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Tervist, lugupeetud lugejad!
Te hoiate käes linnalehe Maardu Panoraam uut numbrit, mis on
pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubelile. Nagu näete, on ajalehe
juubelinumbril põhimõtteliselt uus välimus ning uus on ka selle sisu.
Lugedes ajalehe lõpuni läbi, tutvute te rubriikide, artiklite ja intervjuudega,
mis võivad teie jaoks huvitavad ja mitmeski mõttes kasulikud olla.
Maardu Panoraami lehekülgedel saate te ka uute inimestega tuttavaks.
Ajalehe uute rubriikide ja artiklitega rikastamise eesmärgiks oli sisu
kvaliteedi muutmine, kuna linnaleht on paljude arvates tihtipeale igav
administratiivne lugemisvara. Maardu Panoraami uus meeskond lõhub
aga väljakujunenud stereotüüpe.
Nagu me teame, ei seisa aeg paigal ja maailm ei ole täna enam selline,
nagu ta oli eile. Nõudliku lugeja soovid olidki impulsiks uues formaadis
ajalehe loomiseks. Ärge siis hindamisel väga karmid olge – see on siiski
alles esimene uuendatud ajalehenumber, kuid sellele vaatamata
oleme me avatud dialoogile ja konstruktiivsele kriitikale, teie arvamus,
tagasiside ja ettepanekud pakuvad meile väga suurt huvi. Samuti
kutsume lugejaid üles artiklite autoritena ajalehe arendamisele kaasa
aitama. Me oleme kindlad, et teie abiga saab paberkandjal ajaleht
Maardu Panoraam olema üks parimaid munitsipaalajalehti Eestis.
Lugupeetud lugejad, sellesama entusiasmiga, mis aitas ellu viia
käesoleva numbri ilmumise, tänan teid kogu meeskonna nimel huvi eest,
mida te olete meie töö tulemuste vastu üles näidanud. Seda numbrit
lehitsedes, uurides ja loodetavasti naudinguga lugedes leiate te nendelt
lehekülgedelt enda jaoks palju kasulikku ja huvitavat.
Tänan Maardu Linnavalitsuse juhtkonda minule osutatud usalduse
eest. Tänan südamest oma kolleege – kõiki, kes olid mulle ajalehe
loomisel abiks. Erilised tänusõnad Jelena Katsubale tema olulise abi,
kannatlikkuse ja professionaalsuse eest. Tänan igaüht teist, kes on
meie väljaande vastu huvi üles näidanud, kas siis sirvimise või põhjaliku
lugemise eesmärgil. Suur tänu kõigile!
Neil päevil täitub Eesti Vabariigi loomise hetkest 100 aastat. Õnnitlen
teid, lugupeetud lugejad, meie riigi sünnipäeva puhul! Sellel tähtpäeval
ei ole sümboolne tähendus mitte ainult riigi jaoks. Meie ise oleme selle
riigi tuleviku ülesehitajad, milles me elada tahame. Vabariigi juubel
on meie kõigi ühine pidu. Olles üksteisele abiks oma heade tegude ja
kasulike algatustega, loome me päev päeva järel oma riiki – meie ühist
kodu. Selles me elame, töötame ja kasvatame armastusega oma lapsi.
Imelist pidupäeva kõigile, kallid Maardu elanikud! Soovin teile
õnne, kõike head ja huvitavat lugemist!

Lugupidamisega
Elena Villmann
Maardu Panoraami peatoimetaja

Linnalehe Maardu Panoraan väljaandja:
Maardu Linnavalitsus
Toimetuse aadress: Keemikute 12b, 74116 Maardu
Peatoimetaja: Elena Villmann
Esikaanel on kasutatud Eesti riigihümni sõnu, mille autoriks
on Johann Voldemar Jannsen.
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LINNAPEA RUBRIIK

«Imehelges Estlandias, liliitse Balti mere ääres,
mis nii kiuslikult ja luitund-tabamatult mängleb,
kus heinaritsik perveniidul libelutslikult vingleb...
see väsind südamele midagi nii lähedast ja
omast,
nii ihaldet ja püha, nii harrast ja armast!».
Igor Severjanin, Balti poeesid, Est-Toila 1914

Eesti meie südametes
Nende ridadega, kallid maardulased, sooviksin ma täna
meie vestlust alustada. Vestlus on oluline ja mitmeski mõttes isiklik. Kohe-kohe ületab meie riik oma olemasolu 100nda aasta künnise. Selle hetke pidulikkus ja vastutusrikkus
sunnib hinge kinni pidama, püüdma kuulda oma sisemist
häält ja tooma mõtetesse selgust.
Millest saab teie jaoks alguse Eestimaa?
Igaühel meist on kahtlemata olemas oma vastus sellele
küsimusele. Minu jaoks on Eesti oma kodu, millega ma olen
seotud sügaval asuvate juurte kaudu.
Vabariigi juubel on minu jaoks tähendusrikas ka isiklikus
plaanis: minu vanaisa vend võttis vahetult osa Vabadussõjast, mille tules, kui nii võib öelda, sündiski Eesti Vabariik.
Minu lapsepõlv möödus Hiiumaal ja minu jaoks tähendavad kodutunnet ennekõike kadakate lõhn, rändrahnud mere
kaldal, silmapiirini ulatuv meri... Just nende mälestustega on
Eesti minu südames alatiseks seotud.
Elutee tõi mind omal ajal Maardu pinnale, mis on mulle lõputult kalliks muutunud. Kunagi mõtlesin, et ma saabusin siia
ainult ajutiseks, kuid nüüdseks juba peaaegu kolmkümmend
aastat on Maardu olnud mulle päris oma koduks, kohaks, kus
ma elan ja töötan.
Sellel maal jõudsid täisikka mu lapsed ja kasvasid suureks
lapselapsed. Selles linnas on minu jaoks kehastunud Eestimaa, minu Eesti – nii värvikirev, nii harukordne ja nii lähedane.
Igaühel meist on oma saatus, oma elutee, oma side Eestimaaga: ühed on siin sündinud, teised on mujalt siia saabunud ja siin maal omale juured alla ajanud – see ei olegi niivõrd oluline. Tähtis on ainult see, et kõiki meid, nii erinevaid,
seob ühtseks ühiskonnaks see riik, milles me elame – meie
Eesti – ja meie unistused helgest ja ilusast tulevikust kõigi
selle riigi elanike jaoks. Ma sooviksin väga, et meie kõigi jaoks

oleks Eesti rohkemat kui lihtsalt elukoht. Et igaüks meist tunnetaks sügavat hingelist seost selle maaga. Et meie väikesel
Eestil oleks suur koht meie südametes. On ju pilku ümberringi
heites võimatu mitte nõustuda: Eesti on võrratu.
Meie Eesti – see on hiiglaslik tugev kangas, mis on kootud
rohkem kui miljonist niidist. Eesti – see on suur ja värvikirev
maal, mis koosneb enam kui miljonist värvivarjundist. Meie
riik – see oleme meie teiega, kallid maardulased! Ja igaühest
meist sõltub meie Eesti heaolu ning see tee, mida mööda
meie riik areneb järgmise 100 aasta jooksul.
Meil on seljataga juba pikk teekond ja meil on veel pikk
maa koos minna.
Ma kutsun siiralt teid kõiki üles uskuma headusse ja looma
headust, olema üksteise vastu lugupidavad, märkama puudust ja tõttama appi neile, kellel on seda abi vaja.
Ma olen veendunud, et suured muutused meie ümber saavad alguse meist endist – oluline on lihtsalt omada julgust ja
soovi muutuda paremuse poole.
Soovin siiralt teile õnne, mu kallid maardulased, Eesti Vabariigi 100-nda juubeli puhul!
Soovin kõike head teile ja teie lähedastele! Kutsun teid
eelseisval laupäeva, 24. veebruari varahommikul Kallavere
keskkooli juurde.
Päikesetõusu hetkel, kell 7.32, heiskame me Eesti lipu ja tähistame kõik koos meie Eesti aastapäeva.
Häid pühi teile, mu kallid!
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TULE EESTI VABARIIGI 100. JUUBELILE!
Et Eesti Vabariik 24. veebruaril oma 100. sünnipäeva tähistab,
ei tule vist kellelegi üllatusena. Teatrid ja rahvamajad, orkestrid,
rahvatantsijad, koorid ja koolid üle Eesti valmistuvad hoolega suureks
peoks arvatavasti juba ammu!
Kallavere Keskkoolil kui kohalikul eesti kultuuri kandjal on heameel
kutsuda kõiki sel päeval Eesti Vabariigi sünnipäevale! Tähistame
seda oma väärika kooli territooriumil Maardus, aadressil Noorte 5.
Loomulikult on üritus kõigile tasuta.
Alustame varahommikul lipuheiskamisega, mis sarnaselt Eesti
riigilipu heiskamisega Tallinnas Toompeal Pika Hermanni tornis
toimub päikesetõusul kell 7.32. Kellaaeg on küll varajane, kuid
kohapeal kostitavad Kaitseliidu vabatahtlikud sind kuuma teega. Iga
tulija saab juba väravas Kallavere Keskkooli rõõmsatelt kodutütardelt
ja noorkotkastelt kingituseks pisikese sinimustvalge lipu. Kuna kooli
õue ala pole kummist, palume võimalusel parkida auto eemale või
veelgi parem, tulla jala! Kooli lipuväljakul heiskame riigihümni ja
Maardu puhkpilliorkestri saatel mastidesse sinimustvalged lipud,
lühikese palvuse peab Muuga Sadama Meremeeste Kodu diakon
Herki Talen. Sealsamas õuel naudime kauneid eesti rahvarõivaid
ja pärimustantse segarahvatantsurühma Jõelähtme Muhedad
eestvõtmisel. Seejärel palume kõik külalised lahkesti peoruumi, oma
kooli võimlasse, mis on tähtsa päeva puhul Rootsi-Kallavere küla
muuseumi abil rahvuslikus võtmes väärikalt kaunistatud.

Kui sul on kapinurgas mõni esiema rahvarõivas, sahtlipõhjas
hõbepross, siis sel päeval tasub küll need vanad esemed välja
tuulduma tuua! Kutsume kõiki üles austama oma rahvarõivaid, olgu
need siis millise rahvuse omad tahes, ning tulema peole pidulikus
rõivas!
Peosaalis pakume külalistele nautimiseks armastatud eesti laulja
Urmas Alenderi laulude kontserti, mille toovad teieni tuntud eesti
muusikud – laulja Margus Vaher ja kitarrist Paul Neitsov. Kontsert
kestab u 40–45 minutit. Kui väiksemad juubelikülalised kontserdi
ajal läbematuks peaks muutuma, on võimalus külastada II korrusel
avatud näitust Eesti Kaitseliidu tegevusest ja varustusest. Samuti on
avatud spetsiaalselt Eesti 100. juubeliks loodud Kallavere Keskkooli
õpilaste fotonäitus #100päevakallaverekoolis. Peale kontserti
pakume külalistele kohvi ja pidupäevakooki.
Eesti Vabariigi 100. juubeli üritus on kui mõnus sissejuhatus sellesse
pidulikku päeva, lõbus hommikune seiklus. Jõuad siit veel kenasti koju
pidulaua äärde või soovi korral ka Tallinnasse Kaitseliidu paraadile
kaasa elama! Võta kaasa sõbrad ja tuttavad, ema ja isa, abikaasa ja
lapsed ja TULE SÜNNIPÄEVALE!

Eesti Vabariik 100 Maardu asutustes:
Maardu Gümnaasium 20.02 kell 18.00
direktori EV 100 pühendatud parimate õpilaste ja töötajate
pidulik vastuvõtt Vaba Aja Keskuses.
Maardu Põhikool 21.02. kell 12.00
EV 100 kooli saalis.
Lasteaed Rõõm
20.02 – koolieelikute rühm Laulasmaa lasteaias EV 100 aktusel;
22.02 9.30 ja 10.30 – aktused lasteaia saalis.
19–23.02 – näitus Minu Eestimaa;

Videofilm ettevalmistustest pidupäevaks.
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AVE-MARIA RAPPER
Kallavere Keskkooli huvijuht

Lastaed Rukkilill 22.02. kell 10.00
«Presidendi» vastuvõtt muusikasaalis.
Maardu Kunstide Kool 22.02 kell 17.00
EV 100 kontsert kooli saalis.
Lasteaed Sipsik 22.02 kell 17.00
EV 100 pidulik kontsert Vaba Aja Keskuses.
Kallavere Keskkool 24.02 – EV 100.
Lipu heiskamine kooli hoovis kl 7.32 ja pidulik programm.
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Foto: http://publik.delfi.ee/news/naisteleht/

JÜRI KUUSKEMAA
Ajaloolane, Tallinna linna aukodanik
Üliõpilaspõlves tikkusin ketserlikult kahtlema kommunismiehitamise jätkusuutlikkuses.
Oli aasta 1961, mina 19-aastane ajalootudeng.
Küsisin neljasilmavestluses oma elunäinud ja
-kogenud vanaemalt, kes oli parajasti 80-aastane: „Mis sa arvad, kas see va punalipp jääbki
Pika Hermanni tornil lehvima?“ Minu suureks
üllatuseks puhkes vanaema lõbustatult naerma ja ütles: „Mina olen oma elu vältel näinud
Pika Hermanni tipus kuue erineva riigi lippe.
Ära muretse, ega seegi viimaseks ei jää!“
Tõepoolest, XX sajandil on poliitiline areng
rohkesti lipuvahetusi kaasa toonud. Ajastu algas tsaari-vene lipuga. Kui aastal 1910 tähistati Peeter I kuju avamisega Tallinna Heinaturul
„Liivimaa igavese liitmise 200. aastapäeva“,
oli „igavesti“ lõpuni jäänud vaid seitse aastat.
1917. aasta sügisel võimule tulnud bolševike
põgenedes keiserliku Saksamaa vägede eest,
kuulutas Eestimaa Päästekomitee 24. veebruaril 1918 välja „iseseisva demokraatilise wabariigi, mis jääb neutraalseks käimassolewas
sõjas Saksamaa ja Wenemaa vahel“. Pikal
Hermannil heisati sinimustvalge lipp. Järgmisel päeval sisenesid sakslased, kes ei tahtnud
Eesti iseseisvusest midagi teada ja heiskasid
sinimustvalge asemel oma keiserliku lipu. See
jäi püsima vaid kümneks kuuks. Siis tuli eesti
lipp tagasi, et jääda 22 aastaks.
Nii kaua või nii napilt? Et iseseisvana püsima jääda, pidi nooruke Eesti riik sõdima nii
vene bolševike kui saksa landesveeriga. Kuigi
ametlikult loobus enamlik Venemaa 1920.
aastal Tartu rahulepingu kohaselt „igaveseks
ajaks“ nõudlustest Eesti aladele, tehti Kominterni vahendusel juba 1924. aastal Eestis
mässukatse, et Venemaa saaks taas võimu
üle võtta. Kulus siiski veel 15 aastat, enne kui
kaks diktaatorit, Hitler ja Stalin, leppisid kokku,
et nõukogude impeerium võib end laiendada
Tsaari-Venemaa impeeriumi piirideni. Nii ka
1940. aastal toimus, ent varsti olid natsid ja
kommunistid tülis. Alanud sõda tõi kolmeks
aastaks Pika Hermanni torni haakristiga punalipu. Sakslaste lahkudes heiskasid eestlased
taas sinimustvalge. Jällegi vaid üheks päevaks,
sest 21. septembril linna sisenenud nõukogude
väed panid asemele sirbi ja vasaraga punalipu.
Nõukogude Liidu hümn kinnitas meile taas, et
„suur Venemaa igaveseks liitnud“ ja ärgu me
lootkugi midagi muud.
Kommunismi ehitajad panid põlu alla nii
Eesti vapi kui lipu. Kes neid „kodanlisi igandeid“ avalikult näitas, pälvis saatmise arhipelaagi GULAG vangilaagritesse. Nii püsis see
Gorbatšovi perestroika ajalgi aastani 1988.
Toona oli enamik eestlastest olukorraga leppinud ja lähtusid juhtmõttest „Ükskõik, milline
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PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAKS, EESTI!
lipp on külanõukogul, peaasi, et elu edeneb
ja hakkama saab“. Paraku olid Nõukogude
Liidul suured ambitsioonid rakettide ja aatomiallveelaevade alal, oma kodanike heaolu jäi
tagaplaanile. Relvastuse võidujooksus Ameerikaga jäädi jänni ning jõuti tsiviilelus defitsiidi
hädaorgu.
Rahulolematus röövmajandusliku fosforiidikaevandamisega tõi Eestis kaasa 1985. aastal alanud „Tänan – ei!“ fosforiidisõja ning soovi vabaneda Moskva totaalsest diktaadist – oli
ju 90% kogu militariseeritud tööstusest Eestis
üleliidulises alluvuses ning Kremli suunatud
massiline migratsioon idast ähvardas peagi
muuta eestlased oma isamaal vähemusrahvuseks, nagu oli juba juhtunud Ida-Virumaal ja
Tallinnaski.
Eksistentsiaalne oht oma maale ja rahvale sünnitas laulva revolutsiooni. Üks episood
sellest. Tallinna vanalinna päevade alguses
aastal 1988 panid paar noort inimest raekoja lipuvardasse Eesti lipu. Miilits võttis selle
maha, rebis puruks ja tallas jalge alla. Järgmisel õhtul aga, mil eesti noored kogunesid lauluväljakule tantsupeole, osutus, et tornis lehvis
kaks sinimustvalget lippu. Noorte seas puhkes
vaimustustorm – keelatud rahvuslik pühadus!
Samal ajal saabus lauluväljaku direktrissi juurde mees KGB-st ning küsis: „Kuidas me nüüd
need lipud maha võtame?“ Direktriss ütles
külmavereliselt „Kui te soovite esile kutsuda
massirahutusi, eks siis ronige torni!“ ja pakkus
talle võtit. Kagebeelane taandus. See sai rahvuslikkuse läbimurdeks. Järgmistel päevadel
ilmusid vanad, peidikutest välja otsitud ning
uhivastsed, äsja tehtud sinimustvalged tänavatele juba massiliselt. Partei keskkomitee ja
KGB vangutasid päid, kuid rahva tahte vastu
nad enam ei saanud. Kompromissina kuulutati, et sinimustvalget lubatakse kasutada kui
rahvuslippu, ent riigilipuna jääb kehtima Eesti
Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi lipp. Seejärel kulus veel kolm aastat ägedaid arutelusid,
vaidlusi, vastasseise kompartei, Interfrondi ja
Moskvaga, kuni lahvatas Gorbatšovi-vastane
augustiputš. Seepeale kuulutas Eesti Ülemnõukogu 20. augustil Eesti iseseisvaks riigiks.
Pika Hermanni tornist maha võetud punalipp
anti Ajaloomuuseumile. Sinimustvalge tõusis
torni taas, et jäädagi. Paljudel pealtnägijatel
olid siis pisarad silmis. Ülejärgmisel päeval
tunnistas Eesti iseseisvust Island, 6. septembril juba Vene Föderatsioon.
Olen uue iseseisvusaja alguses kuulnud mitmetelt Venemaa venelastelt küsimust „Miks
te ei tahtnud elada meiega ühtses sõbralikus
peres?“. Mina vastasin tavaliselt, et meile sai
villand Moskva igakülgsest diktaadist, tulutust kommunismiehitamisest raudse eesriide
varjus, püüdest eestlasi ümber rahvustada venekeelseks nõukogude rahvaks ja ohust lahustuda umbkeelsete migrantide massis.
Tagantjärele pean tunnistama, et nõukogude ajalgi oli häid külgi: tasuta haridus, tasuta

Meeleavaldusel «Keeleloits». 1988.a.
Foto J. Kuuskemaa kodusest arhiivist.
tervishoid, võimalus ida suunas vabalt ringi
reisida kuni Vaikse ookeanini – lohutuseks
läänesuuna suletuse pärast. Maardustki ei
mäleta ma ainult fosforiidikaevandamisega
ülessongitud maad Rebala poole, kus päevavalgele toodud radioaktiivne diktüoneema
ajuti süttis ja maa põles jalge all otsekui põrgu
eeskoda. Ja Tallinnagi kohale lehvis idatuulega
kollane mürgiloor väävlisuitsu näol Maardu
väävelhappetsehhi korstnast. Lapsena juhtusin karjatama Kallaveres Prantsi talus elanud
vanaema lehma voorel, kus on praegu Kallavere töölisasula elamud. Siinkandis olid minu
lapsepõlve kõige maitsvamad metsmaasikad,
siin sai aimu heinateost ja muudest talutöödest, tuulelohede lennutamisest. Rootsi-Kallavere taga mererannas õppisin ma ujumagi.
Nii et – õnnistatud paigad! Loodan, et ka praegused Maardu ja Kallavere elanikud, nii põlised
kui uued, oskavad siinkandi looduse võludest,
maalähedusest mõnu tunda. Ning ühtlasi aitab see Eesti patriootideks saada neilgi, kes
pole suutnud eesti keelt ära õppida. Tean üsna
mitmeid üksnes vene keelt valdavaid inimesi,
kes on juba Eesti patriootideks saanud.
Eesti sajanda sünnipäeva eel meenutan
sageli dramaatilisi seiku ja olusid minevikust,
kuid pean kokkuvõtlikult tunnistama: Eesti
Vabariik on tänapäeval üks väheseid oaase
Euroopas, kus pole terrorismi, vägivaldseid vastasseise erinevate rahvaste ja religioonide vahel, kus on suhteliselt madal
kuritegevuse tase ning järjest paranev elatustase. Kõik me tahame muidugi, et elu
oleks parem. Maailma parandamise tähtsaim retsept on siiski järgmine: kui tahad
maailma parandada, siis alusta iseendast!
Mida parem ja tublim on meist igaüks, seda
parem ühiskond ja riik. Palju õnne ja jõudu
selleks!
Palju õnne ja jõudu selleks!
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kaasajastamine. Vastu võetud õigusaktidega kehtestati sotsiaalteenuste osutamise,
sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise korrad. Samuti muudeti sotsiaaltoetuste maksmise, üldhooldusteenuste
osutamise, hooldajatoetuse määramise ja
maksmise kordi.
Sotsiaaltoetuste maksmise korra alusel on
Maardu linna elaniku surma korral Maardu
linna eelarvest ette nähtud ühekordne toetus
matust korraldavale inimesele. Alates 1. jaanuarist 2018 on matusetoetuse suurus kuni
250 eurot juhtumi kohta. Alates tänavusest
aastast on toetus mõeldud kõigile. Varem
said toetust taotleda vaid toimetulekuraskustes inimesed.
AILAR LYRA
Maardu Linnavolikogu esimees

VOLINIKE TÖÖLAUALT
TEGELIKKUSEKS

23. jaanuaril toimus Maardu Linnavolikogu eelmise aasta oktoobrikuus valitud koosseisu
viies istung. Volinike laual olid teemad paljudest linnaelu olulistest valdkondadest –
majandusest sotsiaalküsimusteni.
TASAKAALUS MAJANDUSPOLIITIKA
EILE JA TÄNA
Maardu Linnavalitsuse rahandusosa-konna
juhataja Anatoli Kartov andis volinikele esialgse ülevaate 2017. aasta eelarve täitmisest.
Põhitegevuse tulud olid 17 407 741 eurot. Tulud ületasid kulusid 1 373 696 euro võrra. Tõdeti, et linna eelarve vastab seadusega sätestatud nõuetele, mille puhul põhitegevuse tulud
peavad kuludega võrdsed olema või kulusid
ületama. Märkimisväärne on see, et Maardu
linna võlakohustused vähenesid aastaga 225
500 euro võrra. Tervikliku Maardu 2017. aasta
majandusaruande kinnitamine seisab volinikel ees 2018. aasta maikuu istungil.

Peamine osa arengukavast analüüsib soojusvarustuse olukorda ning selle võimalikke
arenguid Kallaveres, Muugal, Vana-Narva
maantee ja Kroodi majanduspiirkonnas.
Vaatluse all on ka Rail Balticu rajamise eeldatav mõju linna arengule.
Istungil vastu võetud õigusaktiga määrati
ära Maardu linna kaugküttepiirkonna piirid,
kaugküttevõrguga liitumise, võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ning soojusettevõtja
arenduskohustus (leitav Maardu linna koduleheküljelt: http://maardu.kovtp.ee/eeskirjad-ja-korrad).

VAADE TULEVIKKU – EELARVEAASTA 2018
Linnavolikogu liikmed võtsid vastu käesoleva aasta eelarve, millega jätkatakse
tasakaalus eelarvepoliitikat. Põhitegevuse
tulude kogumahuks on arvestatud 13 959
277 eurot, kuludeks 13 172 618 eurot. Koos lisaeelarvetega võib eelarve kogumaht 2018.
aastal ulatuda üle 20 miljoni euro.
Märkimisväärne osa vahenditest on suunatud Maardu linna tulevikule. Tänavuseks
aastaks on suurematest projektidest elluviimiseks planeeritud Kallavere kergliiklusteede
rajamise II etapi lõpetamine, tänavavalgustuse taristu renoveerimine Kallavere piirkonnas,
Muuga lasteaia rajamine, lasteaia Rukkilill
Nurga tänava hoone rekonstrueerimise projektiga alustamine ja Maardu Gümnaasiumi
staadioniehituse lõpetamine.

KVALITEETSE HARIDUSE ALUS –
MOTIVEERITUD ALUSHARIDUSPEDAGOOG
Kvaliteetse hariduse üks tähtsamaid faktoreid on motiveeritud õpetaja. Pedagoogide
väärtustamises on oluline roll töötasu suurusel. Üleriigiliselt on võetud suund võrdsustamaks alushariduse pedagoogide palk 1. jaanuariks 2019 kooliõpetajate palgaga.
Töötasu tõusu panustavad nii riik kui ka
kohalik omavalitsus. Esimese sellekohase
otsuse tegi Maardu linnavolikogu 17. augustil
2017, kehtestades lasteaiaõpetajate palga
alammäära.
23. jaanuaril 2018 kinnitatud määrusega
tõstsid volinikud Maardu lasteaia keskharidusega õpetajate töötasu minimaalselt 980
euroni ning kõrgharidusega õpetajatel 1050
euroni. Kokku tõusis õpetajate palk keskmiselt 150 euro võrra.

ENERGIAMAJANDUS AASTANI 2027
Volikogu istungil kinnitati uus energiamajanduse arengukava aastani 2027 (leitav
Maardu linna koduleheküljelt: http://maardu.kovtp.ee/arengukavad).

SOTSIAALVALDKONNA ÕIGUSAKTID –
KAASAJASTAMISEST TOETUSTENI
Volikogu liikmetel oli 23. jaanuari istungil
arutamiseks 5 sotsiaalvaldkonda kuuluvat
õigusakti. Peamine eesmärk oli määruste
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Toompeale lippu heiskama!
Liisa Johanna Lukk
Avalike suhete osakonna praktikant
Riigikogu Kantselei
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva hommikul
on kõik oodatud Toompeale Kuberneri aeda
pidulikule riigilipu heiskamise tseremooniale.
Lipp heisatakse hümni saatel kell 7.33.
Kõne peavad Riigikogu esimees Eiki Nestor ja
Tallinna Reaalkooli abiturient Mathias Kübar.
Õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma. Eesti
iseseisvusmanifesti loeb ette Riigikogu liige Ain
Lutsepp. Esinevad Eesti Meestelaulu Selts ning
Politsei- ja Piirivalveorkester.
Pärast tseremooniat saavad kõik koos
rahvamuusikute ja -tantsijatega meelde
tuletada ja kaasa tantsida meile nii tuttavaid
rahvatantse.
Alustame koos Eesti riigi 100. sünnipäeva!

SOTSIAALABI

VEEBRUAR 2018

MAARDU LINNAS MAKSTAVATEST
SOTSIAALTOETUSTEST

Sotsiaalkaitse ühe osana maksavad kohalikud omavalitsused inimeste
toimetuleku parandamiseks sotsiaaltoetusi. Maardu linn on alati tähtsaks
pidanud väiksema toimetulekuvõimega elanikkonnagruppide abistamist
ning lisaks seadusega pandud kohustuslikule tegevusele alati ka oma
eelarvest elanikke toetanud. Allpool anname ülevaate hetkel Maardu linnas
makstavatest sotsiaaltoetustest.
Sissetulekust mittesõltuvateks toetusteks Maardu linnas on:
Sünnitoetust (1. laps 384 €, 2. laps 500
€, 3., 4. laps 1152 €, 5. laps 1536 €) makstakse
kahes osas – 50% lapse sünni järgselt ja 50%
lapse aastaseks saamisel tingimusel, et lapse
vanemad on Maardu linna elanikud ning üks
neist on olnud Maardu linna elanik vähemalt
kuus kuud enne lapse sündi. Mõlema osa saamiseks tuleb esitada taotlus.
Esmakordselt kooli mineva lapse toetus (150 €) makstakse lapsevanemale, kes
on olnud Maardu linna elanik vähemalt 6
kuud. Taotlus tuleb esitada alates 1. septembrist kuni 30. novembrini.
Juubelitoetust (35 €) makstakse rahvastikuregistri andmete alusel isikutele 65,
70, 75, 80. ja alates 81. sünnipäevast iga
aastal. Kui isik varem ei ole toetusi saanud,
tuleb linnavalitsusele teada oma arveldusarve number.
Matusetoetust (250€) makstakse Maardu linna elaniku surma korral matjale. Taotleda võib 3 kuu jooksul.
Toetus Tšernobõli AEJ avarii likvideerimistöödest osavõtnule (300 €) makstakse rahvastikuregistri andmetele Maardu
linna antud sihtgruppi kuuluvale isikule ühel
korral aastas. Esmasel taotlemisel tuleb esitada osalemist tõendav dokument ja arveldusarve number.
Toetus elluastujatele lastekodulastele
(378 €) makstakse ellu astujatele, kelle elukoht elanike registri andmetele enne lastekodusse asumist oli Maardu linn.
Vee-ja kanalistatsiooni abonenttasu
toetus (1 € kuus) makstakse üksikutele pensinäridele ja paljulapselistele peredele.
Maamaksutoetus (kuni 32 € aastas)
makstakse pensionäridele ühe elamumaa
maamaksu osas, mitte rohkem kui 50% tasutavast maamaksust.
Toetus raske või sügava puudega isikutele lisakulutuste katmiseks (raske puude
korral 15 € kuus, sügava puude korral 25 €
kuus). Toetus on mõeldud puudest tulenevate lisakulude kompenseerimiseks, näiteks
abivahendite omaosalus, hooldusvahendid,
transport jms.
Hooldajatoetus sügava või raske puudega isiku määratud hooldajale.
Perekonna sissetulekust sõltuvate
sotsiaaltoetuste andmise eesmärk on
soodustada ja parandada isiku ja perekonna

toimetulekuvõimet ning katta osaliselt vähekindlustatud isiku ja perekonna hädavajalikke
kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega. Sissetulekust
sõltuva sotsiaaltoetuse määramise aluseks
on taotleja abivajadus ning toetuse saaja ja
tema perekonnaliikmete sissetulekud ning
perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamiskohustused. Toetuse taotlemiseks tuleb
esitada avaldus ja kuludokumendid.
Sissetulekust sõltuvad toetused on:
Ravimitoetus millega kompenseeritakse
osaliselt retseptiravimite maksumus mittetöötavatele üksi elavatele vanaduspensionäridele
ja puudega isikutele. Toetuse määr on kuni 90
eurot aastas.
Toetus puudega isikutele isiklike abivahendite ja hooldusvahendite ostmisel
ning rentimise omaosaluse osaliseks katmiseks. Toetuse määr on kuni 140 eurot aastas.
Suvelaagri tuusiku toetus makstakse
laste suvelaagrite tuusikute kompenseerimiseks toimetulekuraskustega peredele, eestkoste-, hooldus- ja lasterikastele (3 last ja
enam) peredele.
Lasteaia- ja koolitoidutoetust makstakse munitsipaallasteaedade toidu maksumuse kompenseerimiseks toimetulekuraskustega peredele, eestkoste-, hooldus- ja
lasterikastele (3 last ja enam) peredele.
Toetus lapse põhikooli ja gümnaasiumi
lõpetamise kulude osaliseks katmiseks
toimetulekuraskustega peredele, eestkoste-,
hooldus- ja lasterikastele (3 last ja enam) peredele. Toetuse suuruse määrab linnavalitsus
eelarveaastaks.
Ühekordset toetust raske majandusliku olukorra puhul võib maksta majanduslikult raskes olukorras lastega peredele või üksikisikule, kes elab alla riiklikult kehtestatud
toimetulekupiiri ja muudel erandjuhtudel.
Toetuse määr on kuni 190 eurot aastas.
Samuti on võimalik taotleda riiklikku toimetulekutoetust. Toimetulekutoetust on
õigus saada üksi elaval inimesel või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist kohaliku
omavalitsuse volikogu kehtestatud kulude
piirmäärade ulatuses on alla kehtestatud
toimetulekupiiri. 2018. aastal on toimetulekupiiri määr 140 eurot kuus üksi elavale
inimesele või perekonna esimesele liikmele
ning 112 eurot pere teisele ja igale järgmisele

REET ALJAS
Sotsiaalabiosakonna juhataja
liikmele. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2018. aastal 168 eurot kuus.
Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat
sotsiaaltoetust 15 eurot.
Täpsemat infot toetuste kohta saate
Maardu linnavalitsuse sotsiaalabiosakonnast тel. 6060747, 6060744.
Kaasaegses ühiskonnas on tunnustatud
printsiip, et riik tagab oma kodanikele sotsiaalse kaitse, mis annab kindlustunde tuleviku suhtes ning võimaluse elada inimväärselt
kogu elu. Sotsiaalse kaitse meetmed jagunevad sotsiaalkindlustuseks ja hoolekandeks.
Sotsiaalkindlustus on riigi poolt antav
garantii, millega teatud sotsiaalsete riskide
(surm, toitjakaotus, vanadus, töövõimetus,
lapse sünd) realiseerumise korral tagatakse täiendav sissetulek või sissetulekute jätkumine vähemalt tasemel, mis võimaldab
inimväärset äraelamist. Sotsiaalkindlustust
rahastatakse nii kohustuslikest maksudest või
maksetest kui ka vabatahtlikest maksetest.
Hoolekanne on toimingute süsteem,
mille eesmärgiks on inimestele erinevate vabaduste kindlustamine ning inimressursi arendamise kaudu majanduse arendamiseks paremate võimaluste loomine.
Hoolekandelise abi tagamise põhimõteteks on
abi osutamisel lähtumine inimese vajadustest
ja seisundist; koostöö tegemine inimesega,
tema soovide arvestamine ning kaasamine
inimese elu puudutavate otsuste tegemisse;
teenuse kohandamine konkreetse inimese vajadustele.
Elmo Medar materjalide põhjal
Alates 1. märtsist on uued vastuvõtuajad Maardu
Linnavalitsuse sotsiaalabiosakonnas.
Sotsiaalabi osakonna spetsialistid:
Esmaspäev 9.00-12.00 ja 14.00-16.30;
Kolmapäev 9.00-12.00 ja 14.00-16.30;
Neljapäev 9.00-12.00
Juhataja vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9.00-12.00 ja 14.00-16.30;
Neljapäev
9.00-12.00
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ABIKS KORTERIÜHISTUTELE

VEEBRUAR 2018

Irina Reva:
« KUI TEKIB PROBLEEM,
PÜÜAME AIDATA LEIDA ALGORITMI SELLE
LAHENDAMISEKS».
Maardu Panoraam toimetaja küsimustele vastab Eesti
Korteriühistute Liidu jurist Irina Reva. Irina on jurist, kellel on suur
töökogemus: ta töötab kuuendat aastat Eesti Korteriühistute
Liidus, enne seda töötas ta eluruumide erastamise alal.

Foto: Anna Kadanik

Nagu teisteski Eesti linnades, on ka Maardus maju (peaasjalikult
on need majad, milles ei ole palju kortereid), milles eluasemete
omanikud ei ole teatud põhjustel korteriühistut asutanud. Mida
tuleb omaniketel seoses uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse jõustumisega ette võtta?

inimesel on lihtsam kogu ühistu huve esindada. Selliste majade jaoks on
isegi ette nähtud lihtsustatud raamatupidamisaruande vorm.

Teie poolt mainitud seadus jõustus 1. jaanuaril 2018. Just sellest päevast asutas riik kõigis korterelamutes korteriühistud (siin ja edaspidi: KÜ
– toim.). Uue seaduse mõistes on korterelamu selline maja, milles on
minimaalselt kaks korteriomandit. Teisisõnu, isegi väikestes majades,
kus on kaks või neli korterit, on nüüd asutatud KÜ-d, kuna selliste majade juhtimist võib teostada ainult juriidiline isik – korteriühistu.

Tuleb läbi viia korteriomanike üldkoosolek ja võtta vastu otsus maja
juhtimise edasise korraldamise kohta: kas see saab olema juhatus või
haldusfirma (juriidiline isik), kellel on vastavalt uuele seadusele kõik volitused juhtimiseks ja kelle kätte läheb korteriühistu majandustegevuse
organiseerimise funktsioon. Korteriomanike vastuvõetud otsus tuleb
esitada riiklikule korteriühistute registrile hiljemalt 2018. a. juuni lõpuks.
Just väikestes majades on inimesed tihtipeale passiivsed, ei saa aru
või ei ole suutelised organiseeruma. Nii palju kui mina tean, on Maardu
Linnavalitsus korteriühistutele toeks ja abiks. Võib ka pöörduda meie,
Eesti Korteriühistute Liidu poole. Me õpetame, kuidas koosolekut läbi
viia, kuidas registrisse dokumente esitada. Kolmapäeviti toimub meil
Tallinna Linnavalitsuse juures elanike vastuvõtt, kus iga pöörduja saab
15–20 minuti vältel korteriühistutega seotud küsimustes tasuta abi.

Tähendab, kui inimesed võtsid vastu uut aastat, oli nende omandi
juhtimise saatus otsustatud?
Jah, 1. jaanuari hommikul said kõigist korteriomanikest automaatselt
eraõigusliku juriidilise isiku – korteriühistu – liikmed.
Minu arvates on väga mõistlik, et riik lahendas lõpuks selle aastateks venima jäänud probleemi. Kuid kust võivad korteriomanikud
saada informatsiooni loodud KÜ, sealhulgas KÜ nime kohta?
Uue seaduse jõustumisega vastab ühistu nimi kinnisvara asukoha
aadressile. Isegi kui ühistu oli juba varem loodud ja selle nimeks oli näiteks Кeemikute 5 KÜ, siis alates 1. jaanuarist 2018 hakkab ühistu uus
nimi kõlama selliselt: Maardu linn, Keemikute tn 5 Korteriühistu. Soovi
korral võib endist nime kasutada korteriühistu täiendava nimena ka
edaspidi. Täiendav nimi on ära toodud ka KÜ registrikaardil. Aga selleks,
et korteriomanikel oleks kuidagi võimalik oma ühistu ja selle registrinumber üles leida, võib ükskõik kes korteriomanikest oma ID-kaardiga
veebilehele eesti.ee sisse logida ja avada kinnistusraamatus sissekande
oma korteri kohta. Seal seisab korterinumbri all kaheksakohaline sinine
number – see ongi KÜ registrinumber. Seejärel on võimalik е-äriregistri otsingusüsteemi kasutades saada oma ühistu registrikaart. Samuti
saab korteriühistut е-äriregistri otsingusüsteemi kaudu üles leida kinnisvara aadressi järgi.
Kas on mingeid nüansse, mis puudutavad just väikeseid
kortermaju?
Majades, kus on vähem kui kümme korterit, ei ole juhatus kohustuslik.
Kui elanikud juhatust ei vali, peavad nad oma ühistut esindama ühiselt.
Sel juhul tuleb neil lepinguid (näiteks remonditööde teostamiseks või
kütteteenuste osutamise jaoks) sõlmida kõigil koos. Meie aga soovitame siiski juhatus valida. Põhimõttelisi muudatusi ei toimu, kuid ühel
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Milliseid samme peavad väikeste kortermajade korteriomanikud
uue seaduse raames astuma, kui neil tekib soov juhatus valida?

Kas on vajalik eelnevalt registreeruda?
Registreeruda ei ole vaja, vastuvõtt toimub elava järjekorra alusel.
Või siis pöörduda otse teie, Eesti Korteriühistute Liidu poole?
Jah, muidugi, kuid meie juures on konsultatsioonid tasulised. Hinnakirjaga on võimalik tutvuda veebilehel www.ekyl.ee. Kutsume oma Liidu
liikmeteks astuma, siis on ka teenused oluliselt odavamad. Samuti saavad meie Liidu liikmed regulaarselt palju informatiivset abi, mis aitab
neid töö organiseerimisel.
Tänan Teid, Irina, väga kasuliku vestluse eest. Öelge, kas meil
oleks võimalik Teiega kunagi veel kohtuda ja arutleda ühe kõige
enam esineva probleemi üle, mis ühistutes tekib: eluaseme omanike võlgnevused korteriühistu ees?
Võlgnevuste sissenõudmise probleem on tõepoolest väga aktuaalne
ja seda tuleb lahendada operatiivselt. Kindlasti arutleme.
Kui tekib probleem, püüame mina ja minu kolleegid aidata leida algoritmi selle lahendamiseks.
Pöörduge meie poole telefonil 627 5740, meie elektrooniline aadress on lihtne: www.ekyl.ee.
Olete ka oodatud meie juurde KÜ juhtide koolitusele – kõik vajalikud
oskused on võimalik kätte saada meie kursustelt.

PEAKOKK SOOVITAB

VEEBRUAR 2018

Andres Rahula: «Lemmikut rahvusköögi mul
ei ole, aga eesti rahvustoit maitses alati.»

Foto: Anna Kadanik

Andres Rahula – Radisson Blu Hotel
Olümpia restorani Senso peakokk. Armastus
kokaameti vastu tekkis tal 24 aastat tagasi,
kuna see on paljuski loominguline elukutse,
kus saab ise kõiki asju välja mõelda ja ise
meistrimees olla. Ta töötas kokana hotellis
Palace, hiljem arendas ennast 8 aastat EstLine’i ja Tallinki laevadel. Andres on veen-

dunud, et oma meeskonna liikmed on kõige
suuremad kriitikud, kuid kui neile sinu töö
meeldib, siis meeldib see ka klientidele. Töö
laeval õpetas teda oma aega hindama, sest
kui pead toitma üle tuhande inimese päevas, siis on oskuslik ajaplaneerimine hästi
oluline. Viimased 11 aastat on Andres Rahula
juhtinud hotelli Radisson Blu Hotel Olümpia
esindusliku restorani igapäevast tööd: ta
hoolitseb, et kõik asjad oleksid olemas, et
inimesed saaksid oma tööd teha ja püsida
graafikus nii, et iga klient lahkuks restoranist
õnnelikuna. Eesti rahvusköök on Andrese sõnul ainulaadne – see on väga kodune, rustikaalne ja väga rikkalik. Toorained on lihtsad,
aga valmisroad viivad keele alla.
Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks soovitab Andres valmistada röstitud siiafileed,
kartulipüreed, porrulauguhautist ja punase
kalamarja maitsesegu.

Röstitud siiafilee ja kartulipüree porrulauguhautise
ja punase kalamarja maitseseguga

Arvesta inimese kohta ca 150–170 g siiafileed
Rösti siiafilee nahk võis krõbedaks, maitsesta soola ja pipraga.
Parema maitse andmiseks võib kasutada karulauguvõid.
Valmista ilus kohev kartulipüree kartulist, piimast ja võist.
Peaasi, et püree jääks kreemjas. Tükelda porrulaugu valge
osa peenikesteks ribadeks. Lisa juurde tükeldatud sibulat
ja küüslauku. Passeeri kõike kergelt võis ilma, et nad värvi
muudaks. Lisa vahukoor, maitsesta soola ja pipraga. Valmista
kalamarja maitsesegu: kalamari, till, tomatikuubikud,
kurgikuubikud, keedetud munavalge kuubikud, riivitud
sidrunikoor. Maitsesta kergelt soola ja pipraga.
4-le
600 g siiafileed ,20 g võid , 20 g karulauguvõid
1 porrulauk, 1 väiksem sibul, 2 küüslauguküünt,
100 ml vahukoort
50 g kalamarja, 1 muna, 1 väiksem tomat, ca 50 g kurki,
1 sidruni riivitud koor, hakitud tilli

MAARDU PANORAAMI TOIMETUS

MAARDUS TERVITATI TAAS
vastsündinuid ja nende vanemaid

JELENA KATSUBA
Avalike suhete
osakonna juhataja

24. jaanuaril toimus Maardu puhkekeskuse saalis juba traditsiooniks muutunud pidulik vastuvõtt vastsündinud
linnakodanikele ja nende vanematele, millest võttis osa üheksateist peret. Iga imik sai linnapea Vladimir Arhipovi
käest nimelise hõbelusika, lilled ja nimelise tunnistuse.
«Soovin siiralt peredele lapse sünni puhul õnne ja soovin kõigile lapsukestele tervist ja vägilase und!» pöördus
Vladimir Arhipov kokkutulnute poole. «Iga lapse sünd on linna jaoks väga oluline, seepärast jätkame me aktiivselt
perede toetamist ja sotsiaalsete garantiide laiendamist. Alles hiljuti tõstsime me lasteaedade pedagoogide palkasid
ja uue lasteaia ehitamine Muugal käib juba täie hooga. Teeme kõik võimaliku, et uus lasteaed avaks väikestele muugalastele oma uksed juba sel sügisel», lisas linnapea.
Aastal 2017 sündis Maardus 135 last, neist 58 poissi ja 77 tüdrukut. Kõige populaarsemad poiste nimed olid Artjom,
Daniel, Kirill ja Deniss ning kõige populaarsemad tüdrukute nimed olid Sofia, Kamilla, Anastasia, Alisa, Darja ja Eva.
Pidulikust vastuvõtust võtsid koos vanematega osa Aaron Lappolainen, Radislav Maršanski, Aleksandr Stepanov,
Handero Valdmann, Andrei Vrednik, Valeria Mozolskaja, Marseille Felippe Einpaul, Mia Sofia Kirs, Teele Riisna, Alisa
Veselkova, Arielle Runtal, Aik Aron Leola, Mariette Luise Pent, Zlata Daniella Kremneva, Arina Molostvova, Eva Romanova, Ilja Ivahnenko, Eva Zikas ja Vladislava Savtšuk.

Foto: Jelizaveta Baikova-Lapina
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MEIE LAPSED
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TAHAN OLLA EESTI MOODI – SAMA
TUBLI SADAT MOODI

Tekst: L/a Sipsik pedagoogiline kollektiiv
Fotosid: L/a Sipsik arhiiv
Lasteaias Sipsik algas Eesti juubeliaasta
tähistamine juba septembris.
2017/2018 õppeaasta teema «Tahan olla
Eesti moodi – sama tubli sadat moodi»
raames pöörame sel aastal suurt tähelepanu oma perekonna, kodukoha ja kodumaa
väärtustamisele.
Meie jaoks on oluline iga laps ja pere. Lasteaias on toimiv hoolekogu. Hea koostöö tulemusena loome igale lapsele turvalise kasvukeskkonna. Õppeaasta jooksul kaasame
erinevatesse üritustesse ka lapsevanemaid.
Sel sügisel toimunud mihklipäeva matkal
osales 40 peret.
Matk lõppes Kallavere külas Nõmme talu
rehetares. Kuna mihklipäev on eesti rahvakalendri kohaselt pidude ja kooskäimiste
aeg, siis mängisime koos mõned rahvamängud, uudistasime rehetares ja pidasime piknikut.
Kodukoha paremaks tundmaõppimiseks
on meie lasteaias tähtsal kohal õuesõpe.
Seitse aastat tervist edendava lasteaiana
on andnud meile teadmise, et ei ole olemas
halba ilma. Lisaks lasteaia õuealal mängimisele ja uurimisele, võib erkkollastes helkurvestides Sipsiku lapsi näha igal aastaajal
Maardus ringi liikumas. Vahel käes luubid ja
binoklid, teinekord hoopis fotoaparaat. Lisaks sellele, et külastame õuesõppe käigus
tänavaid, parke ja metsaradu, on kodulinnas
hulk asutusi, kus lapsed saavad tutvuda erinevate eluvaldkondadega.
Nii oleme käinud loomapoes, postkontoris, raamatukogus, toidupoes. Sel aastal
kaardistasid Sipsiku pedagoogid esmakordselt ka Maardu linna õuesõppe parimad
kohad ja võimalused. Uudistamist ja avastamist jätkub veel pikaks ajaks, lapsed saavad õppida lasteaia lähima ümbruse kaudu.
Kodu lähedal õppimist toetab ka koostöö
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Maardu teiste haridusasutustega. Sel aastal
oleme külas käinud ja külla kutsunud sõpru
lasteaedadest Rõõm ja Rukkilill ning Kallavere Keskkoolist. Kui kooliga seovad meid
peamiselt eesti rahvakalendri tähtpäevadega seotud üritused, siis lasteaiad pakuvad
võimalust tutvuda ka teiste kultuuridega.
Meie teine õppeaasta eesmärk keskendub lapse tunnetele, nende märkamisele ja
nendega toimetulemisele. Soovime, et laps
looks heade suhete pagasi juba lasteaias.
Eesmärkide toetamiseks praktiseerime metoodika «Vaikuseminutid» tähelepanu- ja
meelerahuharjutusi. Ja nagu lasteaias ikka
toimub seegi tegevus mänguliselt. Nii on
näiteks lõbus värviliste sulgede puhumine
üks osa hingamise harjutamisest, mis on
vajalik selleks, et õppida kuulama oma keha
ja mõtteid ning suunama oma tähelepanu
ühele konkreetsele tegevusele.
Kolmes rühmas on kasutusel metoodika
„Kiusamisest vabaks“, mis keskendub tervetele ja heatahtlikele suhetele lastegrupis.
Metoodika sümboli, lillat värvi Sõber Karu,
abil õpivad lapsed tunnustama ennast ja
kaaslast, ennetama ja ka lahendama konfliktiolukordi. Mõlemad eespool mainitud
metoodikad on õpetajate ja laste poolt väga
hästi vastu võetud.
Mängu kaudu õppimine on lasteaias kõige
tähtsam ja seetõttu püüame kogu protsessi
muuta veelgi mitmekülgsemaks. Käesolevast õppeaastast lisasime lasteaia õppekavasse ka tehnoloogiahariduse. Hariduse
Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt eraldatud toetuse abil on lasteaias kuus Bee-Bot
põrandarobotit, kes nüüd koos lastega põnevaid ülesandeid lahendavad.
Meie lasteaias on digivahendid üks võimalus toetada lapse õppimist, suhtlemist,
koostööd, loovust, keelelist arengut ja loogi-

list mõtlemist. Veebruarikuus toimub Sipsikus aga eelkõige Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks valmistumine. Rühmade seintel on
pildid Eesti presidendist, riigilipust, rukkilillest ja suitsupääsukesest. Laulu ja tantsu on
majas kuulda ja näha tavapärasest rohkem,
sinimustvalgeid kaunistusi tuleb iga päev
juurde. Ning ikka ja jälle on laste suust kuulda küsimust «Kas sina tead, et Eesti saab
100-aastaseks?». Laste jaoks on sünnipäeval eriline tähendus, olgu see siis lapse enda,
tema sõbra või kodumaa sünnipäev.
Meie kingitus Eestile 100. aastapäeva
puhul on 22. veebruaril Maardu Vaba Aja
Keskuses toimuv kontsert, kus edastavad
oma õnnesoovid kodumaale nii väikesed kui
suured sipsikud.
Ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva!

Pildil: lapsed metsas loomadele jõululauda katmas

Pildil: koolieelikute tegevus Bee-Bot põrandarobotiga
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TERE, VANA UUS AASTA!

ÜRITUSED

«Nüüd järeljõulu viimses voorus
uut õnne valab nobe noorus.»
Katkend A. S. Puškini
poeemist «Jevgeni Onegin»

Slaavlaste üks armastatumaid ja lõbusamaid talviseid pühasid on talvistepühad –
aeg, mis jääb Kristuse sündimise ja ristimise
päevade vahele. Talvistepühad ehk pühad
päevad on selline imeline aeg, mil igaüks
muutub veidi lapseks: vahetuks, avatuks,
lõbusaks. Sajandite vältel on see imepärane
rahvatraditsioon oluliselt muutunud, kuid
kaasaegsed slaavlased jätkavad talvistepühade tähistamist kirevalt ja laiahaardeliselt,
nagu ennemuistsetel aegadelgi.
Vaatamata sellele, et talvistepühad on
kristlik, jumalakartlik püha, on sellesse iidsetest aegadest põimunud palju päritolult
paganlikke traditsioone. Üheks selliseks rituaalseks traditsiooniks, mida kirik karmilt
hukka mõistab, on ennustamine. Kuid kõige
meeldejäävamaks meie päevini säilinud traditsiooniks on jõulusantide rituaalne koljadkade laulmine: koljadkalauljad panevad selga loomade või kurjade vaimude kostüümid
ning käivad majast majja, jagades õnnitlusi ja
esitades lõbusaid koljadkasid, saades vastu
külakosti. Koljadkade sisu on mitmekesine,
kuid nende üldiseks mõtteks on soovida tervist, kõike head ja külluslikku saaki.
Viimase kaheksa aasta jooksul on pühade
temaatika ühel või teisel kujul leidnud toetust
ka meie linnas. Linna kultuuri- ja massiürituste peakorraldaja Nikolai Švetsi sõnul on rahIgal meie kallil juubilaril on oma saatus,
oma elulugu. Kuid kõiki pikaealisi inimesi
ühendab optimism, rõõm iga päeva üle,
hea soovimine lähedastele ja muidugi
lõputu südameheadus. Just nende inimeste
igavesti noortest südametest saamegi
me aimu pikaealisuse saladuste kohta ja
elutarkuse reegleid järgides kingime neile
killukese oma südamest.
Hiljuti tähistas oma juubelit lausa mitu
Maardu pikaealist inimest. Tähistajateks
ei olnud mitte ainult nende lähedased ja
sugulased, vaid ka Maardu Linnavalitsuse
esindajad.

Maardu elanik Lidia Solodova tähistas
juubelisünnipäeva oma lähedaste sõprade
keskel. 90-nda juubeli puhul tulid Lidia
Solodovat õnnitlema Maardu linnapea
Vladimir Arhipov ja Maardu Linnavalitsuse
sotsiaalabiosakonna juhataja Reet Aljas.

Foto: Jelizaveta Baikova-Lapina

vapidude korraldamise mõte inimestele vanu
häid traditsioone meelde tuletada.
«Tere, Vana Uus aasta!»– sellise nime all toimus ühel talvistepühade nädala viimastest
päevadest traditsiooniline kontsert, millest
võtsid osa Maardu laste ja täiskasvanute
tantsu- ja laulukollektiivid.
Selle aasta kontserdi tegid eriliseks rituaalsed koljaadalaulud, mis kõlasid laval vene ja
ukraina keeles. «Kuni õigeusu ristimispühani
oli rahva seas kombeks koljadkasid laulda
ja ennustada», jutustab Nikolai hasartselt.
«Vanasti lauldi koljadkasid õuedel, majade
akende all, et pererahvas, kuuldes kutsuvaid

koljadkasid, tuleks külakostiga õuele – vaat
selline tähelepanuväärne traditsioon oli
meie esivanematel».
Talvistepühadele pühendatud kontsert
toimus 12. jaanuaril Maardu Rahvamajas.
Täname ürituse korraldajaid, samuti osavõtjaid: Vene lauluansamblit «Rjabinuška»,
Ukraina lauluansamblit «Jatran», Vene laulukoori «Raduga», tantsuansamblit «Nezabudki», laste estraadilaulu vokaalstuudiot
«Eridan», samuti noort ja väga andekat solisti Nastja Ivanovat.
ELENA VILLMANN
Maardu Panoraami peatoimetaja

Siirad õnnesoovid meie
linna juubilaridele
Juubel on iga inimese elus oluline ja tähendusrikas sündmus, mida ei saa tähelepanuta
jätta. Linna juhtkonna, «Maardu Panoraami» toimetuse, samuti iga nende ridade lugeja
nimel, kelle südames on armastus, soovime teile, meie kallid juubilarid, teie isikliku peo
– erakordse juubeli puhul palju õnne!
Soovime sünnipäevalapsele kogu südamest
palju õnne ja tugevat tervist ning lõppematut
eluenergiat! Palju õnne sünnipäevaks!

Oma 90-ndal juubelil võtab Virve Õispuu
vastu lilled, kingitused ja südamlikud õnnitlused
linna juhtkonnalt. Soovime Teile, lugupeetud
Virve, tugevat tervist, erksat hinge ja palju
rõõmsaid hetki! Soojendagu päike, mil iganes ta
Teie aknasse pilgu heidab, alati ka Teie südant!

Aga sellel fotol on
Maria Plodenko koos
oma ainukese ja
palavalt armastatud
pojaga. Oma pika
elu vältel, millesse
mahtusid ära ka
külmad ja näljased sõja-aastad, on ta väga
palju rasket tööd teinud, kuid on suutnud
siiski säilitada oma elurõõmu, optimismi ja
korraarmastuse. Maria on eeskujuks paljudele
– oma 90 aastale vaatamata teeb ta
hommikvõimlemist, korrastab ise oma voodit
ja loeb ikka veel ilma prille abiks võtmata.
Hoolitsev poeg helistab talle ja külastab
teda iga päev. Võtke vastu meie head soovid:
soovime tervist, kordaminekuid ja rõõmu
Teile ja Teie lähedastele!
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«Et surmata võiks uni tulla veel…»

VEEBRUAR 2018
«Tean, millest Looja ees võin laulda hümne.
Mis õigustab mind Tema ees, ma tean».
V. Võssotski viimane luuletus (1980. a.)

«ET SURMATA VÕIKS
UNI TULLA VEEL…»

ELENA VILLMANN
Maardu Panoraami peatoimetaja
Meile kõigile nii tuttavaid laule ja
ballaade, luuletusi ning lehekülgi Vladimir
Võssotski eluloost esitas Eestis tuntud
muusik, näitleja ja Võssotski loomingu
austaja Timur Ilikajev.
«On mõningad märgilised laulud, ilma
milleta on tema loomingut raske ette
kujutada,» jutustab Timur lavalt. «Neid
laule käsile võtta on alati hirmutav: muuta
on võimatu ja järele teha samuti. Kuid on
üks laul, millest ma mööda minna ei saanud
– laul «Õnnetus». Võssotski kirjutas selle
Marina Vlady jaoks.
«Aga ta ei saanud jääda –
oli kohal kõigest päeva,
õnnetus kuid igavesti paiga peale jäi.»
Võssotski lauludes on palju dramaatilisust,
eriti teravalt avaldub tema loomingus
traagilise armastuse temaatika. «Kohe
esitamisele tuleva laulu süžeeks on väga
lühike, kuid ergas ja traagiline armastus» –
nii avab Timur kuulajatele järgmise laulu sisu
(«Ballaad üürikeseks jäänud õnnest»).
«Sarv hüüab: ruttu, ruttu nüüd!
/…/ Kuis inimhing küll rõõmust rõkkab,
et kahte valget luike tappa!
/…/ Nad kõrvu maale langevad
ning igavesti viibivad
nüüd kõrgeil õnnetiivul.»
Võssotski talendi üks tahk seisneb sõna
ebatavaliselt peenes tajumises. Tema
laululiste miniatuuride kaudu esitatud
tekstid on tulvil autorimetafoore ja
piitsutavaid fraseologisme, mis jäävad
meelde kogu eluks.
«Ning rüütleidki on metsas varjul oma
aega oodates:
kes laitmatu, see alati on rahatu või
võlgades.
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25. jaanuar 2018. а. Maardu linn. Maardu Vaba Aja Keskuse aktusesaal. Saal
on täis. Vaatajad ootavad poeedi, näitleja ja laulja Vladimir Võssotski 80.
sünniaastapäevale pühendatud mälestuskontserdi algust. Me kõik teame, et
ta elu oli erakordne, kuid kahjuks traagiline ja väga lühike. Just sel päeval oleks
Vladimir Võssotskil täitunud 80 eluaastat.
Oma lühikese loomingulise elu jooksul kirjutas Võssotski rohkem kui 600 laulu
ja luuletust. Kunagi kõlasid tema laulud sõna otseses mõttes igast aknast, kuid
ka nüüd, peaaegu neli aastakümmet peale tema lahkumist, tuntakse armastatud
bardi laule. Ja inimesed tulid sel õhtul neid kuulama.
/…/ Tekiks öine tähistaevas, külje all on
samblavaip.
Olgu külm kui karge tahes, hing on sees –
ja ongi kõik.»
Igaühel meist on oma lemmikread
Võssotski loomingust, oma lemmiklaulud.
Täielikus vaikuses, mida ei häiri mitte
keegi ega mitte miski, jagab Timur Ilikajev
vaatajatega oma valikut: «Üks minu
peamisi lemmikuid ja minu arvates üks
ausamaid lugusid on «Ballaad ajast»:
«Jääb ju headuseks headus nii selles,
mis on,kui ka selles, mis oli ja tuleb!»

Siin on viimane kompositsioon, mille
Timur ette kandis, sõnades: «Ballaad
sellest, mis ka kogu vastumeelsuse
juures üksteise vastu sunnib meid ikkagi
armastama. Kuulake.»
«Kui tulvavesi, võimas, ebamaine,
end jälle leidis kalda piirikaarel,
sai vahust, mida jättis lahkuv laine,
siis Armastus end tasa viia maale…»
Muusikalis-poeetilise õhtu korraldamise
idee kuulub linnapeale Vladimir Arhipovile.
Ürituse korraldamist toetas rahaliselt
Maardu Linnavalitsus.

Vladimir Võssotski jättis meile maha
palju oma luule meistriteoseid, mis kõik on
mingil hetkel tema südamest läbi käinud.
Sel õhtul kõlas hingestatuna ja siiralt
umbes kakskümmend neist.
Vla d i mi r Võssotsk i
(25. jaanuar 1938, Moskva – 25. juuli 1980, Moskva)
– nõukogude poeet, näitleja, laulude autor ja laulja,
proosateoste autor.
Näitleja Moskva draama- ja komöödiateatris
Tagankal (1964–1980). Vladimir Võssotski mängis
teatris enam kui 20 rollis, sh Hamlet («Hamlet»,
W. Shakespeare), Galilei («Galilei elu», B. Brecht),
Lopahhin («Kirsiaed», А. Tšehhov). Kinematograafias
on tema kui näitleja kõige tähelepanuväärsemateks
töödeks rollid filmides «Kohtumispaika ei tohi muuta»,
«Väikesed tragöödiad»,«Interventsioon», «Taiga
peremees», «Vertikaal», «Teenisid kaks sõpra», «Lugu
sellest, kuidas tsaar Peeter moorlasele naise võttis»,
«Põgusad kohtumised», «Halb hea inimene».
Vladimir Võssotski on läinud ajalukku kui laulude
autor, kes esitas oma laule seitsmekeelelise vene
kitarri saatel.
Vikipeedia, vaba entsüklopeedia
materjalide põhjal
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Timur Ilikajev: «Ma ei tee oma elus
seda, mis mulle ei meeldi – see on
minu elu kreedo.»
«Nagu Võssotski olen ka mina näitleja ja
suudan (loodan, et suudan) sisse elada
selle kangelase või nende kangelaste rolli,
kelle nimel ta oma laule esitab.»

Laulja ja näitleja Timur Ilikajevi nimi on paljudele hästi tuttav. Ta on tänapäeva Eestis üks tuntumaid barde, Vladimir Võssotski,
Aleksandr Vertinski ja Viktor Tsoi talendi austaja. Tema loomingulises teenistuskirjas on autorikontserdid, filmid V. Võssotskist,
V. Tsoi mälestusele pühendatud kontsert Harjumäel, rida esinemisi telekanalil ETV+, samuti tegeleb ta filmide helindamisega,
audioraamatute salvestamisega ja paljude muude projektidega, millest ta meile pärast muusikalis-poeetilise õhtu lõppemist
toimunud vestluse käigus jutustaski.
Tere õhtust, Timur! Mul on rõõm Teid meie
linnas tervitada ja ma soovin Teid Maardu elanike nimel hingestatud kontserdi eest tänada!
Küsin kohe, kas on teemasid, mida on parem
mitte puudutada?
Võib-olla leidub küsimusi, millele vastamisest Te väsinud olete.
Selliseid teemasid ei ole, aga küsimus, millele vastamisest ma väsinud olen, on olemas: kas
minu kontsertidel käib ka noorsugu.
Vastus sellele küsimusele on ilmselge, me
kõik nägime, et noored olid saalis. Alustame
siiski peamisest teemast, mille pärast me
täna kokku tulime – Vladimir Võssotski juubel. Arvan, et paljud neist, kes täna saalis olid,
nõustuvad minu nägemusega kuuldust ja
nähtust: see ei olnud mitte lihtsalt kontsert,
vaid vestlus meist endist, meie hingelistest
üleelamistest.
Teil õnnestus kuulajatele edasi anda Vladimir Semjonovitši esinemiste emotsionaalset
sisu, mulle tundub, et selles seisnebki tänase
kontserdi edu. Ning seda ei saavutatud mitte
tema esinemismaneeri järeletegemisega, sest
Võssotskile iseloomulikku kähedust Te ju ei
demonstreerinud.
Just seda järeletegemist ma kõige rohkem
kardangi.
Kui Te võtate kõrgeid noote, siis tämbraalselt midagi Võssotskiga sarnast küll leidub,
kuid ei teki kahtlustki, et see kuulub Teile.

Ma laulan ka oma laule samamoodi.
Arvestades vaatajate reaktsiooni, olid
nende emotsioonid täna üpris eredad. Jätkan oma mõtet küsimusega: tänu millele
sellise kõrge emotsiooni efekt Teie arvates
saavutati?
Arvan, et suuresti tänu sellele, et nii nagu
Võssotski olen ka mina näitleja ja suudan (loodan, et suudan) sisse elada selle kangelase või
nende kangelaste rolli, kelle nimel ta oma laule
esitab. Ma võtan iga tema laulu kui väikest helitööd, millel on standardne sissejuhatus, süžeearendus, kõrgpunkt ja seejärel finaal. Mulle
tundub, et suuresti isegi just tänu sellele.
Seega esines täna laval suuremal määral
näitleja kui muusik?
Täpselt. Ega ma ei peagi ennast vokalistiks,
lauljaks. Ma pean ennast selliseks keskmiseks
muusikuks, kuid – loodetavasti – mitte väga
kehvaks näitlejaks.
Tagasihoidlik. Hea küll. Teie tänase esinemise põhjal võib teha järelduse, et Teil on
olnud suur huvi Võssotski eluloo vastu, olete
tema laule ja iseloomu üksikasjalikult tundma
õppinud.
Möödunud aastal tegin ma tema kohta kaheseerialise dokumentaalfilmi.
Massiteabevahendid valgustasid selle kohta
käivat informatsiooni piisavalt laialdaselt.
Loodetavasti saab filmi üle arutlemisest põhjus meie järgmise kohtumise jaoks. Nüüd aga
fantaseerime õige veidi. Kui võtta arvesse,

et maailm on mõne aastakümnega kõvasti
muutunud, siis millised teemad puudutaksid
Võssotski tundlikku näitlejahinge praegu?
Mida oleks Vladimir Semjonovitš Teie arvates
täna laval olles öelnud?
Mulle tundub, et sedasama, millest ta alati
laulis. Ta püüdis valida selliseid teemasid, mis
olid lähedased kõige erinevamatele elanikkonnakihtidele: ta laulis laulu, millest sai kõigi
lendurite hümn; ta laulis laulu mikrofoni nimel
(kuidas mikrofon ennast tunneb, kui temasse
lauldakse) – see laul oli arusaadav ja lähedane
kõigile lavainimestele; kui ta laulis sõjalaule,
võis kellelegi tunduda, et Võssotski on sõjas
käinud jne. Tal oli vapustav anne rolli sisse elada, ta suutis tunnetada ja mõista, mida vaataja vajas, ta teadis, millega vaatajat kütkestada.
Kuid peamine on muidugi tema poeesia.
Arvatavasti just sellepärast ei olegi huvi
tema loomingu vastu tänapäevani vähenenud.
Te ütlesite laval, et tõstate Võssotski lauludest
esile laulu «Ballaad ajast», et Teie jaoks on see
kõige märgilisem laul tema loomingus. Mis on
selles tekstis Teie jaoks nii lähedane?
Kui ta omal ajal selle laulu kirjutas, kõlas see
nii, nagu keskajal, rüütlite ajastul elanud inimesed pöörduksid meie, tänapäevaste poole.
Nüüd, mil teda enam ei ole, pöörduks ta nagu
ise meie poole:
Kas ka teil saavad teenitult peksa kõik
lurjused?
Nõiasabatid teid ei hirmuta?
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KULTUUR
On ju tõsi, et kurjust peetakse kurjuseks
Ka seal – teie tulevikus ilusas?
Seepärast see laul haarab justkui sellise kahekordse mõttega. Kõik need ballaadid (täna
oli neid esitamisel viis) on tema lauludest
vaata et kõige meloodilisemad. Kuna Võssotski ei olnud just eriti musikaalne, ei oleks ta ise
saanud neid laule teha just nii, nagu vaja, et
neist saaksid täisväärtuslikud muusikalised
produktid. Kuid kuna need olid kirjutatud filmide jaoks, tegid neile seadeid professionaalsed
arranžeerijad.
Ühes intervjuus ütlesite Te kord, et «Võssotski elustiil sarnaneb kohati minu omaga».
Mida Te tookord intervjueerijale lõpuni rääkimata jätsite?
Tõenäoliselt pidasin ma silmas seda sisemise vabaduse taset, mis on mulle alati omane
olnud. Ma ei tee oma elus seda, mis mulle ei
meeldi – see on minu elu kreedo. Juba üle kümne aasta ei tööta ma ametlikult mitte kusagil
ja sellele vaatamata olen oma pere rikkalikult
äratoitmisega hakkama saanud.
Ja millega on Teie päev harilikult
sisustatud?
Mul on oma ala, millega ma meelsasti tegelen. Selle alla käib näitlemine, muusikutegevus
ja reklaam. Kõiki neid kolme asja mulle meeldib teha. Ma valmistan videoklippe, olen juba
kolmandat aastat telekanali ETV+ ametlikuks
hääleks, praegu teen kahte saadet Raadio 4-s
– see on põhiline.
Tuleb möönda, et Teie päev on üpris sisuküllane. Millal Te siis kirjutate? Ma pean silmas, et
millal Te oma laule kirjutate?
Mul on oma laule väga vähe. Neid, mida oleks
võimalik väärikusega publiku ees esitada, tuleb
kokku mitte üle neljakümne, seepärast juhtub
seda harva. Ma ei pea end suureks poeediks. Mu
laulud on tõenäoliselt rohkem sõprade jaoks.
Vaatamata sellele, et meie tänane kohtumine on pühendatud Vladimir Võssotskile, ei
saa ma jätta küsimata ka Teie huvi kohta vene
estraadi iidoli Aleksandr Vertinski loomingu
vastu. Poolteist aastat tagasi õnnestus mul
viibida Sankt-Peterburgis paljude jaoks tuntud kunstikohvikus Hulkuv Koer, kus esitati
mononäidendit, mis oli üles ehitatud Vertinski
lauludele, luuletustele ja mälestustele.
Tuleb möönda, et kui ma näidendit vaatama läksin, mõtlesin ma, et kui ambitsioonikas
peab küll üks näitleja olema, et katsuda oma
jõudu sellise erilise talendi peal, sellise keerulise hääle peal, kuna iga vähimgi viga, iga vähimgi puudus on ju kohe märgatav.
Ma nautisin n-ö läbikukkumise eelmaitset,
kuid publiku ette astus professionaal. Kuidas
hindasite Teie oma võimalusi, kui Teil tekkis
esimest korda mõte astuda vaatajate ette
sellise lavastusega? Vertinski hääl ja esinemismaneer on veelgi keerulisemad ja spetsiifilisemad kui Võssotskil. Oli see Teie jaoks
omamoodi riskiks?
Kui mul Võssotski laule esitades ka mingi
matkimise moment esinebki (võimalik, et selle
artisti edasiandmise stiilis), siis Vertinski laulud
kõlavad minu esituses absoluutselt teistmoodi, kui publik ootab. On mõningad laulud, mida
ei suuda minu esituses ära tunda isegi tema
loomingu asjatundjad.
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Kontserdi pärast

Teisisõnu on Teil tema loomingust oma arranžeering, oma interpretatsioon?
Jah, just. Peale selle on see mononäidend,
mitte kontsert, laule on seal vähe (neid on kõigest kuus), kõik ülejäänu on monoloogid, mille
ma võtsin tema raamatust, mis on pühendatud
tervele ta elule emigratsioonis. Harva juhtub, et
keegi suudab selles raamatus näha seda kõige
olulisemat asja – see on kirjutatud valuga.
Aga kõik suhtuvad sellesse kui menukisse,
mis räägib tema reisidest erinevatesse maadesse. Ta ju lahkus oma kapriisi ajel ja tahtis
juba aasta pärast tagasi tulla, kuid tagasi tulla
ta ei saanud – teda ei lastud, teda peeti kodumaa reeturiks. Tema reisimine kestis kaua – ta
rändas ringi üle kahekümne aasta ja tuli tagasi
alles sõja ajal, pidades end kaotatud artistiks,
keda pole mitte kellelegi vaja, ometi pidas ta
just seda saatust – olla artist – kõige tähtsamaks asjaks elus. Ja kui Vertinski kirjutas pisaraist nõretava kirja Nõukogude valitsusele,
lubati tal siiski riiki siseneda, kuid talle ei antud
mitte ühtegi suurt esinemist: tal ei lastud kuni
oma elupäevade lõpuni esineda mitte üheski
suures saalis, mitte üheski suures linnas.
Ta esines perifeeriates, väikestes saalides,
kus tema talendi mastaap ei leidnud täit rahuldust. Ja vaat sel teemal ma otsustasingi
näidendi teha, sest seda poolt tema elust ei
ole dramaturgilise teosena mitte keegi mitte
kunagi vaadelnud. Mulle tundus see huvitav ja
ma tegin sellest näidendi.
Tahaks väga vaadata, kuulata Vertinskit
Teie esituses. Kutsute vaatama?
Jah, muidugi. Me esitame seda näidendit
täpselt üks kord aastas, teatripäeval, 27. märtsil.
Valmistudes Teiega kohtumiseks, uurisin
ma veidi Teie nn loomingulist teenistuskirja
ja kõrvaltvaataja pilk Teie laulude valikule on
selline: peaasjalikult on need Võssotski, Vertinski, Tsoi – kõik keerulise saatusega autorid,
kelle tekstides asuvad mõtted silmnähtavalt
ridade vahel. Miks just selline valik?
Ei ole huvitav maha laulda esitajaid, kelle
saatus ei ole huvitav ja kellel ei ole huvitavaid
tekste. Tahaks katsuda oma jõudu nende peal,
keda paljud peavad oma iidoliteks. Ja huvi seisneb veel ka selles, et on võimalik teha midagi
teistmoodi, omamoodi, laskmata seejuures
siiski selle autori loomingu peamisel mõttel
kaotsi minna.
Kui tänast esinemist arvesse võtta, siis
õnnestub see Teil suurepäraselt, kuigi on
selge, et kõige selle taga on suur töö. Kuulasin

ka Teie autorilaule. Need on peaasjalikult nukrad. Mis seal salata, mulle meeldis väga laul
«Lilleke». See on ju Teie laul?
Jah, see on minu autorilaul.
Teate, sellel laulul on sügav filosoofiline
mõte. Ja see on väga nukker. Kuulasin ka Teie
teisi kompositsioone. Panin tähele, et Teil on
siiski palju nukraid laule. Millest tuleneb selline nukrus noore ja eduka inimese loomingus?
«Lilleke» on üleüldse traagiline laul, see on
kirjutatud põhjusega. Ütlen ilma liialduseta, et
see on minu teostest üks parimaid.
Kui võtta arvesse, et Te kirjutate nii sügava sisuga tekste, siis mil määral ristuvad Teie
laulud Teie eraeluga? See puudutab küsimust,
kas Te olete õnnelik inimene.
Ristuvad, aga harva. Laul «Lilleke» ongi just
erandiks mu loomingus. Ma kujutlen mingit
situatsiooni või tean mingist situatsioonist ja
kirjutan selle situatsiooni kohta laulu.
Aga kas Te ise olete elurõõmus inimene?
Te ei kujuta ettegi, ma olen introvert
(naeratab).
Mulle tundub, et kõik loomingulised inimesed on introverdid.
Näiteks töötame me Slavaga (basskitarrist)
samas stuudios, valmistame koos videoklippe, audioraamatuid. Koostöö plaanis sobib ta
mulle vägagi, sest me võime temaga sõna otseses mõttes pool päeva koos istuda ja teineteisele mitte sõnakestki öelda. Meile mõlemale
meeldib see väga.
Mulle tundub, et ma saan teist mõlemast
aru. Mis siis ikka, küsimusi on veel väga palju,
eriti loomingusse puutuvaid, peaasjalikult
tahaks vestelda Teie näitlejategevusest, kuid
aeg sõna otseses mõttes lausa lippab.
Loodan, et Te ei ole meie juures viimast korda ning me saame intervjuud jätkata ja muidugi ka filmist vestelda. Praegu aga on minu
arvates õige aeg meie lugejaid Teie järgmisele
esinemisele kutsuda.
Selleks saab olema kontsert «Võidu laulud»,
millega me esineme Maardus.
Tänan Teid, Timur, nii hingelise ja sügava
kontserdi kui ka intervjuu eest.
Soovin Teile uusi loomingulisi projekte ja tänulikke vaatajaid!

ELENA VILLMANN
Maardu Panoraami peatoimetaja
Fotosid: Jelizaveta Baikova-Lapina
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TÄNAVATANTSU VÕISTLUS
«Maardu Dance Battles 2018»
Hiphopi žürii liikmeteks olid Edgar Vunš
(Tallinn), Ruslan Levtšenko (Riia) ja Sofia
Gedzenuka (Läti). Breiktantsu kohtunikud olid Kirill Šarõi (Tallinn), Dmitri Ivanov
(Kohtla-Järve) ja Dainis Jatškevitšs (Riia).

ETTEVALMISTUSETAPP

PAVEL KUUSIK
Maardu Kultuuri- ja Infokeskuse projektijuht
2. veebruaril toimus Maardu puhkekeskuses tänavatantsu võistlus «Maardu Dance
Battles 2018».
Meie linnas teist korda toimuv üritus vapustab oma mastaabiga: esiteks oli korraldamisel abiks rahvusvahelisel areenil väga
populaarne Läti tantsuakadeemia Ghetto
Dance, teiseks kasvas osalejate arv mitmekordselt – 30 pealt esimesel üritusel 160
peale teisel korral.
Tantsijad esindasid selliseid suundasid nagu
hiphop ja breiktants, iga kategooria oli jaotatud kaheks grupiks: algajad ja professionaalid.
Üritusel lõid meeleolu õhtujuhid Tarass
Leotško (Läti organisatsiooni Ghetto Dance
juht) ja Marko Ratas (Ghetto Games Eesti)
ja DJ Edvīns Zavolžskis (Ghetto Dance’i esindaja). Hiphopi suuna kohtunikud olid pärit
nii Eestist kui Lätist.

Ettevalmistused algasid seekord neli
kuud enne võistluse algust.
Möödunud aastal korraldati võistlus
väga lühikese ajaga – kõigest paari nädalaga – ja eksperiment õnnestus. Kuna tekkis
probleem nii suure hulga pealtvaatajate ja
osavõtjate (üle kolmesaja inimese!) äramahutamisega, muutsime me tantsuplatsi
asukohta, viisime selle saali keskelt lava
peale, ja kaasasime ka uusi sponsoreid.
Peale selle muutus üritus rahvusvaheliseks
– tantsijatel on väga tugev kogukond: nad on
valmis reisima, looma uusi tutvusi ja omandama uusi kogemusi. Nii ongi ka Ghetto Games

Lätist nüüd meie sõber. Nad ei tulnud mitte ainult osalema, vaid olid abiks ka korraldamisel
ja jagasid väga üksikasjalikke nõuandeid.

EDASISED PLAANID

Meie meeskond planeerib juba järgmiseks aastaks sarnast võistlust. Mina isiklikult näen seda üritust kahepäevalisena, kus
esimesel päeval toimuvad valikturniirid ja
tuntud tantsijate õpitoad ning teisel päeval
toimuvad puhkekeskuse laval juba parimate
tantsijate finaalvõistlused.
Praegu on ettevalmistamisel tänavakultuuri ja spordi festival „Maardu Street Fest“,
mis toimub 16.–17. juunil. Seal on meil samuti plaanis viia läbi tantsuvõistlus, kuid seal
vaatleme juba teisi stiile.
Tahaks vaadata, kuidas möödunud võistlused avaldavad mõju linna noortele – kas
nad hakkavad tantsimisega tegelema ja kas
neil tekib soov erinevatel võistlustel aktiivsemalt osaleda.

Võistluse „Maardu Dance Battles 2018“ võitjateks tulid: hiphop algajad – Kertu Kasemets (Tallinn), hiphop professionaalid –
Alvis Švarts (Riia), breiktants algajad – Nikita Boiko (Tallinn), breiktants professionaalid – Ignat Lahno (Kohtla-Järve).

INTERVJUU LÄTI ESINDAJA, BREIKTANTSU KOHTUNIKU DAINIS JATŠKEVITŠSIGA

Sa oled Eesti breikaritega juba tuttav. Ütle,
kas on mingit erinevust Läti ja Eesti tantsijate
stiilides? Kas tantsu järgi on võimalik kindlaks
määrata, millisest riigist inimene pärit on?

Ma arvan küll. Igal rahvusel on oma mentaliteet ja see võib tantsule mõju avaldada.
Eesti tantsijatel on minu arvates võrdlemisi
tugev koolkond. Samas oleme me kõik Baltimaade esindajad, mistõttu võivad tantsu
iseloom ja esitus sarnased olla.
Milliste kriteeriumide alusel sa esinejaid
hindad?
Ma alustan hindamist tantsija lavaletulekust. See annab juba võimaluse aru saada,
milline iseloom ja meelestatus tantsijal on.
Oluline on alustada mingist sellisest nipist, mis
assotsieerub just nimelt sinuga, ja esinemise
lõppu tuleb ilmtingimata panna n-ö punkt.
Hea breiktantsija on selline, kes on mitmekülgne – ta teeb nii jõuliigutusi kui ka trikke ning
loomulikult oskab kuulda muusikat.

Mis sa arvad, ega Läti esindajad ei raisanud
asjatult aega, et Maardusse tulla ja võistlusel
osaleda?
Minu arvates on rahvusvahelistel võistlustel osalemine oluline kogemus. Tantsijad
peavad täiustuma.
Kas te kutsute ka Eesti tantsijaid enda
juurde Lätti?
Jah, kutsume ja sageli on meie võistlustel kohtunikeks eestlased. Nii et me teeme
koostööd.

Intervjueerija: PAVEL KUUSIK
Maardu Kultuuri- ja Infokeskuse projektijuht
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Vastlapäeval
SAATSIME TALVE ÄRA

VEEBRUAR 2018

18. veebruaril tähistati Maardus pidulikult traditsioonilist slaavlaste Vastlapäeva. Talve ära saatmine toimub Maardus alati lõbusalt ja
ning toob linna arvukaid külalisi.
Hommikul alustas tööd Vastlapäeva laat, kus sai osta kuuma
teed, pannkooke, šašlõkki, suveniire, maiustusi, kala- ja lihatooteid
ja palju muud põnevat. Rahvamaja esisel kontsertlaval esinesid
päeva jooksul erinevad Maardu ja külaliskollektiivid ja tantsuansamblid. Kostis muusikat ja päevajuhtide nalja. Piduliku meeleolu
lõid laval rahvatantsuansambel Bõlitsa, lauluansambel Kupava,
noorte tantsugrupp Dream Power, Marina Reinas, show-teater Jagory, lauluansambel Rjabinushka, tantsuansambel Lootos, Kostivere
kultuuritalu ansambel Viisiväänajad, Marina Ostrovskaja, tantsuansamblid Lootos ja Vivat, lauluansambel Barynja, roki bänd Epataaz,
Jevgeni Kunevits ja Sergei Masin. Peo suured ja väiksed külalised
said osa erinevatest rahvuslikest võistlustest ja meelelahutuslikest
üritustest, kõige väikseimaid said sõita ponide ja hobusega ning uisutada ja kelgutada.
Pidu lõppes traditsioonilise Maslenitsa kuju põletamise ja ilutulestikuga. Saatsime koos talve ära ja jäime ootama sooja kevade
saaabumist, mis toob meile palju valgust, rõõmu ja lootust. Kaunist
kevade algust teile kõigile!
Foto: Julija Ostrovskaja

JELENA KATSUBA
Avalike suhete osakonna juhataja

MÕTLE KAASA: KUS VÕIKSID
ASUDA MEIE LINNAS
KIRJAKASTID?
OTT NAUTS
Omniva Jaotuskeskuse juht
Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks
neid mugav kasutada. Parimate asukohtade väljaselgitamiseks palutakse kohalike inimeste ja kogukondade abi.
Kirjakastid on olnud praegustes asukohtades üldjuhul juba pikki
aastaid, kuid inimeste liikumisteed ja harjumused võivad olla selle aja
jooksul muutunud. Selleks, et postiteenuse kasutamine oleks inimestele mugav, paigutatakse kirjakastid asukohtadesse, kus elanikel on
neid lihtne kasutada.
Kirjakastide võrgustiku uuendamine johtus eelmisel aastal läbi
viidud uuringust, kus ilmnes, et inimesed soovivad kirjakaste näha
eelkõige kohtades, kus nad niikuinii käivad – poe, linnavalitsuse, raamatukogu vms juures. Uuring kinnitas Omniva enda statistikat, mille
järgi kasutavad inimesed käidavates kohtades asuvaid kirjakaste rohkem, isegi kui vähemkäidavas kohas asuv kirjakast on elu- või töökohale lähemal.
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Omniva palub elanikel saata kirjakastide paremate asukohtade
osas ettepanekuid kuni 27. veebruarini aadressile info@omniva.ee.
Ettepanekule tuleb kindlasti lisada linna ja tänava nimi ning võimalikult täpne asukohakirjeldus.
Kirjakastide asukohtade valikul arvestatakse linna ja elanike ettepanekuid, lähtudes eeldusest, et igal juhul jääksid kirjakastid elu- ja
töökohtadest mõistlikusse kaugusesse.
Kirjakastid on need, mida inimesed kasutatavad kirjade saatmiseks. Postkaste, mille kaudu inimestele ja ettevõtetele/asutustele
posti kätte toimetatakse, ümberkorraldus ei puuduta.
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LEGO kui sport ja kui
loometegevus

21. jaanuaril toimus Maardu puhkekeskuses teist korda ülelinnaline meelelahutuslik
ja perekondlik LEGO klotsidest ehitamise võistlus.

Võitjate võistkond koos linnapea V. Arhipoviga ja ürituse korraldaja P.Kuusikuga

Osalema registreerus seitse võistkonda, nende seas möödunud aasta võitjad –
«Maardu ehitajate meeskond» (perekond
Kondratjevid). Tõsi küll, mitte kõik ei ilmunud
kohale, kuid turniiriks ettevalmistatud lauad
ei jäänud tühjaks, kohapeal loodi kaks uut
võistkonda: pealtvaatajate koondvõistkond,
kes võttis omale nimeks «Kaktus & Со», samuti «Ehitajate XXL», mille koosseisu kuulusid isa ja poeg Sergei ja Nikita Kolesnikov.
See oli kõige väiksema koosseisuga võistkond. Kõige suurema liikmete arvuga võistkond oli aga «Perekond Boženko noortest
vanadeni», kuus inimest, kes esindasid kolme põlvkonda.

Võistlejatel tuli täita kuus põnevat ja
mitmekesist ülesannet. Esimene – ehitada nii kõrge torn kui võimalik. Möödunud
aastal ehitasid «Maardu ehitajad» torni,
mille kõrguseks oli 138,5 cm (korrates sellega Eesti rekordit). Seekord saavutas edu
meeskond «Petrovs» (perekond Petrovid)
tulemusega 105,8 cm.
Vaieldamatult kõige loomingulisemaks
ülesandeks oli luua kompositsioon laulu „On
vaid üks hetk“ teemal. Seda selle aja jooksul,
kuni see laul kõlab kaks korda, ehk siis umbes
seitsme minutiga.
Või siis oli näiteks selline ülesanne: ehitada
kaheksa minutiga valmis objekt, mida võist-

Võistkond «Kaktus & Со»

konna arvates oleks Maardule vaja. Huvitav
oli see, et kolmele lauale tekkisid erinevas
versioonis kinomajad. Võistkond «Petrovs»
ehitas lennujaama, tehes ettepaneku lennujaam Tallinna käest ära võtta. «Kaktus & Со»
ehitas metsaparki suusabaasi, kohviku, sauna, vaateplatvormi. Ei ole raske ära arvata, et
idee kuulus selle võistkonna liidrile, Maardu
spordijuhile Tatjana Uljanovale.
Võistkondade loomingulisust hindas neljaliikmeline žürii. Punktisumma järgi määrati
kindlaks võitjad. Möödunud aasta tšempionid, «Maardu ehitajad“, tulid seekord kolmandale kohal. Samasuguse punktisumma
kogus duo «Ehitajate XXL», kuid mängujuht
teatas, et teine koht anti sellele võistkonnale
kui kõige väiksemale.
Uueks võitjaks tuli aga võistkond „Perekond Boženko noortest vanadeni». Õnnitleme võitjaid ja kõiki võistlustest osavõtnuid!
Täname neid, kes sellise suurepärase perepeo välja mõtlesid ja seda linnavalitsuse
toetusel ka läbi viivad: noorteorganisatsiooni Kompass ja MTÜ-d Bricks Club.
Eraldi tänu kuulub imelisele ürituse juhile
Viktor Panasenkole.
ANDREI BABIN

Maardu linna juubilarid Veebruar 2018! Õnnitleme!
60-aastased

Kriventsova Maria
Lipovskikh Elena
Kornijenko Zinaida
Jegorova Jekaterina
Anissimova Ljudmilla
Negine Ljudmilla
Kovališina Nadežda
Vassiljeva Tatjana
Boiko Tamara
Dudakov Sergey
Šved Svetlana
Stepnjova Svetlana
Onokhova Anna
Poljakova Niina
Vabuolis Valerij

Kell Tiia
Sai Svetlana
Rausberg Roland
Makarov Igor
Razin Alexander
Salivon Jelena
Muzalevskaja Irina
Nikolajeva Nadežda
Konjahhin Igor
Rusak Gennadi
Luik Veera
Zimirev Igor
Javorski Jaroslav
Obojeva Olga
Leškov Leonid
Kovtonjuk Ljubov

Vlasova Marina
Jakovlev Andrei
Jafarov Nasir
Baradulina Svetlana

Morgunenko Natalja
Ivanova Zinaida
Karbuzanova Nina
Smagin Aleksander
Dryagina Evgenia
Riks Galina
65-aastased
Grafski Vladimir
Kümnik Luule
Kharashkevich Olga Medov Gennadi
Kolodin Viktor
Maleev Semen
Haiba Malle
Kuzin Valery
Shmykova Natalia
Ivanova Jelena
70-aastased
Zagorodniy Valerian Matyzhenko Nadezda
Sivkova Tamara
Jalinova Nadežda
Nurm Tamara
Selgest Elme
Slebova Tatjana
Presnjakov Vladimir

Roosimaa Urve
Torelkin Ljubov
Kueto Valerija
Uuspuu Sirje
Gavrilova Alla
Buslavski Juri
Azizov Izmail
Zenova Olga
Artjomova Galina
Katsalaptšenko
Nikolai
Moltšanova Lilia

Kukk Milvi
Talvoja Mati
Belaja Nonna
Storožko Vladimir
Mihailova Tiiu-Maria

80-aastased

Kulgavtšuk Anastassija
Pronina Tatjana

85-aastased

Smorygo Evgeniia
Tsugart Vaike

Pinjajev Vladimir 90-aastased
Kama
Jüri
Solodova Liidia
Kübarsepp Ilse
Petrova Anna
Podgramski Anatoli
Katovich Adalfina
Grafskaja Galina
75-aastased
Lesnikova Galina
Bekirov Veli
Alikov Valerian
Alikanova Antonina Jaremtšuk Valentina

Kallid naised!
Soovime teile suurt õnne naistepäeva puhul ja
kutsume pidulikule kontserdile, mis toimub
7.märtsil kell 14:00 Maardu Vaba Aja Keskuses.
Maardu Linnavalitsus
Maardu Linnavolikogu
MAARDU PANORAAM
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Kuidas on, kas teeme sõitu?

SERGEI PETROV
Maardu linna sporditöö juht
Talispordialade harrastajate suureks rõõmuks saabus Eestisse tõeline talv! Lõpuks
ometi on võimalik suusatamist ja uisutamist
küllastumiseni nautida. Ja, mis eriti rõõmu
teeb, nende suurepäraste spordialadega
tegelemise tingimused muutuvad Maardus
üha paremaks.
Meie ühiskondlike aktivistide abiga on
linna metsapargis valminud hea rada jooksmise, tervisekõnni ja suusatamise jaoks ning
aasta tagasi osteti sisse spetsiaalne kallihinnaline tehnika suusaraja sisseajamiseks
(nii klassikalise kui vabastiili jaoks). Enne
linnastaadionile uue kunstliku pinnakattega
jalgpalliväljaku ehitamist laenutati suusatamishuvilistele suuski riietusruumides, kuid
alates 2013. aastast on need ruumid aasta-

ringselt sihtotstarbelises kasutuses – kogu
talve vältel toimuvad jalgpallimeeskondade
treeningud. Vana ja juba kaunikesti räsitud
suusainventar anti pärast kümneaastast
kasutamist kehalise kasvatuse tundides üle
linna koolidele.
Ning nüüd andis linnapea mõned päevad
tagasi ülesande töötada läbi linna suusabaasi organiseerimise ja uue suusainventari
ostmise küsimus. Seega leiab ka see maardulaste jaoks väga oluline küsimus järgmiseks talveks lahenduse.
Mis puutub meie liuväljadesse, siis ka siin
esinevad veel omad probleemid, on ju väga
keeruline staadionile liuvälja teha. Kuna suveajal kasutatakse hokiplatsi rannavõrkpalli
ja jalgpalli mängimiseks, on see paigutatud
liiva peale ning jää saamiseks oleks hädavajalik, et temperatuur püsiks vähemalt miinus
kümne kraadi peal kasvõi ühe nädala.
Ning esmajoones tekib tahtmine teha
jääd just sellele liuväljale, kuna siin on olemas võimalus uiskude laenutamiseks: päeval koolilastele kehalise kasvatuse tunni
ajaks, õhtul ja puhkepäevadel aga uisutamise ja hokimängu harrastajatele. Muidugi
oleks ideaalseks uisutamise kohaks kiriku
juures olev tiik: asukoht ise on väga ilus, hokimängijad samuti ei segaks ja ka liuvälja
tegemine on seal palju lihtsam.
Võimalusi mööda püüaksime ka seda liuvälja vajalikus seisukorras hoida.

VEEBRUAR 2018

Kui ilm meid alt ei vea, on plaanis juba sel
talvel viia läbi mitmeid tervisespordi üritusi.
Ajavahemikus 24. veebruarist kuni 4. märtsini peetakse esimest korda kõigis Eesti koolides koolivaheaega suusatades.
Nendel päevadel on linnastaadioni liuväli avatud kella 10-st kuni 21-ni (pühapäeviti
kella 10-st kuni 20-ni). Ning samadel päevadel, 26. veebruarist kuni 2. märtsini, organiseeritakse kõigile linna koolilastele suusatamine (suusad jagatakse Maardu Põhikoolis
välja tasuta).
Kõigi lastega, olenemata vanusest ja suusatamise oskusest, viiakse läbi kas suusaõppetunde või organiseeritud suusamatkasid,
seda järgnevalt toodud graafiku alusel.
1. vahetus: suuskade väljastamine
alates kl 10.00
suusatamine alates kl 10.30 kuni 12.0
suuskade tagastamine alates kl 12.30
2. vahetus: suuskade väljastamine
alates kl 13.00
suusatamine alates kl 13.30 kuni 15.00
suuskade tagastamine alates kl 15.30
Ning 3. märtsil toimuvad meie linna metsapargis Maardu suusatamise meistrivõistlused. Informatsioon on leitav ka www.
maardu.ee, Maardu tele- ja raadiouudistest,
puhkekeskuse juurest ekraanilt ja kuulutustelt. Kohtumiseni liuväljal ja suusarajal!

TEEL KOOSTÖÖLE

Fotol: Danila Kuznetsov, Jevgeni Golovatš, Sergei Ptšjolkin,
Natalja Golovatš

Veebruari esimestel päevadel toimus Tallinna Tondiraba Huvikoolis (Punane 69) kohtumine Maardu Noortekeskuse juhataja
Natalja Golovatši, Tallinna Tondiraba Huvikooli direktori Sergei
Ptšjolkini ja Lasnamäe Noortekeskuse juhataja Danila Kuznetsovi
vahel. Kohtumise eesmärgiks oli Huvikooli võimalustega tutvumine ja ühiste ideede leidmine, et noorteorganisatsioonide tööd
täiustada.
Koolis läbiviidud ekskursiooni käigus jutustas Sergei koolis tegutsevatest ringidest.
Kolleegi Danila Kuznetsoviga Lasnamäe Noortekeskusest lepiti
kokku Maardu ja Lasnamäe keskuste vahelises koostöös.
Kohtumine andis tulevikuväljavaated korraldada mitmesuguseid noortevõistlusi nii sportlikus kui intellektuaalses võtmes.
JEVGENI GOLOVATŠ
Maardu Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees
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Rootsi Golden Girl

Poksiturniiril Golden Girl, mis toimus 31. jaanuarist 4. veebruarini
Rootsis, pidasid lahinguid ka meie, Eesti võistlejad.
Lahingute tulemusel sattus Jana Vill tugevaimasse gruppi ja
kõik poksijad, kes olid tema kaalukategoorias, sattusid keskmisse
gruppi, aga Jana tuli automaatselt esimesele kohale!
Asjatult aega kaotamata sparris Jana vanema vanusegrupi
poksijatega, sealhulgas Lätist pärit ja Euroopas auhinnatud
kogenud poksija Jekaterina Makartšenkoga, samuti poksijatega
Šveitsist ja Kanadast, ning tuli oma vanusegrupi tugevaimas grupis
esimesele kohale!
Fotol: Jana Vill, Jana vastane Rootsist, Jevgeni Golovatš

Tallinna lahtiste poksi meistrivõistluste tulemused
21.–22. jaanuaril toimusid Eesti pealinnas Tallinnas lahtised
poksi meistrivõistlused, millest võttis osa 90 poksijat erinevatest
vanusegruppidest, kes esindasid riigi kõiki piirkondi.
Kõige suurem arv sportlasi ehk 32 osales juunioride vanusegrupis
(kuni 17 eluaastat), noorte vanusegrupis (kuni 19 eluaastat) võitles
medalite eest 23 sportlast, koolilapsi oli 18 ja eliitklassi poksijaid 21.
Tervikuna olid Tallinna lahtised poksi meistrivõistlused
organiseeritud kõrgel tasemel, nagu on ka kõik muud riiklikud
tiitlivõistlused, mille patrooniks on Eesti Poksiliit.
Meie tšempionid:
I koht: Jana Vill, Makar Vdovitšenko, Daniil Butšnov,
Artur Danilov.
II koht: Igor Vorobjov, Vadim Kitškerkin.
III koht: Artjom Travkin.
JEVGENI GOLOVATŠ
Eesti võistkonna koolilaste grupi vanemtreener

OÜ ATKO Liinid Liinid pakub tööd autoelektrikule ja
autoremondi lukkseppale.
Info tel: 627 27 35; 505 65 88

Fotol: kolmekordne Eesti tšempion Artur Danilov (vasakul)

SAADA OMA SEISMAJÄÄNUD RÕIVAD
UUELE RINGILE.

OÜ ATKO Liinid pakub tööd bussijuhtidele.

Info tel: 627 27 25; 534 81 644

Maardu
Linna Haldusbüroo

Müügihind on

1 000 €

müüb sinist värvi mahtuniversaali Peugeot Partner,
mille väljalaskeaasta on 2006, mootori võimsus 55
kW, läbisõit 322400 km, manuaal käigukast, esivedu,
kütuseks bensiin. Kehtiv ülevaatus kuni 11.2018.a.
Ühe omaniku käes olnud sõiduk on heas korras, ilma
roosteta, kaasa saab nii suve- kui talverehvid.

Infotelefon: 6060740, 5576264

Tallinna Jäätmekeskuse punased välikogumiskonteinerid on selleks lihtsaim lahendus – alati avatud ja
lähedal. Konteineritesse võib tuua terveid ja puhtaid
rõivaid, jalatseid, kodutekstiili, aksessuaare (kotid,
vööd) ja mänguasju.
Palun too riided korralikult kinniolevas kotis, siis ei lähe
annetatud asjad kortsu ega määrdu konteineri avamisel.
Maardus asub konteiner Pärli Keskuse juures (Nurga 3).

MILTON GRUPP

MAJA EHITAMINE KOOS KÕIGI
LAHENDUSTEGA, PROJEKTEERIMINE,
KASUTUSLUBA
ehitus@miltongrupp.ee

TEL. 53 529 476
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