juht ja meeskonnakapten Nikolai Kostroma ja Aleksandr Budejev

Aasta parim spordiüritus

Rahvusvaheline iluvõimlemise võistlus „Balti sügis“- iluvõimlemise klubi Tip-Top ja selle juht ning treener Jelena Agafontseva

2015/2016. õppeaasta parim Maardu kool

Kallavere Keskkool - parimate sportlike tulemustega

Maardu treenerid
1. Sergei Marmeljuk 2. Kazbulat šogenov 3. Aleksandr Kasjantšuk 4. Nikita Turok 5. Dmitri Mešerjakov 6. Jevgeni Golovatš 7. Andrei Malahhov 8. Ivan šumjakov 9. Мarina Verengof 10. Jelena Amverg -

judo, sambo
taekwondo
aikido
aikido
aikido
poks
poks
poks
lauatennis
lauatennis

11. Макsim Merkuri 12. Jelena Smirnova 13. Andrei Arno 14. Tatjana Borodina 15. Jelena Agafontseva 16. Маria Meniv 17. Valeri Brõlin 18. Аleksandr Kruglov 19. Denis Gradusov 20. Vitali Komar -

allveeujumine
allveeujumine
ujumine
ujumine
iluvõimlemine
iluvõimlemine
jalgpall
jalgpall
korvpall
korvpall

Kõrgeimad spordisaavutused aastal 2016
1. lauatennis -

Karina Grigorjan -1. koht Põhjamaade Euroopa meistrivõistlustel
kadettide klassis
2. taekwondo Nikita Sologub - 2. koht Maailma karikavõistlustel juunioride sparringus
3. sumo Rasmus Liisma -1. koht Euroopa meistrivõistlustel õpilaste klassis
4. sumo Robert Mhitarjan - 3. koht Euroopa meistrivõistlustel õpilaste klassis
(treener Tanel Renter)
5. allveeujumine Aleksandr Drozdov -6. koht Maailmameistrivõistlustel (100 m )6. allveeujumine Кsenia Belomestnova – 6. koht Maailmameistrivõistlusel( 50 м sukeldumine)
7. professionaalne poks - Pavel Semjonov - kahekordne Balti meistritiitli
omanik täiskasvanute klassis
8. judo Aleksandr Marmeljuk -5. koht sambo Maailmameistrivõistlustel -90 kg,
9. koht judo Euroopa meistrivõistlustel kuni 90 kg (treener Aleksei Budõlin)

2016. aasta parim meeskond
2016. aasta parimaks meeskonnaks l tunnistati 2002. aastal sündinute jalgpallimeeskond FC MAARDU
Parima meeskonna treener Valeri Brõlin
1. Daniil Kile
11. Daniil Kirejev
2. Martin Jagumets
12. Daniil Valgepea
3. Aleks Polkopa
13. Danila Kudrjašov
4. Valeri Trušin
14. Stanislav Tsõmbaljuk
5. Andrei Danilov
15. Konstantin Sokolov
6. Mihhail Jakovlev
16. Vjatšeslav Semjonov
7. Daniil Prigoda
17. Ivan Timofejev
8. Roman Raskazov
18. Daniil Žukov
9. Adrian Raskazov
19. Daniil Krõlov
10. Nikita Kirejev
20. Daniil Belei

2016. aasta parim naissportlane
Jelena Smirnova - 4. koht Maailmameistrivõistlustel allveeujumises, Euroopa rekordiomanik

2016. aasta parim sportlane

Konstantin Gorodilov paaris Dominika Bergmanovaga - Euroopa meistrid kümnes tantsus ja Maailmameistrivõistluste pronksemedali omanikud kümnes tantsus (treener Eduard Korotin).
Maardu lauatennise klubi hoiab kindlalt liidripositsiooni Eesti meeskonnavõistlustel. Klubi treener Marina Verengof on Eesti Lauatennise föderatsiooni poolt teist aastat tunnistatud parimaks treeneriks. Klubi
edukat tegevust juhib klubi president Evald Raudsepp.
Suur tänu Gennadi Jegorovile ja Sergei Petrovile suure töö eest metsapargi terviseraja korrastamisel.
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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!

21.detsembril 2016.a. Leida-Miralda Sõlg 91.a.

Riigihalduse minister külastas
Maardut

Eile toimus riigihalduse ministri Mihhail Korbi visiit Maardusse, mille raames
toimus kohtumine Maardu Linnavalitsuse
liikmetega ning arutelu haldus- ja riigireformi realiseerimisest Eestis ja Maardu
arenguplaanidest.
„Haldus- ja riigireformi tulemusena
kaovad riigi haldusmaastikult maavalitsused ning väiksemad omavalitsused liidetakse kokku nii, et Eestisse tekib kuni
100 omavalitsust praeguse 213. asemele.
Reformi edukas lõpetamine võimaldab
saavutada mõistlikum ja säästlikud riigijuhtimine ning tagada tasakaalustatum
areng kõikides Eesti piirkondades. Omavalitsuste roll kohaliku elu korraldamisel
suureneb veelgi – lisafinantseerimine võimaldab omavalitsustel pakkuda kohalikele elanikele kvaliteetsemaid ja
kättesaadavamaid avalikke teenuseid“,
sõnas minister Korb.
„Plaanis on samuti osade riigiametite
väljaviimine Tallinnast regioonidesse
ning regionaalametite ja riigimajade loomine, mis koondaks kõik riigi poolt pakutavad teenused ühte kohta ja muudaks
riigiteenused kättesaadavamateks kõikidele eestimaalastele,“ lisas minister.
Maardu Linnavalitsuse liikmed tutvustasid ministrile linna piiride korrigeerimise plaani, mis tagaks Maardu piiride

mõistlikuma ja loogilisema jaotuse. Samuti arutati ideed rajada Maardusse kutsekooli,
mis
teeks
kvaliteetse
kutsehariduse kättesaadavamaks Maardu
noortele ning pakuks suurepäraseid võimalusi kutse omandamiseks oma kodulinnas. Jutuks tuli ka tasuta ühistranspordi
teema ning võimalused lisainvesteeringute kaasamiseks linna arengusse.
Maardu linnapea Vladimir Arhipovi
sõnul on ministri visiit Maardusse hea

märk sellest, et linn on riigile usaldusväärne partner, kellega soovitakse pidada
dialoogi ja teha koostööd. „Tänased arutelud olid väga positiivsed ning on rõõm
tõdeda, et meie ideed ja ettepanekud leidsid ministri poolehoiu ja toetuse. Jätkuvalt seisame linna huvide eest ning
lähiajal kohtume majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni ja haridus- ja teadusministri Mailis Repsiga,” teatas linnapea
kohtumise tulemusi kommenteerides.

Metropoliit Korneli külastas Maardut
14. jaanuaril külastas Maardut Tallinna ja kogu Eesti metropoliit
Korneli. Viisidi käigus toimus kohtumine ka linnapea Vladimir
Arhipoviga. Vene õigeusu kirikut ja Maardu linna seovad ammused head suhted ja viljakas koostöö. Kuna valdav osa Maardu
elanikest on õigeusklikud, kelle vaimuelu on paljus seotud usu
ja kirikuga, siis sellest lähtuvalt on linn pikkade aastate jooksul
Maardu pühakoda toetanud ning jätkab seda ka edaspidi.
Nii näiteks juba käesoleval aastal aitab linn paigaldada kirikusse
tuletõrje andurid, samuti toetatakse kogudust kirikuhoone remondivajaduse ekspertiisi läbiviimisel. Paljude aastate jooksul on
Maardu linnavalitsus toetanud kiriku ehitamist ja remonti ning
andnud oma panuse vaimuliku kirjanduse väljaandmisel ja koguduse laste suvelaagrite korraldamisel.
1998. aasta juunis pühitses metropoliit Korneli pidulikult sisse
Maardu pühakoja, mis sai püstitatud väisinvestorite rahastamisel
ning kohalike inimeste ja ettevõtjate annetusel.

13. jaanuaril Nelli Orman-90.a.

Maardu viktoriini 2016. aasta võitjad on selgunud

16.jaanuaril Veneranda Varm-90.a.

Maardu 2016. aasta viktoriin on
lõppenud. Viktoriini korraldas linnavalitsuse toetusel ajaleht Maardu Panoraam. See oli meie linna tarkade
kuues võistlus, millest võttis osa 126
inimest. Möödunud aastal toimunud
üheteistkümnes voorus vastasid osalejad kokku 33 küsimusele.
Seekord oli viktoriini teemaks geograafia.
Paljud küsimused olid kõrge raskusastmega, mis nõudsid osavõtjatelt laiapõhjalisi süvateadmisi. Meil on
heameel, et meie linna elanikud ilmu-

tasid suurt huvi viktoriini vastu ning
näitasid oma teadmisi erinevates valdkondades.
Märkimisväärne, et ka seekord vastasid kõige paremini tuntud Maardu
mälumängijad, eelmiste etappide mitmekordsed võitjad. Nad olid väga aktiivsed ja täpsed vastajad. Võitjate
hulka ilmusid uued nimed: Jelena Jakovleva ja Viktoria Arhangelskaja
- Viktoriini 2016 võitjad:
- Vladimir Kisseljov
- Tatjana Mamakina
- Kaie Reinaste

- Jelena Jakovleva
- Aleksei Andrianov
- Polina Dvizova
- Viktoria Arhangelskaja
Suurepäraseid teadmisi näitas
Maardu gümnaasiumi õpilane ja meie
lehe reporter Julia Pronjagina. Kuid
kahjuks mõne vahelejäänud vooru
tõttu Julial ei õnnestunud pääseda
võitjate hulka.
Täname kõiki laia silmaringiga linlasi, kes osalesid aktiivselt Maardu
viktoriinis.

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:

20. jaanuaril tähistas Maardu elanik Tatjana Skidantšuk oma 96.
sünnipäeva. Lilli ja kingitusi tuli linnavalitsusse vastu võtma tema
minia Ljudmila.

PAVEL KUUSIK
LJUBOV LENSKAJA
TÜÜNE NIKOLAJEVA
GALINA POPOVA

01. veebruar 2017
08. veebruar 2017
15. veebruar 2017
22. veebruar 2017

INGA KIRMJÕE
01. märts 2017
DMITRI GERASIMENKO 08. märts 2017
Elviira Piiskoppel
Maardu linnavolikogu esimees
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LINNA ELU
Teadmiseks lugejatele!

Alates 1. jaanuarist on muutunud toimetuse
asukoha aadress ja e-posti aadress
Toimetuse aadress: Keemikute 12b, 74111 Maardu
E-post:
maardutoimetaja@gmail.com
ajaleht@maarduvak.ee

Uute linnakodanike ja nende
vanemate pidulik vastuvõtt
19. jaanuaril toimus Maardu Vaba Aja Keskuses traditsiooniline beebide ja nende
vanemate pidulik vastuvõtt, kus osales 16 perekonda. Igale väikesele ilmakodanikule kingiti hõbelusikas, pildialbum ja heliplaat hällilauludega.
Linnapea Vladimir Arhipov õnnitles lapsevanemaid ning lisas, et lapse kasvatamine vajab suurt armastust, ning ühel päeval kasvavad nendest tublid kodanikud,
mis annab lindlust, et linna tulevik on heades kätes.

Ideekonkurss
„Kodulinn kaunimaks“ jätkub
Möödunud aasta detsembris kuulutas
Maardu Linnavalitsus välja ideekonkursi „Kodulinn kaunimaks", mille raames saavad kõik maardulased esitada
oma ideid linna paremaks muutmiseks.
Huvitavamad ettepanekud, mille kogumaksumus ei ületa 30 000 eurot viiakse
reaalselt ellu.
Oma ideid esitades saavad linlased
juhtida linnavõimude tähelepanu sellele, millest linnas puudust tuntakse
ning saavad võimaluse oma ettepaneku
elluviimiseks. Konkursile võib esitada
ettepanekuid linnaelu erinevatest valdkondadest – spordist kuni vabaaja veetmiseni, linna kujundusest kuni

looduskeskkonna korrastamiseni – piiranguks on vaid investeeringuobjekti
kogumaksumus, milleks on 30 000
eurot.
Ideid saab esitada kuni 1. 02. 2017
kell 23:59, täites vormi lingil või saata
täidetud vorm e-maili aadressile linnavalitsus@maardu.ee või tuua /saata
postiga paberkandjal Maardu Linnavalitsusse, aadressil Kallasmaa 1, 74111
Maardu (ümbrikule märkida Ideekonkurss „Kodulinn kaunimaks")
Veebruari tuleb kokku konkursi komisjon, kes vaatab läbi esitatud ettepanekud
ning valib välja need ideed, mis avalikustatakse aruteluks. Komisjon hindab

ettepaneku realistlikkust, selle eelarvet
ja teostatavust 2017. aastal.
14. veebruarist - 14. märtsini 2017 on
kõigil vähemalt 16-aastastel Maardus
registreeritud elanikel võimalus anda
oma hääl enimmeeldinud ideele.
P.S. Arvestades nende elanike
soove, kes pole söandanud konkursil
osaleda põhjusel, et ei osanud väljaarvestada pakutud idee teostuse
maksumust, eemaldasime vormist
selle punkti ning nüüd peaks konkursil olema võimalik takistuseta
osaleda kõigil, kellel on varuks mõni
vahva idee.
Innukat osavõttu!

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)

Maardusse registreerimise
kampaania on lõppenud
Septembris käivitas Maardu Linnavalitsus Maardusse registreerimise kampaania, mille raames kutsuti kõike linnas elavaid inimesi registreerima end
llinna ametlikuks kodanikuks.
Erinevate hinnagute andmetel elab Maardus ligi tuhat inimest, kes kasutavad
igapäevaselt linna hüvesid ja teenuseid, kuid ametlikult on registreeritud teistes
omavalitsustes ning sellest lähtuvalt laekub nende isikute tulumaks mujale.
Tulumaksu laekumised on peamine linna rahaallikas, mis võimaldab anda
lasdtele haridust, aitab luua uusi töökohti ning korraldada sotsiaalabi. Kodanike
maksudest rajatakse kergliiklusteid, remonditakse tänavaid, tagatakse tänavalgustus, sisustatakse laste mänguväljakuid, korrastatakse bussiliiklust, tegeletakse loodushoiuga.
Mida rohkem tulu saab linn, seda rohkem on linnal võimalusi luua oma kodanikele õdus ja turvaline keskkond. Sellepärast on iga registreeritud linnakodaniku panus väga oluline.
Lõppenud kampaania tulemusena regitreeris ennast linnakodanikuks 246 inimest, kelle vahel 19. jaanuaril loositi välja välja 10 auhinda.
Kampaania võitjad:
1. Peaauhind — reis— Ljubov Jermolova
Tahvelarvutid:
1. Jaan Kikkas
2. Matvei Timofei Malõšev
3. Jekaterina Žurova
4. Einar Velper
5. Andrei Tšumeiko
6. Dmitri Kozin
7. Ermo Saan
8. Igor Movtšan
9. Kristina Turkina
Toimetuse aadress:
Keemikute 12b, 74111 Maardu
Toimetaja: Liubov Komarova
E-post:
ajaleht@maarduvak.ee
maardutoimetaja@gmail.com
Reklaam: maardureklaam@gmail.com
Tellija: Maardu linnavalitsus
Tiraaz 8700 ekz

Numbri koostasid:
Jelena Katsuba
Julia Leva
Julia Pronjagina
Pavel Kuusik
Trükitud trükikojas: Printall
Ajaleht on paigutatud veebilehele maardu.ее

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

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

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

Heategevuslik rongkäik „Vana-Uue aasta valgus“
Uusaasta tähistamise jätkuna korraldasid MTÜ „Targad noored“ ja
Maardu noortevolikogu 14. jaanuaril Maardu linnas toreda rongkäigu.
Jõulumuusika saatel jagasid päkapikud kõigile möödakäijatele küünlaid
ja šokolaadi ning soovisid kõike head vana kalendri Uue aasta, möödunud Jõulupühade ning saabunud 2017. aasta puhul.
Ürituse eesmärgiks oli meie suurepärase Maardu linna elanike meeleolu tõstmine ja tähelepanu juhtimine noorte tegevusele. Mulle tundub,
et eesmärk oli saavutatud.
Kõige tähtsam, et see ettevõtmine tõestas osalejatele, kui meeldiv on
teha head ja kinkida inimestele rõõmu
Suur tänu kõigile rongkäigust osavõtjatele ja Maardu linna elanikele,
kes ei häbenenud toetada meie üritust.
Erilist tänu avaldan Andrei Smaginile ja Jessenija Antropovale suure
panuse eest ürituse ettevalmistamisel ja korradamisel.
ILJA ScHOR
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Maardu linn tõstis teise lapse
sünnitoetuse 500 euroni

Täna kehtestas Maardu Linnavolikogu linnaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad
tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2017. Volikogu istungil võeti täna ühiselt vastu määruse
muudatus, mis muuhulgas tõstab oluliselt
Maardu linna ühekordset sünnitoetust teise
lapse sünni puhul.
Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul
hoolib Maardu linn oma inimestest ning pakub
noortele peredele, lastele, eakatele ja puuetega
inimestele mitmekesiseid ja kohati väga kopsakaid sotsiaaltoetusi. „Lapsed on meie väärtus
ning mul on hea meel, et Maardus makstav sünnitoetus on Eesti üks kõrgemaid. Lähtuvalt tänasest volikogu otsusest hakkavad teise lapse
sünni puhul värsked lapsevanemad saama lin-

nalt ühekordset toetust 500
eurot ehk senisest summast 116
eurot rohkem,“ sõnas linnapea.
„Suurem toetus aitab noortel
vanematel lapse sünniga kaasnevate kulude katmisega paremini toime tulla, annab neile
kindlustunde ja lubab julgemalt
pere juurdekasvu planeerida.
Kuna sünnitoetuse saamise eelduseks on mõlema vanema
Maardu elanike registris olemine vähemalt poole aasta
jooksul enne lapse sündi, siis
ootame kõiki noori peresid registreerima ennast linna elanikeks õigeaegselt, “ lisas
Vladimir Arhipov.
Sünnitoetus teise lapse sündimisel tõuseb praeguselt 384
eurolt 500 euroni, juubelitoetus 65, 70, 75, 80 ja alates 81.a
igal aastal 25 eurolt 35 euroni, toetus Tšernobõli AEJ tuumakatastroofi likvideerimistöödest osavõtnutele seniselt 180 eurolt 300
eurole aastas.
Ühekordne lapse sünnitoetus esimese lapse
sündimisel on Maardus 384 eurot, teise lapse
sündimisel 500 eurot. Kolmanda ja neljanda
lapse sünniga kaasneb toetus summas 1152
eurot ning viienda ja enama lapse sündimisel
1536 eurot eeldusel, et kõik lapsed on alaealised. Toetus makstakse välja kahes osas, esimene
osa lapse sündimisel ja teine osa lapse aastaseks
saamisel tingimusel, et mõlemad lapsevanemad
on rahvastikuregistri andmetel elanud Maardu
linnas vähemalt 6 kuud enne lapse sündi.

Toiduabi üksikutele pensionäridele
ja paljulapselistele peredele!
Maardu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakond jagab tasuta lihakonserve üksikutele eakatele, kelle kuusissetulek ei ületa 400 eurot ning paljulapselistele peredele, kus on 3 või enam alaealist last.
Toiduabi kättesaamiseks saab pöörduda sotsiaalabi osakonda kuni veebruari lõpuni, aadressil Kallasmaa
1, eakad - tuba 104, paljulapselised pered - tuba 105.
Vastuvõtuaeg:
Esmaspäev
10.00 - 12.00,
15.00 - 16.30
Teisipäev
14.00 - 16.30
Kolmapäev
09.00 - 12.00,
14.00 - 16.30
Neljapäev
10.00 - 13.00
Reede
09.00- 12.00
Lisainfo: tel. 606 0747, 606 0744

Linnavalitsus palub maardulasi teatada
löökaukudest Maardu sõiduteedel
Talvised ilmad tekitavad
palju peavalu linna kommunaalstruktuuridele
talviste sõidu- ja kõnniteede hooldustööde kõrval
tegeldakse aktiivselt ka
nullilähedastest temperatuuridest tingitud asfaltteede
kahjustuste
kõrvaldamisega. Linnavalitsus palub maardulasi
edastada informatsiooni
remonti vajavatest ja märgistamata löökaukudest.
Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul on asfaltkate
seoses
temperatuuri vahetusega kohati vajunud, paljudesse kohtadesse on tekkinud löökaugud. „Linna
kommunaalametid pidevalt jälgivad teede seisukorda ning ootavad maardulaste teateid märgistamata löökaukudest. Paigaldame vastavatesse
kohtadesse hoiatavad liiklusmärgid ning tegeleme
remondiga operatiivselt. Palume kõigil maardu-

lastel olla liikluses valvsad ja ettevaatlikud ning
juhinduda hoiatusmärkidest,“ lisas linnapea.
Ohtlikest löökaukudest, mis praeguste ilmadega tekkivad, palutakse teatada Maardu Linnavalitsuse telefonile 6060745 või emaili teel
linnamajandusosakond@maardu.ee

Tasub teada: millised toetused uuest aastast tõusevad
Sotsiaalministeerium teatab, et järgmisest aastast hakkab riik maksma mitmeid täiendavaid hendada nendel erialadel plaaniliste
Hakkasid kehtima uued nõuded
järjekordade maksimumpikkust neli
toetusi ja hüvitisi.
korda – kaheksalt kuult kahele elektromagnetväljadest mõjutatud

Uued toetused ja
hüvitised

Lasterikkad pered saavad täiendava toetuse
Perekond, kus kasvab kolm kuni
kuus last, saab lisaks olemasolevale
lapsetoetusele (esimese kahe lapse
eest 50 eurot ja iga järgneva eest 100
eurot) veel 300 eurot kuus. Kui peres
on seitse või enam last, annab riik
juurde 400 eurot kuus. Toetus jõustub alates 1. juulist 2017.
ühe vanemaga pered saavad
tuge elatisabifondist
Vastavalt uuele riiklikule elatisabiskeemile makstakse 100 euro ulatuses toetust lapsele, kelle lahuselavalt
vanemalt on kohtuotsusega välja
mõistetud elatis, kuid kes ei täida
maksmise kohustust. Riik tagab lapsele igakuiselt 100-eurose elatisabi
laekumise, mis nõutakse sisse elatisabi võlglaselt.
Üksi elavad pensionärid hakkavad
kord aastas saama 115 eurot toetust
Alates 2017. aastast hakatakse üksinda elavatele pensionäridele
maksma ühekordset 115 euro suurust toetust. Toetust makstakse iga
aasta oktoobrikuus üksi elavatele vanaduspensioniealistele inimestele,
kelle igakuine netopension on väik-

sem kui 1,2-kordne keskmine pension.
Suvel käivitub täiskasvanute
hammaste parandamise programm
1. juulist 2017 saavad täiskasvanud
ravikindlustatud hambaravihüvitist
kuni 30 eurot aastas. Praegu rahalist
hüvitist saavate inimeste (vanadusja töövõimetuspensionärid, osalise
või puuduva töövõimega isikud, üle
63-aastased, rasedad, alla üheaastaste laste emad ning suurenenud
hambaravi vajadusega patsiendid)
hüvitist suurendatakse 85 euroni
aastas. Eakatel jääb alles hambaproteesihüvitis 255,65 eurot kolme
aasta peale.

Uued ja paremad
teenused
Paranevad puudega laste ja
nende vanemate toimetulekuvõimalused
Riik toetab enam kui 7000 raske ja
sügava puudega lapse lapsehoiuteenust. 2017. aastal on sügava puudega lapsel võimalik saada
lapsehoiuteenust senise 57-80 tunni
asemel 270 tundi aastas.
Uued teenused aitavad ennetada
töötuks jäämist ja toetavad tööandjaid töötajate oskuste arendamisel

Töötuse ennetamiseks hakkab riik
läbi töötukassa toetama töötajate
ümberõpet ja koolitust. Töötust ennetavad meetmed on töötajate täiendus- ja ümberõpe koolituskaardiga,
tasemeõppes osalemise toetus ja
koolitustoetus tööandjale. Uusi tööturuteenuseid pakutakse töötajate ja
tööandjate individuaalsetest vajadustest lähtudes.

Käsimüügiravimite infolehed
saavad kättesaadavaks ka vene ja
inglise keeles
Selleks, et parandada inimeste
teadlikkust ravimitest ja vältida ravimite väärkasutamise ohtu, sisestatakse
I
kvartali
jooksul
ravimiregistrisse Eestis turustatavate
käsimüügiravimite pakendi infolehtede tõlked vene ja inglise keelde.
Kõigi Eestis turustatavate käsimüügiravimite infolehtede tõlked vene ja
inglise keelde on registrist kättesaadavad hiljemalt aprilli lõpuks. Inimene saab ravimi infolehe tõlke kätte
digitaalsest ravimiregistrist või paludes apteekril selle endale välja printida.
Tervishoid saab 2017. aastal riigieelarvest 10 miljonit eurot lisaks
Lisarahaga plaanitakse suurendada
2017. aastal kardioloogia ja neuroloogia operatsioonide arvu ning lü-

kuule. Lisaks hakkab haigekassa
täiendavalt hüvitama enam kui 200
inimesele bioloogilist ravi.

Töötamist mõjutavad
uuendused
Tõuseb töötasu alammäär
Uuest aastast on tunnitasu alammäär 2,78 eurot ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral
470 eurot. Töötasu alammäära tõusuga suurenevad ka sellega seotud
hüvitised, nt vanemahüvitis ja lapsepuhkuse tasu.
Töövõimet hindab edaspidi ainult töötukassa
Alates 1. jaanuarist 2017 hindab pikaajalise tervisekahjustusega inimeste töövõimet ainult töötukassa.
Senised töövõimetuspensionärid on
oodatud töövõime hindamisele korduvekspertiisi tähtajal.
Eestisse lähetatud töötajast tuleb
teavitada tööinspektsiooni
Tööandjad peavad nüüdsest tööinspektsioonile teada andma Eestisse
lähetatud töötajast. Andmed tuleb
esitada tööinspektsioonile e-posti
teel hiljemalt lähetatud töötaja Eestis
töö tegemise alustamise päeval. Uus
kord puudutab ainult teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest saabunud
töötajaid.

töökeskkonnale
Jõustusid uued nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale. Töötajate ohutuse tagamiseks
peab tööandja hindama töötajate
elektromagnetväljadega kokkupuute
taset, mõõtma elektromagnetväljade
tugevust ning vajadusel rakendama
tehnilisi ja töökorralduslikke abinõusid töötaja terviseriski vähendamiseks.

Uut Sotsiaalministeeriumi haldusalas
Siseriikliku lapsendamist korraldab sotsiaalkindlustusamet
2017. aastast hakkab siseriiklikku
lapsendamist maavalitsuste asemel
korraldama sotsiaalkindlustusamet.
Muudatuse eesmärk on tagada lapsendamisele ühtne lähenemine ja
kvaliteet.
1.jaanuarist alustab tööd Tervise
ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide
Keskus (TEHIK) koondab sotsiaalministeeriumi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
teenused.
Erialaspetsialistide
koondumine
ühte kompetentsikeskusse tagab
andmekogude ja infosüsteemid
ühtse halduse, infotöötluse ja -arhitektuuri juhtimise.
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Mida toob Maardule 2017. aasta?
Uue aasta esimestel päevadel tehakse tulevikuplaane. Millsed ülesanded seab endale alanud aastal Maardu linnavalitsus? Milliste projektide teostamiseks suunatakse oma peamised jõud? Sellest räägib meie lugejatele linnapea Vladimir Arhipov.
Plaane on meil muidugi palju.
Iga osakond esitas oma nägemuse, mis sai arengukava koostamise aluseks kuni aastani
2025, mille teostamise jagasime mitmeks aastaks. Lähiaastate investeeringute summa
küündib 31. miljoni euroni.
Loomulikult on paari-kolme
aastaga neid summasid investeerida üsna vähetõenäoline,
kuid liigume edasi läbimõeldult, lähtuvalt arengukavast,
kus peamine rõhuasetus on linnakodanike elukeskkonna arendamisel,
s.h.
tasuta
linnatranspordi võimaluse loomisel ja haridusasutuste seisukorra parandamisel.
Suurimaks projektiks on kindlasti Muuga lasteaia ehitamine, mis võimaldab piirkonna
elanikel viia oma lapsed kodu
lähedal asuvasse lasteaeda. Nii
langeb ära vajadus viia lapsi
Tallinnasse või Maardusse, mis
on mugav ja ajasäästlik võimalus kasvatada lapsi tänapäevastes tingimustes. Uues lasteaias
on 80 põhikohta, kuid vajadusel
võimaldab ehitusprojekt laiendada hoonet nii, et ruumi jätkub
lisaks neljakümnele lapsele.
Võrreldes teiste omavalitsustega pole meie olukord selles
valdkonnas sugugi paha. Linn
on alati suutnud võimaldada
kõigile pisikestele linnaelanikele lasteaiakoha. Muuga lasteaia ehitamine võimaldab luua
veelgi paremad alushariduse
omandamise tingimused ning
rõõmustab Muugal elavaid perekondi.
Veel üks väga mahukas projekt on kergliiklusteede ehitamine. 2017.aasta jooksul
lõpetame ehitusjärgus olevate
kergliiklusteede
rajamise
Muugal ja Kallaveres, mis või-

maldavad inimestel kulgeda
linnas mugavalt ja turvaliselt.
Samal ajal teeme korda kõik jalakäijate ülekäigukohad ning
ehitame kaldrajad, mis hõlbustavad inimeste liikumist lapsevankrite ja ratastoolidega. Selle
projekti maksumuseks planeerime 400 tuhat eurot.
Eraldi äramärkimist vajab
suure parkla rajamise plaan, mis
lahendaks autode parkimisega
seotud probleemid linna Põhjaosas. Planeerisime parkla rajamist Veeru tänavaga piirnevale
nõlvakule, kuid vastavalt Keskkonnaministeeriumi seisukohale
on nõlv varisemisohtlik ning
parkla rajamiseks tuleb leida
ohutum koht. Kavatseme laiendada tänavaid ning kindlasti
leiame probleemile lahenduse.
Olulisel kohal on ka spordirajatiste korrastamine. Uuendame põhjalikult gümnaasiumi
staadioni ning asendame jalgpalliväljaku lagunenud betoonmüüri
uue
piirdega
.
Jalgpalliväljaku tribüüni kohale paigaldame kergkatuse,
mis võimaldab vaatajatel jälgida võistlusi iga ilmaga.
Püüame pingutada, et teostada
kõik kavandatu käesoleva aasta
jooksul, äärmisel juhul järgmisel aastal.
Kindlasti jätkuvad remonditööd kõigis meie linna haridusasutustes, et tagada meie
lastele kaasaaegne ja turvaline
õpikeskkond. Olemasolevad
vahendid, mida on eelarves võimalik investeerida sellesse
valdkonda, me paigutame just
sinna.
Meie linn on tuntud puhtuse ja
korra ning samuti kõrgetasemeliste suurürituste korraldamise
poolest. Seepärast on loomulik,
et kõik meie kevad-sügisesed

üritused jätkuvad. Endiselt toimuvad suvelaat, Maslenitsa ja
Maardu linnapäevad, mis on
saanud linlaste ja külaliste lemmiküritusteks. Loomulikult me
hoiame saavutatud taset ja
püüame seda tõsta s.t. latti mitte
alla lasta. Samal ajal areneb ka
linna kultuurielu, mille elavdamiseks kutsume esinema häid
kunstikollektiive ja teatreid.
Teatrietendused juba toimuvad
ja on pälvinud meie publiku
heakskiidu. Näiteks viimasel
Baskini teatri etendusel oli saal
täis, mida ma pole ammu näinud, kui siis ainult suurüritustel. Aga siin, vaatamata sellele,
et piletid polnud just kõige odavamate killast, olid kõik pääsmed väljamüüdud!
See annab tunnistust sellest, et
meie elanikud igatsevad head
teatrit ja soovivad näha häid
teatrietendusi ning me jätkame
tööd selles suunas.
Linnas hakkab tänavu toimuma palju spordiüritusi,
mida meil varem polnud. Näiteks käesoleva aasta augustis
toimub Maardus suurejooneline
laste jalgpallivõistlus, kuhu on
kutsutud 16 meeskonda, sealhulgas on tulemas meeskond
meie Prantsusmaa sõpruslinnast
ning samuti ootame osalema
noori sportlasi Armeeniast, Lätist, Leedust ja teistest riikidest.
Võistlus saab olema väga esinduslik ja suurejooneline.
Talviseks vabaaja veetmiseks sai soetatud spetsiaalne
traktor, mis teeb suusaradasid
meie metsapargis ning olen
veendunud, et see pole kehvem
suusatamise koht, kui Pirital.
Meie poolt on kõik tingimused
loodud. Olen kindel, kui talv
meid lumega rõõmustab, siis
kutsun kõiki tervisliku eluviisi

harrastajaid sportima meie suurepärasele rajale.
Kahtlemata on alanud aasta
proiriteediks tasuta ühistransport. Teatavasti valitsus plaanib
alates 2018. aastast
võimaldada inimestel maakondlikel bussiliinidel sõita tasuta.
Meie aga töötame pingsalt
selle nimel, et kõik meie linnakodanikud saaksid sõita tasuta
Maardu linna ühistranspordis.
Selleks on oluline arendada
koostööd meie partnerite- transpordifirmadega. Siiani puudusid
linnaliini
bussides
validaatorid, mistõttu polnud
meil reisijate arvust täpset ülevaadet.
Alles hiljuti paigaldati Temptransi bussidesse vastavad seadmed, mis teatud aja jooksul
hakkavad koguma andmeid, kui
palju ja millistel liinidel on
sõitjaid kõige rohkem. See võimaldab meil väljaarvutada üldise sõidumaksumuse ning
sellest lähtuvalt peab linn oma
eelarvest leidma vastava
summa transpordikulude katteks.
Aprillis toimuvaks eelarve lugemise ajaks saab Linnavoli-

Juubelihõnguline võistlusmäng
„Kes? Kus? Millal?“
28. detsembril toimus Maardu gümnaasiumi saalis 15. Eesti avatud esivõistlus „Kes? Kus? Millal?“ Maardu
linnapea karikale. Võistlus läks igati
korda. Haaravas võistluses osalesid 29
meeskonda 4 riigist : Eestist, Lätist,
Leedust ja Venemaalt. Traditsiooniliselt tugevate meeskondadega oli esindatud Läti. Suurepäraselt esines
St.-Peterburi meeskond, keda treenib
tippmängijate klubi liige, kahe grand
prix omanik Mihhail Skipski, kes oli
samuti kohal.
Noori mälumängijaid tervitas linnapea Vladimir Arhipov, kes soovis kõigile osalejatele edu võistlusel ja
kordaminekuid uuel aastal. Traditsioonilist kultuuriptogrammi pakkus tantsuansambel „Nezabudki“.

Võistlus kestis üle 6 tunni. Peamisteks mängudeks olid „Kes?
Kus? Millal?“ ja „Daugavpils“.
Mängu „Kes? Kus? Millal?“ võitis meeskond Riiast, teise koha
saavutas meeskond St.Peterburist
ning kolmanda koha pälvis meeskond Tartust. Maardu meeskonnad
said 19. ja 23. koha.
Osavõtjate arvamusel oli põnev
võistlus hästi organiseeritud ning
kulges sõbralikus õhkkonnas.
Võistlejad tänasid linna juhtkonda ja isiklikult linnapea Vladimir Arhipovit ürituse läbiviimise
toetamise eest ja avaldasid lootust,
et järgmisel aastal tullakse taas
kokku.
JEVGENI DMITRIJEV

kogu selgeks käesoleva aasta
linna eelarve võimalused. Volikogu liikmed otsutavad, milliseid soodustusi on võimalik
ühistransopordis kehtestada.
Kas määratakse soodustused ainult mõnele kindlale sihtgrupile
või langeb piletihind ühtlaselt
kõigi reisijate jaoks või hoopis
hakkab kehtima tasuta sõit
Maardu linna piires kõigile?
Hetkel on sellest vara rääkida,
sest moodustatud töörühm valmistab ette erinevaid variante.
Sotsiaalabi valdkonnas vaatame läbi kõik toetused ja soodustused,
mida
saavad
paljulapselised pered ja pered,
kuhu sünnib laps, eakad juubilarid ja elanikud, kelle vanus on
üle 80. eluaasta. Toetuste summasid on kavas suurendada.
Kui palju, see selgub pärast
järgmist volikogu koosolekut,
mis toimub juba jaanuaris. See
tähendab, et maksimaalselt, niipalju, kui võimalik suuname
toetused just nendele inimestele, kes seda kõige enam vajavad.
Vaatan tulevikku optimismiga,
sest viimase kolme aastaga on
Maardu linna rahvastiku arvu
langus aeglustunud ning vii-

mase nelja kuuga on Maardu
elanikeks rigistreerunud 246
inimest. Möödunud aastal
suutsime esmakordselt Maardu
linna ajaloos ületada kümne
miljoni euro piiri, mis oli laekunud meie linna registreerunud
elanike maksudest. See on märgiline sündmus, mis kohustab
meid veelgi suurema vastutusega kasutama väärtuslikke laekumisi linna arenguks.
Erinevate hinnagute andmetel,
elab Maardus ligi tuhat inimest,
kes kasutavad igapäevaselt
linna hüvesid ja teenuseid, kuid
ametlikult on registreeritud
teistes omavalitsustes ning sellest lähtuvalt laekub nende isikute tulumaks mujale. Mida
rohkem tulu saab linn, seda
rohkem on linnal võimalusi
luua oma kodanikele õdus ja
turvaline keskkond. Sellepärast
on iga registreeritud linnakodaniku panus väga oluline.
Seega, kui Sina, armas Lugeja,
kes Sa elad alaliselt Maardus,
pole veel mingil põhjusel registreerinud ennast Maardu
linna kodanikuks, siis tee palun
seda kohe praegu.
Möödunud aastal tegime mitmeid samme, et alustada elavat
ja avatud dialoogi linnakodanike ja linnavalitsuse vahel.
Mind siiralt rõõmustab see fakt,
et meie algatused said sooja
toetuse osaliseks ning, et te saadate korrapäraselt meile oma
küsimusi, asjalikku kriitikat,
arukaid ettepanekuid ja häid
soove. Tagasiside, meie suhtlemine Internetis ja vahetud kohtumised aitavad meil paremini
mõista, mis linnas toimub ning
millised on inimeste soovid,
ootused ja vajadused. Esitage
meile oma küsimusi, helistage
ja tulge isiklikult kohale- teie
arvamus on meile tähtis! Ainult
koos teiega saame ellu viia kõik
kavandatud ettevõtmised ning
muuta unistus õitsvast Maardust reaalsuseks.

Maardu Noortekeskus toimetab tegusalt
Jaanuaris toimus meeskonnavõistlus piljardis. Erinevad meeskonnavõistlused on vajalikud
isiksuse
sotsiaalsete
oskuste
arendamiseks. Sellised võistlused õpetavad
meeskonnatööd ja vastutust. Meeskonnamäng
loob usaldusliku ja vastastikuse abistamise
õhkkonna, mis on oluline noore inimese sotsiaalsuse kujunemisel.
Meeskondlikus piljardis saavutasid esikoha
David Koval ja Denis Lvov, teiseks tulid Jevgeni Podgornõi ja Danik Vassiljev ning kolmandaks jäid Vjatšeslav Hodalev ja Ilja
Mosolov. Ürituse korraldaja ja kohtumik oli
Anna Žurovskaja.
Täname kõiki lapsi osavõtu eest!
Terve eluviisi projekti rahastab Vopak
E.O.S. Lapsed saavad karikaid, medaleid ja
hinnalisi kingitusi.
Maardu Noortekeskuse direktor
JEVGENI GOLOVATš
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Maardu Toidupank jätkab
2017.aastal oma tegevust
Eestis elab palju väga madala sissetulekuga peresid, kellel on raskusi endale igapäevase toidu tagamisega. Üle Eesti töötav
vabatahtlik organisatsioon Eesti Toidupank
aitab neil inimestel ning eelkõige vaesuses
elavatel lastega peredel kõhud täis saada.
Eesti Toidupangal on sõlmitud kokkulepped suurimate toidukaupluste kettidega,
mis annetavad toidukaupu, millel on lähenemas „parim enne“ kuupäev, samuti
kaupa, mida ei jõuta ära müüa või mis on
valesti pakendatud, kuid tervisele ohutu. ja
müügiks mittekõlbulik. Regulaarselt toimuvad ka toidukogumise kampaaniad,
mille ajal saavad inimesed osta kampaaniaga liitunud kauplustest toidukaupu ning
annetada need toidupangale.
Maardus tegutseb Eesti Toidupanga filiaal
alates 2011. aastast aktiivse ja entusiastliku
maardulase Tiina Kihulase vabatahtlikul
eestvedamisel.
Maardu Toidupangast saavad abi sotsiaalosakonna poole pöördunud isikud, kellele
on määratud toimetulekutoetus, kes on toimetulekutoetust taotlenud, kes saavad vajaduspõhist peretoetust ning teised
vähekindlustatud pered, kelle kohta sotsiaalosakond on vastava otsuse teinud. Sotsiaalosakond
edastab
toidupangale
abivajajate kohta info, misjärel on võimalik
saada toiduabi. Abivajajate nimekirjad vaadatakse üle regulaarselt. Toiduabi on mõeldud ajutise abina rasketest aegadest
ülesaamiseks.
Toiduabi aitavad inimesteni tuua vabatahtlikud. Maardus töötab toidupangas 10
vabatahtlikku, kes panustavad igal nädalal
oma vaba aega toiduabi kogumisele, sorteerimisele, abipakkide komplekteerimisele
ning väljaandmisele. Vabatahtlikud ei saa

oma tegevuse eest töötasu. Suurem osa vabatahtlikest on seda tööd teinud avamisest
alates, st juba 6 aastat. 2013.aastal sai meie
vabatahtlik Erika Tiganik ka vabariikliku
tunnustuse ning Presidendi autasu osaliseks
vabatahtlike juhendamise kategoorias.
Toiduabi koosneb kauplustest saadud annetustest. Hetkel saab Maardu filiaal oma
kaubad Tallinnast. Toiduabi pakid on igal
jagamiskorral ja igal perel erinevad, selles
on tavaliselt leiva-saia tooted, puuviljadjuurviljad ja midagi magusat. Inimesel on
õigus loobuda talle pakutud toiduabi ühikust, selleks antakse toiduabi pakk inimesele kätte pakendamata kujul ning klient
näeb kõiki pakutavaid toiduabi ühikuid
ning saab need üle vaadata.

Lisaks regulaarsele iganädalasele toiduabile saab toidupangast ka Euroopa Liidu
toiduabi. EL toiduabi väljastatakse kaks
korda aastas – kevadel ja sügisel. EL toiduabi saajate nimekirja koostab Sotsiaalministeerium ning nimekirjadesse kantakse
inimesed, kes teatud perioodil taotlesid toimetulekutoetust või said vajaduspõhist peretoetust. EL toiduabi väljastatakse rangelt
ainult nende nimekirjade alusel.
Alates 2016 on Maardus Toidupank avatud aadressil Langu 4 ning jagab toitu esmaspäeviti 16.30-17.30.
Abisaajaid teenindatakse elavas järjekorras, lastega peresid teenindatakse eelisjärjekorras.
Toidupanga Maardu osakond

Madalapalgaliste tulumaksu
tagasimakse soovijad peavad
taotluse esitama

Tänavu saavad eelmisel aastal madalat palka teeninud inimesed taotleda tasutud tulumaksu tagasimakset, kuid selleks
tuleb esitada maksuametile taotlus, mida saab teha alates 15.
veebruarist.
Tagastust saab taotleda ligi 100 000 täiskasvanut, kes töötasid 2016. aastal täistööajaga vähemalt kuus kuud ja teenisid
aastas kokku alla 7818 euro ehk keskmiselt alla 651 euro
kuus. Tagasimakset saab taotleda 2017. aasta tuludeklaratsiooni esitamisega, see laekub sarnaselt tulumaksu tagastusega hiljemalt 30. juuniks. Maksimaalne tagasimakse on kuni
709 eurot.
„Maksimaalne tagastussumma ootab neid, kelle kuusissetulek on 480 eurot ning kellel ei ole teisi tulumaksu tagastamise aluseid nagu eluasemelaenu ega koolituskulusid,“selgitas Rahandusministeeriumi ase-kantsler Dmitri Jegorov
"Madalapalgaliste tagasimakse on maksureformi esimene
samm. Kui sel aastal rakendub tagasimakse, siis 2018. aastal
asendub see 500-eurose maksuvaba tuluga kõigile, kes teenivad alla keskmise palga," -ütles rahandusminister Sven
Sester.
«Tagastamisele kuuluv summa 500 eurot jagatakse kaheteistkümneks kuuks. Selliselt ei pea uue korra kohaselt madalapalgalised inimesed oma tulumaksu tagastamist ootama
terve aasta, vaid nende inimeste igakuine neto-sissetulek on
iga kuu sellevõrra pisut suurem“,- märkis Jegorov.

Korterelamute renoveerimine KredEx-i toetuse
renoveerimislaenu abil

Enamus kortermaju, mis on
ehitatud enne 1990.aastat, on
kas amortiseerinud, vajavad
renoveerimist või on suure
energiatarbimisega. Tagamaks
heitgaaside vähendamist ja
tõstmaks hoonete energiatõhusust on Eesti Vabariik Euroopa
Liidu struktuurfondidest taotlenud raha kortermajade renoveerimiseks
ja
energiatõhususe tõstmiseks.
Kortermajade renoveerimise
ja energiatõhususe tõstmise
toetusi jagab KredEx ning renoveerimislaenu väljastavad
kommertspangad. KredEx-i
toetus saab taotleda 15%, 25%
ja 40% ulatuses projekti kogumaksumusest sõltuvalt korterelamu
rekonstrueerimise
komplekssuse tasemest.
Kõikide toetuse määrade
puhul tuleb parandada sisekliimat, see tähendab rekonstrueerida
ventilatsioonisüsteem. 15% toetuse puhul
tuleb teostatavate töödega saavutada 20% energiasääst, 25%
toetuse puhul tuleb rekonstrueerida küttesüsteem, soojustada fassaad, katus ja vahetada

kõik vanad aknad, 40% toetuse puhul tuleb lisaks eelnimetatule tõsta külmasildade
vältimiseks ka aknad soojustuse tasapinda või soojustada
aknapaled ja paigaldada soojustagastusega
ventilatsioonisüsteem.
Oma korterelamule KredExi
toetuse ja renoveerimislaenu
taotlemiseks ja renoveerimisega seotud tegevusteks soovitaksin järgmist tegevuskava
Tellige energiaaudit ja energiamärgis
korterelamule.
Energiaaudit selgitab välja
Teie korterelamu tehnilise ja
energeetilise seisukorra ja
pakub välja renoveerimise
kava ja orienteeruva renoveerimise eelarve. Energiamärgis
selgitab välja olemasoleva
energiatarbimise Teie korterelamus.
Tutvuge
KredEx-i
toetuse tingimustega ja küsige
pangast esialgsed laenutingimused .Laenuvõimaluste arvutamiseks on vajalik teada
esialgset eelarvet ja soovitavat
toetuse määra.
Tutvustage Teie korteriühistu

liikmetele energiaauditiga pakutud renoveerimise kava ja
orienteeruvat renoveerimise
eelarvet ning KredEx-i toetuse ja pangalaenu tingimusi .
Vajadusel kutsuge kokku informatiivne renoveerimise
üldkoosolek.
Kutsuge kokku üldkoosolek,
kus teavitate korterelamu renoveerimise vajadusest ja tingimustest ning võtke vastu
korteriühistu üldkoosoleku
otsuse projekteerimiseks ja rekonstrueerimiseks ning laenutaotlemiseks.
Leidke ja sõlmige leping sobiva
tehnilise
konsultandiga, kes aitab koostada tööde lähteülesande .
Tehniline konsultant nõustab
Teid projekteerimis- ja ehitustööde eelarvete koostamisel,
projekteerimise ja ehitamise
hangete läbiviimisel, ajagraafikute koostamisel jm vajalike
protsesside läbiviimisel. Tehnilise konsultandi põhiülesanne on nõustada ühistut
tehnilistes küsimustes ennekõike enne rekonstrueerimise
algust ja renoveerimis prot-

sessis ning seega peab leping
ühistu ja konsutlandi vahel
olema kehtiv kuni rekonstrueerimistööde lõpuni.
Tellige ehitusprojekt ja taotlege ehitusluba
Esitage KredExile toetuse
taotluse dokumendid
Peale projekti ekspertiisi läbimist (25% ja 40% toetuse
korral) korraldage hanked ehitaja ja omanikujärelvalve leidmiseks . Arvestage et lisaks
hinnale on olulised ehitaja pädevus,
usaldusväärsus,
finantsvõimekus, garantii - ja
maksetingimused.
Esitage laenutaotluse dokumendid panka
Esitage KredExile täiendavad dokumendid: projekti eelarve, hinnapakkumised ja
panga laenuotsus, mis on vajalik toetuse summa fikseerimiseks
Sõlmige laenu- ja töövõtulepingud ehitusfirmade ja omanikujärelevalvega
Ehituse finantseerimise järjekord on omavahendid, laen,
toetus . Laenusumma väljamakse toimub etapiviisiliselt

ehitusarvete ja aktide alusel
Toetuse väljamakse toimub
peale kõikide tööde vastuvõtmist ja vajalike dokumentide
esitamist KredExile (vajadusel
on võimalik taotleda toetuse
väljamakset kahes osas).
Renoveerimise ettevalmistustööd on pikkusega kuni 12
kuud ja renoveerimistööd kestavad kuni 8 kuud. Renoveerimistööde teostaja annab
garantii 60 kuud oma töödele
ja korteriühistul on kohustus
sõlmida hooldusleping 60
kuud renoveeritud hoone
hooldamiseks.
Mida edasi teha ,kui olen
korteriühistu liige ,kes
arvab et renoveerida oma
korterelamut on vaja?
Tee endale selgeks oma korterelamu tehnilise ja energeetilise seisukorra ja KredEx-i
toetuse ja pangalaenu tingimused
Tee endast kõik, et ka teised
korteriühistu liikmed jõuaksid
arusaamisele, et oma korterelamut on vaja renoveerida.
Leia renoveerimiseks mõttekaaslased

Külasta mõttekaaslastega
enda tuttavaid, kus on korterelamu renoveeritud ja võrdle
arveid ja tee selgeks palju
nemad ja palju teie maksate
hooldus ja energia kulude eest
sama pinna pealt ning jaga informatsiooni
korteriühistu
liikmete seas.

Mida võidavad korterelamu renoveerimisega korteriühistu liikmed ja kogu
linn?
Vähenevad eluaseme kulud
st. vähenevad soojusenergia ja
elektrienergia kulutused
Korterite sisekliima paraneb
tänu sundventilatsiooni ja reguleeritava kütesüsteemile
Renoveeritud korterelamutes
korterite hind tõuseb. Tegemist on praktiliselt uue majaga
nii välimuselt kui energeetiliselt.
Linna välisilme muutub värskeks.
Lugupidamisega
LEMBIT IDA
+372 5306 5737
tehniline konsultant
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Austatud Maardu gümnaasiumi vilistlased ja külalised!
Tänavu tähistab meie gümnaasium oma 20. sünnipäeva!
Olete oodatud osalema juubeliüritustel,
mis toimuvad 3.veebruaril 2017.aastal!
Rohkem infot: www.mgm.ee

Meenutades möödunud aegu
Maardu gümnaasiumi 20. aastapäeva juubeliürituste eel kohtusid meie kooli noored reporterid esimese direktori Leo Repponeniga, kes on tihedalt seotud Maardu keskkooli rajamise ja arendamisega.
Tänapäevane
Maardu
gümnaasium sündis Maardu
keskkooli baasil. Rääkige
palun,
kuidas
asutati
Maardu keskkool? Milline
ta siis oli?
Siis oli meie linnas ainult üks
keskkool, mis oli tollal Eesti
suurim. Kooli 33. klassis
õppis kokku 2300 eesti- ja
vene last. Juba ainuüksi esimesi klasse oli 11!
1987. aastal kolis kool uude
majja, kus ta asub tänapäevani. Ootasime 1. septembrit
suure elevusega, kuid kahjuks
esimeseks koolipäevaks me ei
saanud uude majja küttesüsteemi probleemide tõttu. Alles
10. jaanuaril 1988. aastal toimus uue hoone avamine ning
sai alustada õppetööga värskelt valminud hoones. Juriidiliselt oli lahendus selline, et
alates 1. septembrist töötasid
Maardus kaks kooli: Maardu
keskkool ja Maardu põhikool.
Kaheksa eesti õppekeelega

klassi kolis keskkooli neljandale korrusele. Tol ajahetkel
oli meil neli õppealajuhatajat:
Sofina Ljubov, Arestova Natalja, Minjo Iivi, Grünber
Svetlana ja majandusjuhataja
Tatjana Petrova. Kahes koolis
töötas kokku umbes 170-180
inimest.
Mida peate oma suurimaks
teeneks kooli arengus?
Arvan, et peamiseks teeneks
oli pedagoogilise kollektiivi,
õpilaskonna ja lapsevanemate
ühenduse kujundamine, kes
kõik väga aktiivselt toetasid
uue kooli käivitamist. Tunnustamist väärt saavutuseks pean
ainesektsioonide töö alustamist ning klassisisese aktiivi
kujunemist ja ülesannete jagamist.
Kui keeruline oli koolijuhtimine?
Loomulikult oli meie kooli
algustee üsna raske. See oli
NSVLiidu lagunemise aeg.

Rahastamine oli lõpetatud,
mistõttu jäi meil saamata ligi
kolmandik vajalikest õppevahenditest. Samal ajal Eesti Haridusministeerium ehitas kooli
Sahaloole ning kahe haridusasutuse rahastamise vahe oli
teravalt tuntav. Lisaks tol hetkel polnud Maardu iseseisev
omavalitsusüksus, mis tähendas, et kõik küsimused tuli
kooskõlastada Tallinnas.
Aga vaatamata sellele, me
siiski suutsime välja tulla keerulisest majanduslikust olukorrast.
Tuli ette ka mitmeid organisatsioonilisi raskusi: klasside
komplekteerimine, õpperuumide jaotus ja klassijuhatamine. Tublid ja aktiivsed olid
minuga koos alustanud õpetajad, kelledest mõned töötavad
koolis tänini: Jevgeni Dmitrijev, Galina Nast, Ljudmila
Boitšenko, Veronika Grünbaum.
Kõik oli uus, paljad seinad,

Valgus, kaamera, mootor
Glamuur- see on 20.-30. aastate Ameerika sära, kui Hollywoodi filmitööstus hakkas
tooni andma kogu filmimaailmas. Kõik tütarlapsed püüdsid
sarnaneda polulaarsete näitlejannadega, kandes sama soengut, riideid ning loomulikult
soovisid noored inimesesd endale samasugust glamuurset ja
ilusat elu. Sära, kuld, briljandid,
kristall, pärlid, karusnahad,
suured kabrioletid, kõige kalli
ja luksusliku küllus sisekujunduses ja staare ümbritsevas

keskkonnas. Miks mitte sukelduda sellesse luksusesse kasvõi
üheks õhtuks ja tunda ennast
tõelise filmidiivana või galantse
südametemurdjana.
Aastavahetuse pidustuste eel
toimus Vaba Aja Keskuses 14.26- aastaste noorte teemaõhtu
"Old Hollywood". Väärib tunnustust, et pea kogu üritus oli
noorte enda korraldatud. Igaüks
sai tunda tolle ajastu imelist
õhkkonda, kandes väikest
musta kleiti või kauge ajastu
moehitti- püksitrakse. Fuajees

algas seltskonnamelu ning punasel vaibal särasid kaunid inimesed.
Kogu peo ajal kõlasid Old
Hollywoodi ajatud helid, mida
pakkusid kaks Maardu noorteansamblit. Kordumatud The
Rocket Catsi muusikud esitasid
rockabilly ja Rock'n'rolli. 5
Degrees esinesid kuulajatele
pop-rocki stiilis.
Ürituse ajal tekkis kolm omavahel konkureerivat filmistuudiot, mis võistlesid parima

katteta aknad- ei olnud kardinaid ega kardinapuid, kuid
lapsevanemate abiga saime
koolis palju asju korda. Siis
oli ka see aeg, kus me ei teadnud, mis saab iseseisvunud
Eesti Vabariigist edasi. Paljud
meie õpilaste pered lahkusid
Eestist, kuid valdav enamus
jäi siiski oma kodukohta ning
seetõttu meil õpilaste puudust
ei olnud.
Kas õpilased õppisid siis
rohkem? Kui palju tunde oli
tunniplaanis?
Õppekoormus oli tollal tunduvalt suurem, sest arvuliselt
oli rohkem ajaloo, geograafia
ja kirjanduse tunde. Lugema
pidi samuti palju, nii kohustuslikku kirjandust kui ka ka
ilukirjandust. Tänapäeval aga
tehnilised võimalused tõrjuvad raamatud meie elust välja
ning võimalik, et varsti pole
koolides üldse enam raamatuid. Vene keele-ja kirjanduse
stsenaariumi kirjutamise ja
filmi lavastamise eest. Pingutused olid seda väärt, sest iga selle
n.ö üheõhtu näitleja sai oma
esimese ja võibolla ka viimase
Oscari.
Old Hollywood – see on unustamatu aeg ning siinkohal tasub
meenutada, mida ütles austraalia ja ameerika teatri, kino ja televisiooni
näitleja
ning
produtsent Hugh Jackman:
„Hollywood – see on täiskasvanute Disneyland, kuhu tasub
tagasi minna vaid üheks õhtuks“.
JULIA PRONJAGINA

tunnid olid iga päev, nüüd aga
õpetatakse eesti keelt sageli
vene keele asemel. Ka reaalainetele pühendatakse praegu
vähem õppetunde. Kuid vaatamata suurele lõpetajate arvule, (mis küündis 120
õpilaseni) oli medaliga lõpetanuid tollal vähem. Nüüd aga
vaid 30. lõpetajast on pea kolmandik medaliomanikud.
Mida soovite Maardu gümnaasiumimi perele?
Pean ütlema, et Maardu
gümnaasium areneb väga edukalt ning olen kindel, et see
areng toimub tänu direktorile
Pavel Titovile. Väga hästi on
korraldatud klassiväline tege-

vus, s.t. töötavad mitmesugused huviringid, kus lastel on
võimalik näidelda ja sporti
teha. Samuti on heaks näitajaks edukalt sooritatud riigieksamid. Soovin koolile hoida
võetud kurssi!
Täname Leo Repponeni
mälestuste jagamise eest ja
kogu südamest soovime talle
tugevat tervist ning jätkuvat
loomingulist indu.
Vestluse panid kirja
JULIA PRONJAGINA
ja SOfIA SEVALKINA
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Maardu hariduselu väärikas juubel
Kakskümmend sündmusterohket aastat on ühe
kooli elus tähtis ajajärk. Midagi on ununenud,
kuid palju on jäänud mällu ning saanud kooli ajalooks. Kõige tähtsam inimene koolis on kahtlematult direktor. Maardu gümnaasiumi direktor Pavel
Titov on õpetajate dünastia särav esindaja, kes on
oma elust koolile pühendanud pea 40 aastat.
Kooli juubeli eel palusime direktoril vastata mõnedele küsimustele.
Meie gümnaasium tähistab
juubelit. Millise n.ö. pagasiga
sünnipäeva tähistame?
Meie kõige suurem pagas on üle
80. pedagoogi ja üle 800. õpilase.
Aga see, et Maardu gümnaasium
on tuntud mitte ainult Harjumaal
aga ka vabariigis laiemalt, on
meie õpetajate ja õpilaste teene
ning kõigi endiste töötajate ja õpilaste teene kokku. Oleme saavutanud väärikaid kohti erinevatel
konkurssidel ja võistlustel. Näiteks meie keelekümblusklassid
tunnistati eelmisel aastal Eesti parimateks.
Meie 7.-9. klasside jalgpallimeeskond tuli 2016. aasta veebruaris
saalijalgpalli
meistrivõistlustel Eesti meistriks.
Käesoleval õppeaastal saavutasime kolmanda koha Harjumaa
turvalisemate koolide konkursil.
Kahekümne aastaga on gümnaasiumi lõpetanud üle 1500 õpilase
(päevases ja õhtuses õppes), kelledest 58 kuldmedaliga ja 99 hõbemedaliga. Meie lõpetajate
hulgas on palju Eesti tuntud inimesi, nende hulgas sportlasi, raadioja
teleajakirjanikke,
pedagoode, arste ja teisi spetsialiste. Viimase 15. aastaga on üle
80 % meie kooli lõpetajatest jätkanud õpinguid kõrgkoolis. Viimaste aastate trend on see, et
jäädakse elama Eestisse. Mõned
aastad tagasi sõitis palju vilistlasi
õppima välismaale, sealhulgas
Venemaale ja erinevatesse Euroopa Liidu riikidesse. Ühe lennu
lõpetajatest läks mitu õpilast otse
Edinburghi ülikooli, kus on tänaseks lõpetanud magistratuuri.
Üheks suureks rikkuseks on veel
meie vilistlaste lapsed, kes õpivad
praegu gümnaasiumis.
Kas mäletate seda päeva, mil
astusite direktorina esmakordselt üle kooli läve?
Mäletan hästi seda päeva, kui
asusin Maardu gümnaasiumi juhtima. See oli 11 aastat tagasi 2.
jaanuaril 2006.a. Minu esimene
tööpäev algas kooliga tutvumisest. Kooli juhtkonnale esitles
mind gümnaasiumi esimene direktor Lev Abramovitš isiklikult,
kes oli siis Linnavolikogu esimees, mis oli minu jaoks tähtis ja
vajalik toetus.

Esialgu võrdlesin tihti Maardu
gümnaasiumi oma eelmise kooliga. Olen kindel, et ka mind võrreldi
eelmise
direktoriga.
Õppisin kollektiivi tundma ja
kollektiiv õppis tundma mind.
Sageli tegin ettepanekuid lähtuvalt oma eelmistest kogemustest.
Näiteks, muutsime gümnaasiumi
tavalise koolikella muusikaliseks, tegime oma lipu ja logo,
pisut hiljem tuli e-kool, kuigi
Tallinna koolides oli see kõik toiminud juba mitu aastat. Oli palju
uut, mis mind, kui direktorit
meeldivalt üllatas, näiteks palju
huviringe. Eriti avaldas mulle
muljet laulu- ja tantsuringe juhendavate õpetajate professionaalsus. Alguses polnud mulle
kõik koolis toimuv alati mõistetav ning läks aega, kuni tuli selge
arusaamine kooli omanäolisusest, mida peab vääriliselt hindama, sest kõik oli vajalik ning
hästi korraldatud. Mul on heameel, et meie gümnaasium on
just selline.
Kuidas elab gümnaasium
täna?
Võrreldes eelmiste aastatega on
tänavu põhikooli õpilasi rohkem,
samuti kasvab 1. klassi astujate
arv. Suureneb huvi keelekümblusklasside vastu. Kahtlematult see
rõõmustab ning ma loodan positiivsele tulemusele järgnevatel
aastatel.
Meie gümnaasiumis toimub
väga aktiivne ühiskondlik elu.
Pole ühtegi nädalat, kus saaks niisama, vaikselt ja rahulikult tegeleda pelgalt õppetööga. Pidevalt
midagi toimub väljaspool tunde
(muidugi huvitavat ja harivat),
kuid koolielu peabki olema sotsiaalselt aktiivne ja tegus. Kool
mängib inimese elus kindlal eluetapil võrreldamatult tähtsat osa.
Just siin pannakse alus inimese
edasiseks käekäiguks, kujundades käitumismustreid, tundeid ja
hingeelu, mis teevad inimest Inimese!
Meil on mille üle uhkust tunda ja
mille kallal veel töötada, kuid
peamine, et me mõistame, milles
on meie probleemid ning oleme
valmis neid lahendama. Üks probleemidest on noorte pedagoogide
vähesus ja meesõpetajate puudus.

Rääkige palun tööplaanidest.
Milline on gümnaasiumi perspektiiv?
Esiteks, me hakkame tegelema
oma arengukava täitmisega. Materiaalses plaanis vajame kooli renoveerimist, selleks, et füüsiline
õpikeskkond vastaks kaasaja
nõuetele ja kooli õppekava võimalustele. Linnavõimud toetavad
seda.
Teine probleem, mis vajab lahendamist, on uute õpilaste toomine gümnaasiumi astmesse ja
seda mitte ainult oma koolist, vaid
ka teistest Maardu koolidest, eriti
Maardu põhikoolist. Juba kolmas
aasta püüame ellu viia seda programmi. Maardu põhikooli lõpetajad,
kes
tulevad
meie
gümnaasiumi astmesse on edukad
mitte ainult õppimises aga ka
kooli ja linna ühiskondlikus elus.
Paljud nendest lõpetavad gümnaasiumi medaliga ja on meie
linna uhkuseks!
Lisaks on meie tähtsaks ülesandeks eesti keele õppe parendamine
põhikoolis.
Kui
gümnaasiumi õpilaste keeleoskused on vabariiklikul tasemel küllaltki kõrged ( hinnete keskmine
on üle 80. punkti), mis on hea
näitaja, siis põhikooli lõpetajad ei
valda kõik piisavalt eesti keelt, et
jätkata haridusteed riigikeeles.
Need on meie peamised ülesanded.
Rääkige palun, kuidas gümnaasium tähistab oma sünnipäevi? Kas on olemas ka
väljakujunenud traditsioonid?
Oma kooli sünnipäevi oleme tähistanud siin. On olemas ka kindlad traditsioonid. Igale juubelile
kutsume oma kolleege: õpetajaid,

Pidulik jõululõuna
2016. aasta viimasel koolipäeval toimus Kallavere Keskkoolis
enneolematu üritus! Juhtkond
oli otsutanud kutsuda kogu
koolipere ühise laua taha pidulikku jõulupraadi sööma. Mõtte
teostas väga suurepäraselt kooli
hoolekogu.

Kell 10.30 sisenesid pidulikus riietuses õpilased ja õpetajad võimlasse, kus neid ootasid lumivalgete
linadega kaetud lauad ja pingid.
Enne sööki esines Marietta Liivak
viiulil ning Kariima Saeed esitas
jõulumeeleolu loova laulu. Seejärel soovis direktor head isu ...

Praad oli maitsev, teenindus
täiuslik, õpilased viisakad.
Praele järgnes magustoiduks
jäätis ning uksel said kõik kaasa
kommipaki.
Koolipere tänab suurepärase
mõtte ja teostuse eest juhtkonda
ning hoolekogu!

kes on töötanud meie koolis, vilistlasi, koostööpartnereid. Kutsume, et tänada kõiki antud
panuse eest. Sellepärast, et ilma
nendeta poleks gümnaasium selline nagu ta on praegu.
Teiseks traditsiooniks on see, et
igakord püüame teha kingitusi kõigile õpilastele ja õpetajatele, olgu
see logoga pastapliiats, vihik või
mõni märk, mis jääb mälestuseks.
Ja veel üks tore traditsioon on vilistlaste etteaste õpilaste ees. Samuti on meil kooli atribuutika
loomise traditsioon. Näiteks 10.

sünnipäeval tekkis meil logo ja
koolilipp. 15. sünnipäevaks avasime medaliomanike tahvli, mida
me pidevalt täiendame. Sel aastal
plaanime koostada „Vilistlaste
kaardi“, kuhu saame märkida millistes linnades ja riikides meie vilistlased õpivad ja töötavad.
Mida uut on meie gümnaasiumi haridusprotsessis?
Esiteks, need on uued infotehnoloogilised õppevahendid. Kui ma
11 aastat tagasi tulin siia kooli,
siis arvutid olid ainult arvutiklassides ja koolis oli vaid üks projektor. Nüüd on arvutid ja projektorid
igas klassis, üheteistkümnes klassiruumis on interaktiivsed tahvlid.
See on oluline, sest kriiditahvlil
muidugi võib veel kirjutada aga
interneti abil saab kasutada õppematerjali erinevaid esitlusvõimalusi
ja
audio-visuaalseid
õppeprogramme, mis tähendab, et
õppetöö kulgeb palju tõhusamalt
ja huvitavamalt.
Teiseks, tekkis gümnaasiumiastmes valikaine võimalus. Igal aastal me püüame laiendada
valikainete nimekirja, kuhu ilmuvad uued ained, millel on iga inimese jaoks praktiline väärtus:
näiteks koolis õppimise ajal võimalus saada autojuhiluba, omandada toiduvalmistamise oskusi,
mis on vajalikud igale inimesele.
Valikaine võimalust pean väga
oluliseks.
Paljusid ülesandeid saab lahendada erinevate elektrooniliste
seadmete abil ja seda tuleb õpilastele õpetada. Korrutustabel treenib mälu, kuid kas on vajadus

teha keerulisi tehteid paberil, kui
igaühel on kalkulaator? Milleks
see leiutati? Ilmselt selleks, et inimesel jääks rohkem aega tegeleda
millegi muuga, reisida, käia teatris, külastada muuseume, näitusi,
mis on ju ka õppimise moodus.
Viimastel aastatel on gümnaasiumis hakanud rohkem toimuma õppereise, ekskursioone,
teematunde väljaspool kooli j.n.e.
See on samuti meie kooli üks
uuenduslik omapära. Igal aastal
on meil üks päev, kui gümnaasiumi lõpueksami ajal sõidab kõik
ülejäänud koolipere õppereisile.
Kehtivas riiklikus õppekavas on
fikseeritud: põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik
kaitsta oma uurimustöö. Siin peab
iga õpilane ise mõtlema ja valima
endale sobiva töö teema ja selle
teostuse- ja esitlusviisi. Õpilast ei
piira keegi. Igaüks teeb valiku ise,
mis talle rohkem meeldib.
Millisena tahaksite näha tulevikukooli?
Näha tulevikukooli? Aga ma
näen seda iga päev! Tulen esmaspäeva hommikul kooli ja näen midagi uut. Aga kui ausalt, siis alati
tahaks näha kooli sellisena, kuhu
õpilased ja õpetajad tulevad rõõmuga, teadmishimulistena, heatujulistena.
Oma
pikast
õpetajakogemusest tean, et see
õnneks toimib paljude õpetajate ja
õpilaste puhul. Alternatiivi inimlikule suhtlemisele õpilase ja õpetaja vahel ma hetkel ei näe. Me ju
tahame jääda inimesteks, mitte
muutuda hingetuteks robotiteks.
On ju nii?

Tehke lähedastele head!

Jõulud ja aastavahetus on imede ootuse ja soovide täitumise aeg. Pühadeelsel ajal toimus Maardu gümnaasiumis igaastane heategevuslik jõululoterii.
Kooli õpilasomavalitsus otsustas kogutud vahendite eest kinkida Maardu puuetega Noorte Päevakeskusele ramatuid ja bürootarbeid, mis tegid Päevakeskuse noorte meele väga rõõmsaks.
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Marina Ostrovskaja
juubelikontsert
"Südamest südamesse" ansambli
"Zlatõje gorõ" osavõtul
24. veebruaril

kell 15.00

Maardu Vaba Aja Keskus,
Keemikute 12b
Sissepääs tasuta

Maardu linna kultuurikava
Kunstnik Vladimir Inkatovi
personaalnäitus
Maardu Vaba Aja Keskus, Keemikute 12b
Avatud 10.00 - 18.00
Sissepääs tasuta
***

14.veebruaril kell 18.30
Maardu Rahvamaja, Karjääri 4
Kontsert
"Armastusest"
Maardu rahvamaja kollektiivide
osavõtul
Sissepääs tasuta
***

16. veebruaril kell 14.00
Maardu Vaba Aja Keskus, Keemikute 12b
Traditsiooniline kontsert eakatele
Sissepääs tasuta
***

17. veebruaril kell 11.30
Maardu Vaba Aja Keskus, Keemikute 12b

Maagiline tsirkus Mironšou
Pääsmed korraldajalt
***

24. veebruaril kell 15.00
Maardu Vaba Aja Keskus, Keemikute 12b
Marina Ostrovskaja juubelikontsert" Südamest südamesse"
ansambli "Zlatõje gorõ" osavõtul
Sissepääs tasuta
***

26. veebruaril, algusega
kell 10.00
Traditsiooniline Maslenitsa
rahvamaja esisel platsil, Karjääri
4
Kava:
10.00. Laada algus
11.00 Maslenitsa atraktsioonide avamine
12.00 Kontsertkava Tallinna,
Maardu ja Pihkva linna kunstikollektiivide osavõtul
18.00 Maslenitsa põletamine

***

27.veebruaril kell 18.30
Maardu Vaba Aja Keskus, Keemikute 12b
USA õhujõudude orkestri klarnetikvarteti kontsert
Sissepääs tasuta
***

5.märtsil kell 17.00
Maardu Vaba Aja Keskus, Keemikute 12b
Vana Baskini Teatri etendus
«Õnnenumbrid»
Peaosas Helgi Sallo
Pileti hind 16 eurot (õpilastele ja pensionäridele 14 eurot)
***
Pääsmete eelmüük Maardu
Vaba Aja Keskuses (Keemikute 12b)
ja Maardu Rahvamajas
(Karjääri 4) E-R kell 10.00 17.00
Pääsmete müük enne ürituste
algust kohapeal

Vladimir Inkatovi
maalide näitus
Kutsume kõiki kunstihuvilisi tutvuma
meie suurepärase kaaslinlase loominguga.
13. jaanuaril avati Maardu Vaba Aja
Keskuses Maardu kunstniku Vladimir
Inkatovi maalide näitus, kus on esindatud kunstniku viimase kümne looming,
peamiselt maastikumaalid ja natüürmordid.
Näitusega saab tutvuda kuni veebruari
lõpuni Maardu Vaba Aja Keskuses
(Keemikute 12b)
Vladimir Inkatov on pärit Aserbaidzanist. Alates 1990. aastast tänapäevani
elab ja töötab Eestis. Eesti Vene Kunstnike Liidu liige alates 2003. aastast.

Bulgaaria veinikohvik
Maardus, Avar tn.8 ,
pakub hubaseid ruume pidulike
sündmuste, sünnipäevade
ja perekondlike tähtpäevade
korraldamiseks. Info ja tellimine
telefonil 5561 5632

Maardu Linnavalitsus ja Maardu Linnavolikogu avaldavad siirat ja sügavat
kaastunnet Marika Antsonile kalli ema
Lea Iitali surma puhul

Spordiüritused – veebruar 2017
11.02.
18.02

Maardu iluvõimlemisturniir „Veebruari täht“
XVIII Kalapüügivõistlus «Maardu Ahven 2017»

10.00 - 18.00
08.30 - 14.30

Kallavere Keskkool
Maardu jäärve
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60-aastased
STRELETS
PETROVA
TŠUNIHHIN
ŠTŠETINETS
RAIKERUS
NEKRASSOV
ALEKSEJEVA
VOLKOVA
ROSLIKOVA
IVAŠTŠENKO
HARLAMOV
TELEPNJOV
RAYLYAN
TULTS
DETKOV
PIKARU

NIKOLAI
OLGA
VLADIMIR
IVAN
VALERI
VJATŠESLAV
NADEŽDA
VALENTINA
OLGA
NATALJA
VIKTOR
VLADIMIR
VALERIY
HUBERT
NIKOLAI
TIINA

JEVTIFIEV
MIRZOIEVA
MIHHAILOVA
ZAVALNYUK
MOSTOVAYA
KIRILLOVA
MAKKO
VERESININA

NIKOLAI
TAMARA
LJUDMILA
SERGEY
GAYANA
LEONIDA
ENDEL
GALINA

65-aastased

RAK
KOTŠUROVA
SURNIN
TIMOŠENKO
OREKHOVA
DEGTIAR`OVA
ANFALOVA
RUDAKOVA
JAKJAN

VIKTOR
LJUDMILLA
BORIS
JEVGENIA
TATIANA
IRYNA
NINA
NATALIA
VALERI

DEGTYAREV
SALUHHOVA
SAMEDOVA
BOZHENKO
YUSIPOVA
FURS
POLIVODA
TJAGUŠEV
MIHHAILOV
KAŠTANOVA
SINKEVICH
ÖÖPIK
TOTSKAYA
BELIKOVA

YURY
VALENTINA
MARJAM
NIKOLAY
RABIYA
LJUDMILA
VERA
SERGEI
ALEKSANDR
VALENTINA
NATALIA
ANNE
GALINA
VALENTINA

DUBROVA

MARIA

70-aastased

75-aastased

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
digitaallalkirjastatud avaldus e-postiga: elanikeregister@maardu.ee
või linnavalitsus@maardu.ee

Projekt „Muutumine“
Ilusalong «Soleilstudio» kutsub kõiki meie
linna naisi, emasid, vanaemasid, õdesid, abikaasasid osalema projektis „Muutumine“!
Projektis osalemiseks palume saata toimetusele
foto koos ees- ja perekonnanimega ning kontaktnumbriga (ühenduse võtmiseks finaalis), märgusõnaga „Projekt Muutumine“.
Lisaks andmetele on vajalik lühidalt kirjeldada, miks just see inimene väärib osalemist
antud iluprojektis. fotod koos kirjeldusega
(ilma nime ja tel. numbrita) avaldatakse järgmises linnalehe elektoonilises väljaandes ning
lehel www.maardu.tv.
Oma lemmiku poolt saate hääletada, kui saadate kirja tema nimega, märksõnaga „Muutumine“
toimetuse
aadressile
maardutoimetaja@gmail.com.
Vastavalt hääletamise tulemustele võtavad salongi esindajad ühendust finalistidega, kelle
jaoks toimub muutumine 8. märtsil
fotoaruanne Enne ja Pärast antakse üle toimetusele avaldamiseks
Projekti algataja ja teostaja
Ilusalong «Soleilstudio», Kütte 3
Jumestuskunstnik Julia Lebed
Juuksur, stilist ja salongi asutaja Olga Joaorg
„Muutumise“ fotogalerii esitab Julia Lebed

Salong «Soleilstudio» tänab
ajalehte Maardu Panoraam infotoetuse eest

PASKALENKO
SULOJEV
KALGANOVA
KOHV
SLAVNOV
ROMANOVA
KUCHERAVLYUK
ODINETS
HOMENKO
TIIMUS

MARIIA
VALERI
LIIDIA
LEMBI-VAMBOLA
EVGENY
ANNA
RAISA
NADEŽDA
JEVGENIA
VÄINO

MYAKUSHEVA
KOSTENKO
EKIMOVA
JULEGINA
PAVLOVA
ÜLVISTE

EKATERINA
NIKOLAY
ALINA
MARIA
VERA
MILVI

KURAKINA
NUKKI

ANNA
ÕIE

JOUTSI
KARDINEN
SÕLG
IDA
LAAS

RIMMA
ALISA
LEIDA-MIRALDA
LEILI
KARL

80-aastased

85-aastased

81-aastased ja vanemad

STORK TOUR Oü
Reisibüroo Maardus Lai teenuste valik:
- Pakettreisid,
- piletid,
- viisad,
- reisikindlustus,
- hotellid
Karjääri 7-108, Maardu
E-R 10-17, 5847 8858
info@storktour.ee www.storktour.ee

Korstnapühkija tööd
Küttesüsteemi ülevaatus
ja remont.
Töödele garantii ja akt
Info tel 5645 0529
Pakume palju erinevaid
aknakatteid, hea kvaliteedi
ja soodsate hindadega.
Helista ja küsi pakkumist
5663 3807 ken@aknakate.ee
Osta otse tootjalt AKNAKATE Oü
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MUMMA
ZHIVODUEVA
TSÕGANKOVA
TIKOVENKO
VOLKOVA
ANTIPOV
UŠNITŠKOVA
ABRAM
KOMKOVA
VASSILJEV
KOLOSSOVSKAJA
PLOOMPUU
PEITONG
BATASOVA
MERZLIKINA
GUSSAROV
GANITŠEVA
KINGSEPP
EFIMOVA
DMITRIJEVA
EINMAN
NIKOLAEVA
KJAULAKIS
KORJUKINA
BROVCHENKO
LITAVOR
KOMARINA
SIMTŠENKO
BATASOV
ALEXEEVA

IRENE
IDA
ANASTASSIA
ALEKSANDRA
VALENTINA
MIHHAIL
JEKATERINA
OLGRED
VALENTINA
VIKTOR
ZINAIDA
HILLAR
HELMUT
JEKATERINA
TATIANA
GRIGORI
JEKATERINA
HEINO
EVGENIYA
MARIA
SOFIA
ZOFIYA
JEKATERINA
NIINA
NIKOLAY
NIKOLAI
NADEŽDA
TATJANA
NIKOLAI
NINA

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

Helistage!
(+372) 5841 1555
(vene)
Andrey
(+372) 5831 1513
(eesti)

Müüa

kvaliteetne elamumaa krunt
suurusega 1510 m2
Maardu järve ääres Kogre tänaval!
Kõik kommunikatsioonid olemas.
Info tel: 5558 8700 E-post:
info@hansatech.ee

PRILLIKLAASID

kuni

-50%

14. veebruar - Sõbrapäev
24. veebruar - Eesti Vabariigi aastapäev
26. veebruar - Rahvapidu Maslenitsa
14. märts - Emakeelepäev
1. mai - Kevadpüha

14. mai - Emadepäev
24. juuni - Jaanipäev
1. september - Teadmistepäev
15. oktoober - KOV volikogu valimised
12. november - Isadepäev

24. detsember - Jõululaupäev
25. detsember - Esimene jõulupüha
26. detsember - Teine jõulupüha
31. detsember - Uusaasta pidu

