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Ainulaadne Ееstimaa kujuline lillepeenar on Maardu laste kingitus
linnale Eesti Vabariigi 100-ks juubeliks. Linna sünnipäeval märgistati
tumesiniste lilledega kompositsioonil meie Maardu asukoht.

Head juubelit sulle, kallis Eesti!
Palju õnne sünnipäevaks, meie Maardu!

■INTERVJUU MAARDU LINNAPEAGA
■REGISTREERI MAARDUSSE!
■MEIE NOORTE SUVI

■MAARDU KOOLILÕPETAJATE PUNASED PURJED
■SERGEI INKATOV - MAAILMAKUULUS KUNSTNIK

EESTI

■PALJU ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS, MEIE KALLIS MAARDU!

KUTSUME ÜRITUSTELE

Linnalehe Maardu Panoraam väljaandja:
Maardu Linnavalitsus
Toimetuse aadress: Keemikute 12b, 74116 Maardu
Peatoimetaja: Elena Villmann
Fotosid ajalehes: Jelizaveta Baikova-Lapina, Jelena Katsuba
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E-post: toimetaja@maardu.ee
Tel.: 519 74 358
Linnalehe e-versioon:
www.maardu.ee
Tiraaž: 8700 eks.
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VLADIMIR ARHIPOV:
«MULLE ON SEE LINN VÄGA KALLIS»
Linnapäeva eelõhtul on paras aeg mõelda tänasest Maardust, meenutada selle minevikku ja heita pilk
tulevikku. Kunagi olemas olnud tööstusasula saavutas 38 aastat tagasi linna staatuse. Peaaegu neli aastakümmet tagasi pandud alus on edukalt edasi arenenud ja tänapäevaks on Maardu linn, olles ligitõmbav
ja mugav elukoht, saanud kaasaegse ilme.
Härra linnapea, sel päeval, kui Teil õnnestus Maarduga
tuttavaks saada, oli linn alles kõigest 9-aastane. Millisena noor linn Teile meelde on jäänud?
Kõigepealt tahan öelda, et Maardu hakkas mulle meeldima ja meeldima hakkas see oma asukoha poolest. Ma elasin
Veeru tänaval, aknast avanes imeline vaade. Ma nägin, et
kuigi linn meenutab vana asulat, olid samal ajal juba märgatavad ka muutused. Vaadates uut Põhja kvartalit kus kerkisid
uued majad, mõistsin ma, et Maardu on perspektiivikas linn
ja sellel on suur tulevik. Ma ei ole mitte kunagi kahetsenud, et
vahetasin Tallinna Maardu vastu.
Kuidas Teile tundub, tänu millele Maardu nii hoogsalt
arenenud on, ei ole ju 38 aastat linna saamise ja arenemise jaoks mitte just väga pikk aeg?
Ma arvan, et olulist rolli mängis linna sihipärane juhtimine
tänu millele pandi alus linnale ja baas selle arenemisele. Mitte vähem oluline faktor ei ole ka see, et linn sai 1991. aastal
iseseisvuse. Kuni selle ajani kuulus Maardu Tallinna mererajooni koosseisu, ehk teisisõnu omavalitsust kui sellist ei olnud, nagu ei olnud ka reaalset võimalust midagi ise ära teha.
Koos oma linnaeelarve tekkimisega tekkis ka suur vastutus
– vaja oli linna ehitada ja arendada. Sel teel oli muidugi ka
palju veealuseid kive ja mitte kõik ei õnnestunud alati lihtsasti, kuid arenemise vektor oli omal ajal õigesti valitud.
Milline on Maardu Teie arvates täna?
Tänane Maardu on puhas ja hoolitsetud linn. Muuseas
see on esimene asi, mis meie linna külalistele silma hakkab.
Maardu tõelise palge kohta teatakse vähe ja seepärast kui

keegi külalistest esimest korda meie linna saabub, kõlab esimeste vaimustatud repliikide seast üks umbes selliselt: «Sellisena ma Maardut küll ette ei kujutanud!»
Ma tahaksin väga nimetada meie linna kaasaegseks, kuid
nimetan seda selliseks väikese avansiga. Minu arvates on
linna infrastruktuuride arenemisele vaja veel üksjagu tähelepanu pöörata. Pigem on Maardu linn, mis pretendeerib
kaasaegsusele ja püüdleb selle poole. Eeldused selle jaoks
on olemas ja ma olen kindel, et peagi saavutab linn ka selle
staatuse. Kuid selleks ei ole vajalik mitte ainult muuta linna
välimust ja arendada infrastruktuure – muutuma peab ka
noorte inimeste mõtteviis, neil peab tekkima soov Maardusse elama jääda. Kui külalised meie juurde saabuvad, siis nad
räägivad, et näevad tänavatel väga palju noori lapsevanemaid, kes lapsevankritega jalutavad – see ongi see signaal,
mis annab tuleviku suhtes suurt lootust.
Üheks Teie meeskonna olulisemaks töösuunaks on
linna heakorrastus. Millised projektid on käiku lastud
viimasel paaril-kolmel kuul? Mida planeeritakse teha
lähiajal?
Me jätkame meie Maardu heakorrastamisega, kuna puhtus
ja kord – see on meie linna visiitkaart. Igal kevadel lagunevad
teed vajasid põhjalikku remonti – sel aastal teostatakse töid
märgatavalt suuremate eelarveliste vahendite eest. Teede
remonti on linn sel aastal investeerinud umbes üks miljonit
eurot. Teostamisel ei ole mitte ainult teede aukude remont
ja teekatte tugevdamise tööd, vaid käimas on ka tervete
tänavate asfalteerimine ning ehitamisel on uued jalakäijate
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teed. Paljudesse linna hoovidesse on laste mänguväljakutele
tekkinud uued kaasaegsed mänguelemendid ja atraktsioonid, mis suve saabudes on olulised meie noorte ning lastega
perede jaoks.
Vana turu koha peale planeeritakse suure kaubanduskeskuse ehitamist, kus peamiseks rentnikuks hakkab olema
kauplus Rimi. Uus objekt muudab lisaks oma peamisele ülesandele oluliselt ka linna selle osa ilmet.
Maardus on teisigi infrastruktuurseid objekte, mis meie
keskendunud tähelepanu vajavad. Linna välimuse heakorrastamisega tegeledes oleme me meie haridusasutused mõnevõrra unarusse jätnud. Alates sellest aastast ja järgneva
3-4 aasta vältel on meie peamiseks prioriteediks teha korda
koolid ja lasteaiad, Noortekeskus, sotsiaalmaja ning samuti
teostada remont piiratud võimalustega inimeste päevakeskuse olemasolevates ruumides.
Nende oluliste ülesannete elluviimise jaoks on vajalikud märkimisväärsed investeeringud. Ei ole saladus, et
arenenud tööstus loob head eeldused linna finantsiliste
laekumiste kasvuks. Milline on Maardus olukord tööstusega? Millised on perspektiivid Maardu kui tööstuslinna
arenguks?
Teil on absoluutselt õigus. Tööstus – see on linnaeelarve
alus ja võimas impulss linna arenguks. Lisaks linnakassasse
laekuvatele maksurahadele loob tööstus töökohti meie elanike jaoks, hoides töötuse taset Maardus väga madalal.
Suurimate objektide hulka kuuluvaks võib lugeda Muuga
sadamat, mis asub osaliselt Maardu territooriumil, metalliturul tegutsevaid ettevõtteid RGR Metall OÜ ja RGR Airon
OÜ, rahvusvahelist transiitettevõtet AS Vopak E.O.S. ja AS
Tallink-i logistilisi pindasid. Maardus asub ühe Baltikumi suurima laste mänguasjade müügiga tegeleva ettevõtte Anvol
OÜ baas ja palju muid ettevõtteid.
Muuga sadamasse planeeritakse suure õlitöötlustehase ja
logistilise kompleksi ehitust, mille ehitamisele tehtavate investeeringute maht ulatub umbes 200 miljoni euroni. Mida
see lisaks maksurahadele ja suurele hulgale töökohtadele
maardulastele annab? Tööstusobjektide ehitamine toob
endaga kaasa ka elamukomplekside arengu – Maardusse
tulevad investorid ja kinnisvaraarendajad, et ehitada uusi
elurajoone. Minu sõnu kinnitavad reaalsetele projektidele baseeruvad ettepanekud, mida ärimehed linnale teevad. Lisaks
sellele, et viimase 2 aasta jooksul on linna ehitatud kolm uut
hoonet, tekib Maardu territooriumile lähiajal uus elurajoon
koos spordi- ja meelelahutuskeskusega ning tervisekeskusega. Täna võib see tunduda unistusena, kuid täiesti reaalse
unistusena, sest selle unistuse aluseks on reaalsed projektid,
mille elluviimiseks läheb vaja natuke aega.
Esialgselt oli Maardu mõeldud 50 tuhande inimese jaoks
koos vastavate kommunikatsioonide ja torustikega. Seepärast
saame me need kommunikatsioonid tööstuse tormilise arenemise ja elanike arvu suurenemise korral kasutusse võtta.
Mistahes suur ettevõte Maardu territooriumil või Maardu
lähinaabruses annab võimaluse suurendada meie elanike
arvu ning koos sellega ka maksurahade laekumist linnakassasse, mis võimaldab meil osutada rohkem sotsiaalteenuseid neile, kes seda vajavad. Siin on kõik omavahel seotud ja
seepärast vaatan ma Maardu linna edukale arengule peale
väga suure optimismiga.
Samal ajal tasub ära märkida, et jätkumas on endise Estonfosforiidi territooriumi (praeguse Kroodi tööstusrajooni)
infrastruktuuride arendamine. Kaks aastat tagasi ostis linn
välja vana kanalisatsiooni infrastruktuuri, mis muutus kasu-
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tuskõlbmatuks ja ähvardas pankrotiga kõiki rohkem kui 50
ettevõtet kes viisid oma tegevust ellu Maardu territooriumil.
Piirkonnale uue elu andmiseks investeerime me koostöös
Euroopa projektiga sellesse rohkem kui 5 miljonit eurot. Sellisel moel pani linn oma õla alla ja aasta lõpuks saab selles
piirkonnas olema tagatud täiesti uus vee- ja kanalisatsiooni
infrastruktuur.
Milline areng ootab lähiajal ees Muugat ja Järveääret?
Mis puutub Muugasse, siis lisaks 80 kohaga lasteaia ehitusele hakkame me juba sel aastal projekteerima täiendavalt
veel 40 kohta, kuna nõudlus lasteaiakohtade järele Muugal
kasvab. Samuti on linnal selles osas munitsipaalmaa niinimetatud Lennula platsil, millesse planeeritakse investeeringuid,
et luua linlaste jaoks kvaliteetne ja mugav koht puhkamiseks.
Järveääre kaldatsoonis planeerime me kuulutada välja
konkursi, et leida parim ettepanek Maardu järve kaldariba
arengu jaoks. Plaanis on muuta see täisväärtuslikuks puhketsooniks koos atraktsioonidega, paadisõitudega ja muude
vaba aja veetmise viisidega. Rand jääb muidugi vabalt külastatavaks.
Vana-Narva maantee piirkonnas elab väga vähe inimesi,
kuid ka nemad on meie elanikud, seepärast hakkame me looma neile äraelamiseks mugavamaid tingimusi.
Reaalne linna arengukava – paljutõotav ja me näeme
kuidas seda samm-sammult ellu viiakse. Mis puudutab
julgeid ja ambitsioonikaid unistusi – kas ka selliseid on?
Muidugi, unistuste tasemel projektid on olemas. Üks neist
on meie vana Rahvamaja – ammu iganenud hoone, mis küll
on säilitanud hea vaimu, kuid mida ekspertide hinnangul
sellegipoolest ei ole mõtet remontida. Vaja on ehitada kaasaegne hoone ja projekt on juba olemas, kuid üksinda me selle
mitmemiljonilise ideega esialgu toime ei tule. Me otsime investoreid, kes selle kas kapitaalselt ümber ehitaks või ehitaks
vana hoone asemele uue ja kaasaegse.
Veel on meil hoonestamata maa-ala linnavalitsuse ja
kaupluse Maxima vahel – sinna saab ehitada suure kultuurija meelelahutuskeskuse, kus oleks ruumid suurte kontsertide,
konverentside ja spordiürituste läbiviimise jaoks.
On ka teisi unistusi, millest me tulevikku üles ehitame.
Unistused jõuavad tingimata oma reaalse täitumiseni, ainult
et selle jaoks läheb vaja aega.
Millisena Te näete oma missiooni Maardu linnapeana?
Minu missioon on muuta Maardu elamiseks veelgi mugavamaks – et see saaks kaasaegse ilme ja et jätkuks uute ning
hea transpordiühendusega, lasteaedadega, kaubandus- ja
spordikompleksidega mikrorajoonide väljaehitamine, kus inimestel oleks mugav elada ja puhata tervete peredega. Mulle
on see linn väga kallis. Ma elan selle linna probleemidega ja
saavutustega seitse päeva nädalas ja teisiti enam ei suudagi.
Ma armastan seda linna. Siin jõudsid täisikka minu lapsed
ja kasvavad ka lapselapsed. Ma armastan seda linna veel ka
selle pärast, et Maardus elavad head ja aktiivsed inimesed,
kes samuti armastavad Maardut. Mul on huvitav nendega
koos töötada ja saada neilt iga päev tagasisidet. Kui elanikud
ei ole linna saatuse suhtes ükskõiksed, siis esitab see paljuski
nõudmisi võimudele ja võimud omakorda püüavad teha tööd
hingega.
Tänan Teid optimistliku intervjuu eest!
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AITA KAASA MEIE LINNA ARENGULE REGISTREERI MAARDUSSE!

JELENA KATSUBA
Avalike suhete
osakonna juhataja

Город
Маарду
приглашает
зарегиMaardu kutsub registreerima
linna inimesi, kes pole end Maardus
elades jõudnud veel linna elanikuks
vormistada või on linnaelanikuks registreerimise otsust edasi lükanud.
Üksikisiku tulumaksust, mis on linna peamine tuluallikas, saavad linna
lapsed haridust, toetatakse endaga
mitte toime tulevaid inimesi, noortele luuakse töökohti, valgustatakse linna, rajatakse kergliiklusteid ja
mänguväljakuid, korraldatakse bussiliiklust, puhastatakse tänavaid ja
hoitakse looduskeskkonda. Suurem
tulubaas annab paremad võimalused luua väärtuslikum elukeskkond.
Seetõttu on igaühe panus Maardu
linna arengusse oluline.
Iga inimese enda huvides on, et
tema elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid korrektsed. Maardulasena saad otsustada kellele usaldad
oma linna juhtimist, võttes osa kohalikel valimistel. Maardulane olla on lisaks kõigele muule ka majanduslikult
kasulik, kuna mitmed linna eelarvest
finantseeritavad toetused on seotud
linna elanikuks olemise nõudega.
Kui elad Maardus, aga pole Maardu
linna oma elukohaks vormistanud,
siis tule nüüd ja registreeri ennast
linna elanikuks.
Seda saab teha:
• riigiportaalis eesti.ee logides sisse
läbi ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalin-

Ravimitoetus mittetöötavatele üksi elavatele vanaduspensionäridele ja puudega
isikutele

Kuni 90 EUR aastas

Toetus puudega isikutele isiklike abivahendite ja hooldusvahendite ostmisel ning
rentimisel

Kuni 140 EUR aastas

Ühekordne toetus raske
majandusliku olukorra puhul

Kuni 190 EUR aastas

Sünnitoetus

•esimese lapse sündimisel 384 eurot;
•teise lapse sündimisel 500 eurot;
•kolmanda ja neljanda lapse sündimisel
1152 eurot eeldusel, et kõik lapsed on
alaealised ja elus.
•viienda ja enama lapse sündimisel 1536
eurot eeldusel, et kõik lapsed on alaealised
ja elus.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

150 EUR

Toetus elluastujatele
lastekodulastele

378 EUR

Juubelitoetus sünnipäeval 65, 70, 75, 80
aastaseks saamisel ja alates 81. sünnipäevast igal aastal

35 EUR

Toetus Tšernobõli AEJ tuumakatastroofi
likvideerimistöödest osavõtjaile

300 EUR aastas

Maamaksu toetus pensionäridele

Kuni 32 EUR aastas

Toetus raske- või sügava puudega isikutele
lisakulutuste katmiseks

•sügava puudega isikule 25,00 eurot kuus;
•raske puudega isikule 15,00 eurot kuus.

Matusetoetus

Kuni 250 EUR kuus

Samuti on näiteks linn kohustatud tagama lasteaiakoha vaid linna elanikele.
Suvelaagri tuusiku toetust, lasteaia- ja koolitoidutoetust või toetust lapse põhikooli ja
gümnaasiumi lõpetamise kulude osaliseks katmiseks saavad vaid Maardus registreeritud
toimetulekuraskustega ja lasterikkad pered.

gi kaudu;
•digiallkirjastatuna e-posti teel;
•Maardu Linnavalitsuse elanikeregistri spetsialisti juures, kes võtab
inimesi vastu esmaspäevast neljapäevani kell 9.00-12.00 ja 15.00-

17.00 ja reedeti kell 9.00-12.00;
•postiga, lisades koopia isikut
tõendava dokumendi leheküljest,
millel on Teie isikuandmed.
Registreeri ennast Maardusse.
Aita kaasa meie linna arengule!
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EESTIS TOIMUB LEIBKONNA JA ELUKOHA
ANDMETE VÕRDLUSUURING

ENE-MARGIT TIIT
Statistikaameti rahvastikustatistika ekspert

Sattusid Statistikaameti uuringusse? Osale kindlasti!
Statistikaamet saatis kevadel enam
kui 10 000 Eesti inimesele teate, et nad
on sattunud leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuringusse. Hoolimata uuringu pikast nimetusest on küsimustik
üsna lühike ja lihtne ning selle täitmine ei
võta aega rohkem kui viis minutit.
Statistikaamet viib läbi maist oktoobrini toimuvat leibkonna ja elukoha
andmete võrdlusuuringut, millega testitakse registripõhise rahva ja eluruumide
loenduse metoodika kvaliteeti. Uuringu
käigus küsitletakse ligi 30 000 inimest.

2021. aastal plaanib Statistikaamet
rahva ja eluruumide loenduse korraldada
registriandmete põhjal, mis tähendab, et
andmeid ei küsita inimeste käest, vaid
need hangitakse erinevate registrite abil.
Registrite andmetele tugineva loenduse tegemisel on suurim probleem registreeritud ja tegeliku elukoha erinevus, mille mõju tuleb eriti selgelt esile, kui hakata
registrite andmete põhjal määrama leibja perekondi. Probleemi lahendamiseks
on Statistikaamet loonud püsielanike
määramise reeglid, mille abil hinnatakse, kas isik elab uuringuperioodil Eestis
või on välismaale läinud. Statistikutele
pole praegu selge, kui õiged on registrites
sisalduvad andmed. Selle selgitamiseks
tehaksegi uuring, mille juures arvestatakse, et inimesed annavad ankeedile
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vastates täpseid ja õigeid andmeid.
Andmete analüüsimise tulemusena
saavad Statistikaameti inimesed teada,
kas registritest saadud andmeid võib
loendusel kasutada või tuleb neid täiendavalt kontrollida ja täpsustada.
Kulutades mõned minutid küsimustiku „Leibkonna ja elukoha andmete
võrdlusuuring“ täitmisele hoitakse kokku paljude inimeste ajakulu, kui Eestis
õnnestub 2021. aasta loendus teostada
registripõhiselt, s.o ilma inimestelt nende andmeid küsimata.
Uuringu tulemused avaldab Statistikaamet 2018. aasta lõpus.

JURISTI ABI
Lugeja küsimus juristile:
Läksin tööle ettevõttesse, kus töötan autojuhina. Olen töötanud peaaegu kolm nädalat, kuid tööandja ei anna
mulle töölepingut. Leian, et tegemist
on raske rikkumisega. Kas ma võin ettevõttest lahkuda päeva pealt?
Vastab Kaire Saarep, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja:
Enne töö tegemise algust räägivad
töötaja ja tööandja läbi töölepingu tingimustes, nt töötasus, tööülesannetes,
töökoormuses jne.
Kuigi töölepinguseadus kohustab

sõlmima kirjalikku töölepingut, siis
olukorras, kus töötaja asub ettevõtte
heaks tegema tööd, loetakse tööleping
sõlmituks ka suuliselt.
Nii nagu kirjaliku töösuhte puhul, tuleb ka suulise töösuhte puhul mõlemal
poolel järgida seadust ning käituda
üksteise suhtes lojaalselt. Näiteks tuleb tööandjal tasuda tehtud töö eest
ning töötaja peab töösuhte ülesütlemisel järgima seaduses sätestatut.
Ainuüksi kirjaliku töölepingu puudumine ei ole raske rikkumine, mille tõttu
saaks töösuhte etteteatamistähtaega
järgimata üles öelda. Raske rikkumine,
mille korral võiks etteteatamistähtaja
jätta järgimata, on näiteks töötasu

maksmata jätmine. Enne erakorralist
ülesütlemist tuleks töötajal pöörduda
kirjalikult tööandja poole ja paluda rikkumise lõpetamist.
Kui töötaja asub tööle enne kirjaliku
töölepingu allkirjastamist, siis võtab ta
endale teadlikult riski, kus ta ei pruugi
hiljem suuta tõendada suuliselt antud
lubadusi ja tehtud kokkuleppeid. Kuna
suuline töösuhe on kehtiv töösuhe, siis
tuleb töösuhte ülesütlemisel katseajal
järgida vähemalt 15-kalendripäevast
etteteatamistähtaega ning peale katseaja möödumist vähemalt 30-kalendripäevast etteteatamistähtaega.

TASUTA ÕIGUSABI OSUTAMISE TINGIMUSED
Eesti Õigusbüroo OÜ koostöös Justiitsministeeriumiga pakub Eestis elavatele inimestele tasuta õigusabi. Abi
saavad kõik Eestis elavad inimesed,
kelle keskmine brutosissetulek jääb
alla Statistikaameti poolt avaldatud
keskmise brutosissetuleku 1,5-kordsele
määrale (s.o. alla 1906 euro).
Õigusabi osutatakse füüsilistele isikutele väheste eranditega kõikides
juriidilistes küsimustes ja kõikides vormides: konsultatsiooni telefoni teel,
kontoris, veebis, e-kirja teel; dokumen-
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tide koostamine (lepingud, nõudekirjad, kirjadele vastamine); esindamine
ametiasutustes ja kohtutes.
Õigusabi saamiseks tuleb sõlmida
kliendileping ning tasuda 5 eurot omaosalustasu.
Lepingu sõlminud kliendil on õigus
saada juristi abi kokku 15 tundi, millest:
• 2 esimest tundi on kliendile tasuta;
• 3 järgmist tundi tuleb kliendil tasuda 50% tunnihinnast (s.o. 20 eurot);
• 10 järgmist tundi 100% tunnihinnast (s.o. 40 eurot).

Õigusnõustamise teenust pakutakse
veebi vahendusel ja 15-s nõustamiskohas üle Eesti, Tallinnas aadressil Endla
15 (III korrus).
Lisainformatsioonja eelregistreerimine:
Eesti Õigusbüroo klienditeenindus
telefonil +372 6 880 400 või e-kirja
teel abi@juristaitab.ee
Avatud E - R kell 9:00 - 17:00
https://www.juristaitab.ee/
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ÜLEEESTILINE KONKURSS

booki ja Instagrami, kus jagatakse näiteid
eeskujulikest postkastidest.
Fotosid oodatakse veebiaadressil postimees.ee/postkast kuni 6. augustini, misjärel
algab 13. augustil Postimehe keskkonnas
rahvahääletus. Võitjad kuulutatakse välja
27. augustil.
Peaauhinna võidab rahvahääletusel,
kirjakandjatelt ja žüriilt enim hääli saanud
postkast. Rahvahääletusel enim hääli saanud postkast pärjatakse rahva lemmiku tiitliga. Žürii valib võitjad kategooriates «Žürii
lemmik» ja «Fantaasiapostkast» ning kirjakandjad «Kirjakandjate lemmiku».

Ajaleht Postimees ja Omniva asuvad
Eesti ilusaima postkasti otsingutele. Konkursi raames palutakse inimestel saata
pilte oma kodu kaunistavatest põnevatest postkastidest.
«Hooldatud postkastis ei saa saadetised
kahjustada, need teevad meie ümbruse ilusamaks ning nende üle tunnevad heameelt
ka kirjakandjad, kelle töö läheb kiiremini.
Teeme oma kodu visiitkaardid Eesti sajandaks sünnipäevaks ilusaks!»kutsus Omniva
jaotusvõrgu juht Jaak Saar üles kõiki konkursil osalema.

Et meisterdamisrõõm oleks suurem,
panevad Omniva ja AS Eesti Meedia välja
hulganisti toredaid auhindu. Peaauhinnaks
on viiesajaeurone Bauhofi kinkekaart. Maakondade lõikes auhinnatakse kolme ilusaimat postkasti igas maakonnas Postimehe
paberlehe aastatellimusega. Lisaks saavad
kõik pildisaatjad lugeda kõiki Postimehe digiartikleid kuu aega tasuta.
Selleks, et töö ladusamalt läheks, on Omniva ette valmistanud ka sobiva postkasti
joonise ning meisterdamise video. Ühtlasi
tasub inspiratsiooniks jälgida Omniva Face-

SOTSIAALVÕRGUSTIKU KALEIDOSKOOP
17.07.2018. Ringi tänav ja mõned teised
tänavad saavad peagi uued asfaltkattega
kergliiklusteed, millel on mõnus jalutada,
kärutada ja rulaga sõita #maarduehitab

19.07.2018. Sel ajal kui koolilapsed
naudivad suvevaheaega käivad Maardu
koolides hoogsad remonditööd, millega
peaks valmis saama kooliaasta alguseks.
Maardu Gümnaasiumis remonditakse C
korpuse katus ja paigaldatakse uus elektrisüsteem B korpuses. Maardu Põhikool
võttis ette hoone vundamenti hüdroisolatsiooni paigaldamise, jooksev elektrisüsteemi remont käib ka Kallavere Keskkoolis.
Koolide suviseks remondiks eraldas linn ligi
300 000 eurot #koolidkorda
18.07.2018. Korteriühistute toetamine
oli ja jääb linnavalitsuse töö üheks oluliseks ülesandeks, sest elamute ja hoovide remont tihti käivad korteriühistutele
üle jõu. Eriti oluline on linna tugi väikeste
elumajade ühistutele. Selle aasta jooksul eraldas Maardu Linnavalitsus kevadel
toimunud taotlusvoorude kaudu 28-le
korteriühistule ligi 60 000 eurot, mida
suunatakse elamute fassaadide ja kergliiklusteede remondile, parkimiskohtade loomisele, katuste renoveerimisele ja muude
oluliste remonditööde teostamisele #majadjahoovidkorda #headetegudelinn
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PALJU ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS, MEIE KALLIS MAARDU!

117. juulil täitus meie linnal 38 aastat.
Just sel päeval 1980. aastal omistati
Maardu tööstusasulale linna staatus.
«Maardu linnapäeva 2018» tähistamine toimus päikesepaistelisel laupäevasel
päeval. Sünnipäeva puhul valmistas Maardu linnavalitsus Kellamäe pargis ette suure piduliku programmi. Tuhanded linlased
ning samuti linna külalised tulid jagama
üksteisega rõõmu ühisest peost.
Ürituse ametliku osa avas Maardu linnapea Vladimir Arhipov. Oma õnnitluskõnes
tänas ta kokkutulnuid aktiivsuse eest ja
armastuse eest elanike kätega ülesehitatud kodulinna vastu, toonitades oma
kõnes iga maardulase olulisust: «Meie linna väärtuseks on selle elanikud, teie soov
muuta linn selliseks, et meie lapsed tema
üle uhkust tunneks ja et need inimesed,
kes siit ära on läinud siia tagasi tuleks».
Soovides linlastele tervist, õnne ja edu kõiges, aga linnale – õitsengut, andis linnapea sõnajärje üle külalistele. Lavalt kõlasid
õnnitlussõnad Tallinna Lasnamäe linnaosa vanemalt Maria Juferevalt, külalistelt
Volgogradist (Venemaa) ja Klaipeda rajoonist (Leedu). Külalised soovisid meie
linnale edukat edasist arengut ning jagasid muljeid ilusas, puhtas ja külalislahkes
linnas viibimise kohta: «Maardu on selline
linn, kuhu tahaks tagasi tulla».
Pärast külaliste tervitamist leidis Kellamäe künkal linnapäeva tähistamise auks
aset eriline pidulik hetk – Maardu linna
lipu heiskamine. Linna ametliku sümboli
paigaldasid lipumastile linnavolikogu ju-
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hataja Ailar Lyra ja Maardu linna noortevolikogu esindajad.
Peo ametlik osa jätkus suurepäraste inimeste piduliku austamisega nende suure
panuse eest kodanikualgatuse arendamisse Maardu linnas, tervislike eluviiside
populariseerimise eest, uute heade traditsioonide loomise eest, vabatahtliku töö ja
noorsootöö edendamise eest ning samuti
heategevuse eest. Tänukirjade vääriliseks
tunnistati:
Julia Ostrovskaja – aktiivse osalemise
eest linna elus ja seoses Maardu linna 38.
aastapäevaga;
Muuga Selts – aktiivse osalemise eest
linna elus ja seoses Maardu linna 38. aastapäevaga;
Jekaterina Nagovitsina – spordi populariseerimise eest Maardu linnas ja seoses
Maardu linna 38. aastapäevaga;
Klubi «Arhideja» - aktiivse osalemise
eest linna elus ja seoses Maardu linna 38.
aastapäevaga;
Ilona Andrejeva – uute ideede, algatuste ja traditsioonide loomise eest ja seoses Maardu linna 38. aastapäevaga;
Valentin Petrov - uute ideede, algatuste ja traditsioonide loomise eest ja seoses
Maardu linna 38. aastapäevaga;
Oksana Berežnaja – kodanikuaktiivsuse suurendamise eest ja seoses Maardu
linna 38. aastapäevaga;
Marina Molodtsova – kodanikuaktiivsuse suurendamise eest ja seoses Maardu
linna 38. aastapäevaga;
Erika Jeršova – suurepärase esinemise

ja Maardu linna esindamise eest rahvusvahelisel festivalil ja seoses Maardu linna 38.
aastapäevaga;
Ghetto Games OÜ – aktiivse ja tervisliku eluviisi propageerimise eest ja seoses
Maardu linna 38. aastapäevaga;
Vladimir Urm – suurepäraste loominguliste esinemiste eest ja seoses Maardu
linna 38. aastapäevaga;
Natalja Vlassova – märkimisväärse
panuse eest linna laste ja noorte mitteformaalse õppe mitmekesisemaks muutmisesse ja seoses Maardu linna 38. aastapäevaga;
Jelena Polkopa – märkimisväärse panuse eest laste ja noorte turvalisuse tagamisse ja seoses Maardu linna 38. aastapäevaga;
HC Betoon – linna sporditegevuse ja
jalgpalli heategevusliku toetamise eest ja
seoses Maardu linna 38. aastapäevaga.
Linnapäeva raames tehti ka kingitus
meie vabariigile, mis tähistas oma esimest
100-aastast juubelit. Maardu töömaleva
laste ning Jēkabpilsi ja Klaipeda vennaslinnade laste ühiste jõududega istutati
Avara ja Keemikute tänava nurgale ebatavaline lillepeenar, kus lilledest joonistuvad
välja Eesti kontuurid. Linna sünnipäeva
kulminatsiooniks oli hetk, kui suurepärasel
lillekompositsioonil tähistati elavate lilledega ära meie armastatud Maardu.
Linna sünnipäeva puhul valmistasid
kingituse ka kodanikeühenduse Lasnaidee
aktivistid, korraldades põneva orienteerumismängu. Kõik, kes maastikumängust
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osa võtsid, veetsid lõbusalt aega ja õppisid
linna paremini tundma.
Igav ei olnud ka meie Maardu koolide
telkides – siin said kõik soovijad tegeleda
käsitööga ja suhelda suurepäraste pedagoogidega.
Maardu noored ühinesid õnnitlejatega,
tehes kodulinnale kingituse, milleks oli
aktsioon „Vanadele raamatutele – uued
lugejad“, mis viidi suure eduga läbi deviisi
all „Ära hinda raamatut tema kaane järgi“. Laupäevase päeva jooksul sai igaüks
kohaletulnuist valida omale raamatu, mis
oli pakitud pealkirja katvasse paberisse.
Raamatu valimisel oli abiks ainult käsitsi
kirjutatud lõbus annotatsioon. Aktsiooni
algatajad – noortevolikogu noored – leidsid selle idee internetist ja otsustasid korrata seda intellektuaalset eksperimenti
ka meie linnas. Vabatahtlikud Maardu
töömalevast valmistasid linnapäeva tähistamiseks ette rohkem kui 100 lõbusate
annotatsioonidega raamatut.
Linnapäeva kingitused olid mitmekesised. Ei saadud hakkama ka ilma külakostita. Jätkates kulinaarset traditsiooni,
organiseeris linn teist aastat järjest kõigile
pidulistele aromaatse ja maitsva uhhaa.
Üheks selle peo traditsioonidest võib
nüüd lugeda ka rahvusvahelist laulu- ja
tantsufestivali „Maardu F Eestis“, mille
laureaadid esinesid linnalaval kahel päeval järjest (reedel ja laupäeval). Festivali
korraldajad Aljona Znojeva ja Ilona Thagazitova kinkisid linnale värvikireva, hingestava ja talentidest tulvil festivali, mis
kogus oma tiiva alla kokku suure hulga
osavõtjaid, kes sõitsid erinevatest Euroopa osadest Maardusse, et õnnitleda linna
selle 38. aastapäeva puhul.
„Maardu linnapäeva 2018“ piduliku
kontserdi avas Eesti estraadi legend, Läti
„Uue laine“ finalist, populaarne laulja
Erich Krieger. Sümbolistlik oli ka esimene
tantsuline õnnitlus Eesti vanimalt rahvatantsuansamblilt „Sõprus“ – Maardu
on ju paljurahvuseline linn. Lavalt kõlasid
tervitusesinemised Venemaa, Läti, Leedu,
Rootsi, Valgevene ja Ukraina kollektiividelt
ning samuti ka Maardu ja Eesti artistidelt.
Hilisõhtul lõpetas rikkaliku kontsertprogrammi Marju Läniku esinemine.
Linnapäev – see ei ole mitte lihtsalt
kuupäev kalendris, vaid rõõmus ja heasüdamlik pidu, mis leiab alati vastukaja
meie kõigi südametes. See, kui väga me
oma linna armastame, peegeldub meie
suhtumises linna. Hinnakem siis meie
ühist kodu.
Palju õnne sünnipäevaks meie hubane, ilus ja omane Maardu!
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MAARDU ARMUNUD, EHK LEGEND MAARDU
TEKKIMISEST

Fotol: Pronksist skulptuurkompositsioon „Maardu armunud“, mis on püstitatud Kellamäe parki tiigi äärde ilusa legendi peategelaste
Anni ja Mattise auks (skulptor Tauno Kangro)

Aastakümneid pärast Jüriöö ülestõusu,
kui suurearvuline talupoegade malev, mis
kavatses vallutada Toompea kindluse, oli
rüütlite poolt Sõjamäe kõrgendikul pihuks ja põrmuks löödud, algas kohakeses
nimega Maardu uue mõisa suursuguse
mõisahoone ehitus. Rosenite dünastia
kavatses oma vanast mõisast Muugal
sinna ümber kolida.
Noil ammustel aegadel ei olnud veel olemas Maardu järve, mis praegu samanimelise mõisa läheduses vabalt kallaste vahel
loksub. Siis laiusid mere ja mõisa vahel soised maa-alad, mis algasid Kuusalu juures
ja ulatusid Iru künkani. Need maa-alad olid
nukrad. Päeval tõusis soode kohale külm
hall udu, öösiti särasid seal virvatuled, mis
meelitasid hiliseid teekäijaid soomülkasse,
kus need õnnetud ka hukka said.
Nendes paljude soolaugastega piirkondades olid ainult üksikud kõrgemad mättad ja künkad, millel leidus tükike kuiva
maapinda. Ühele neist hakatigi hobuvankritega paekivi kohale vedama ja mõisahoo-
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ne seinu püstitama. Mõisa ehitamine oli
raske töö. Soodest kerkivate mürgiste aurude tõttu hakkasid paljud ehitajad kõvasti
köhima ja kümne päeva pärast kukkusid
soopalaviku tõttu jalapealt kokku.
Lõpuks sai uhke härrastemaja koos suure
hulga muude abihoonetega siiski valmis.
Kuid Rosenid uues majas õnnelikuks ei saanudki. Vana parun Herbert von Rosen hakkas liiga sageli veinipokaali põhja vaatama
ja peale selle tekkis tal ületamatu kirg kaardimängu vastu. Igal laupäeval suundus parun ratsa Revalisse ja ei tõusnud kaardilaua
tagant enne esmaspäeva hommikut. Ta
mängis kõigepealt maha kogu raha, seejärel perekonna väärtasjad, naise ja tütre ehted ning peale seda ka Maardu mõisa koos
kõigi talupoegade ja sulastega.
Mõis läks üle Hindenburg von Rilke valdusesse, kes oli mõned aastad varem Eestisse
naasnud. Selle sünge punaste juuste ja
kongus ninaga inimese kohta räägiti hirmsaid lugusid.Teadjad inimesed rääkisid, et
Rilke oli koos Templiordu rüütlitega Pühal

maal käinud, kus ta oli ära nõiutud. Päeval
nägi ta välja nagu inimene, kuid öö saabudes
muutus hundiks, kes pimeduse varjus tungis
inimestele kallale ja jõi nende verd.
Niisiis, Maardu mõis läks selle kahemeetrise, paremat jalga lonkava hiiglase valdusesse ning koos temaga asus härrastemajja
elama salk julmi palgasõdureid, kes olid
üdini ustavad oma isandale.
Kallavere ja Maardu talupoegade jaoks
muutus elu kibedaks. Vähimatki isanda käsust üleastumist karistati koheselt ja rängalt. Ei leidunud mitte ühtegi talupoega,
kelle seljal ei oleks tantsinud isanda piits,
jättes maha armid.
Kümned talupojad, kes ei suutnud teopäevi täis töötada, või keda mõisakubjas
pidas laiskadeks, visati sügavale vangitorni, kus need vaesekesed, kes istusid vee ja
leiva peal, surid aeglast surma. Kuid veelgi
hirmsam saatus ootas ees ümberkaudsete
talude süütuid tütarlapsi, kes vanale kurikaelale silma jäid. Viina ja higi järgi haisevad palgasõdurid püüdsid isanda käsul
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õnnetud tütarlapsed kinni ja viisid nad
härrastemajja, kust nad hommikul isanda
vasallide mõnituste ja irvitamise saatel
välja visati. Suurem osa Rilke ohvritest
suundus sohu, kus kurjad vaimud nad soo
põhja tirisid.
Kõikjal Maardu maadel ägas rahvas peremehe ebainimlikkuse käes. Meeleheitele
aetud Rootsi-Kallavere ja mõnede teiste
külade mehed kavatsesid Hindenburg von
Rilke ja tema käsilaste vastu üles tõusta,
kuid Pärtli talu sulane Ludri kandis nende
plaanidest parunile ette. Samal päeval tormas parun oma inimeste eesotsas külasse
ja mässu pooldajad koos nende peredega
võeti kinni. Nad aeti puust kabelihoonesse
mere ääres. Kabeli uksed pandi lukku ning
parun isiklikult süütas ehitise põlema. See
inimnahas saatan juubeldas erutusest
puhevil ninasõõrmetega, kuulates, kuidas
elusalt põlema pandud inimesed valust
karjusid ning tema süngel näol mängles
kahjurõõmus naeratus.
Pärast seda õudset sündmust ei julgenud mitte keegi julmale kurikaelale vastu
hakkamisest isegi mitte mõelda. Talupojad
täitsid vaikides iga käsu, mis mõisast saabus. Maardu kohale oleks justkui saabunud
pilkane ööpimedus: elu tundus lootusetuna, aga ebaõiglus – lõputuna ning nagu
nendest mõisniku hirmsatest tegudest
oleks veel vähe olnud, tuli Maardu maadele
lisaks veel ka katk.
Räägitakse, et katk ilmus puujalaga vanamehe kujul, kes Kallavere kõrtsis haledalt öömaja palus. Järgmiseks hommikuks
oli kõrtsmik ja kogu tema pere katku haigestunud ning puujalaga vanamees suundus ümberkaudsetesse taludesse. Seal,
kus ta uksele koputas, perekond haigestus
ja enam haigevoodist üles ei tõusnudki.
Inimesi jäi järele niivõrd vähe, et üksik teekäija võis kõndida mitu päeva, kohtamata
ainsatki elavat hinge.
Surm ja kõdunemine läksid mööda ainult mõisast ja selle libahundist omanikust
koos teenritega. Päev päeva järel pidasid
nad pidusid ja joominguid. Haigus neid
kurjuse kehastusi ei puutunud. Mida rohkem katk ümbruskonnas märatses, seda
arutumaks muutusid orgiad mõisas. Veerand miili kaugusel härrastemajast mere
poole seisis laut, kus noor karjatalitaja
Anni mõnekümne rammusa lehma eest
hoolt kandis. Varem kandis karja eest hoolt
Anni ema, kuid raske töö ja raske elu viisid
ta enneaegu hauda. Pärast ema surma tuli
tütarlapsel üksinda karja eest hoolt kanda.
Anni oli töökas ja rõõmsameelne neiu. Varahommikust hilisõhtuni kostsid laudast
lüpsiku helin ja tütarlapse laulmine. Mingi
ime läbi ei olnud tütarlaps veel parunile silma alla sattunud.
Lauda lähedal jõekäärus konutas onn,
mis oli põõsatihnikuga ümbritsetud. Seal
elas pikka kasvu laiaõlgne noormees, keda
kõik ümberkaudsed kalamees Mattiseks
kutsusid. Mattis kandis hoolt tiikide eest,

kus olid kogred – ta päris selle ameti oma
kadunud isalt.
Kuna laut ja onn asusid lähestikku, ei ole
ime, et Anni ja Mattis tundsid teineteist
juba lapsepõlvest saati. Kui Annist sai ilus
tütarlaps ning Mattisest tugev noormees,
süttis nende südametes armastus. Noored
ei suutnud tundigi teineteisest lahus olla.
Lõpuks otsustasid nad end laulatada lasta
ja läksid selle palvega pastori jutule. Kuid
kirikuteenril ei olnud õigust laulatada neid
ilma mõisniku loata.
Von Rilke oli juba niigi mitmel korral ähvardanud karistada pastorit tema kaastundlikkuse eest talupoegade vastu. Armunud palusid pastorit neile halastada ja
laulatada nad salaja, ilma parunit sellest
teavitamata, kuid asjatult. Pastor oli vankumatu – kõigepealt paruni luba ja alles
seejärel pulmakellad. Südamepõhjas tundis pastor noortele kaasa, kuna ta sai ju aru,
et mõisnik kasutab alatult ära oma esimese öö õigust, kuid hirm enda elu ja saatuse
pärast osutusid kaastundest tugevamaks.
Raske südamega suundusid Mattis ja
Anni alandliku palvega paruni jutule. Mitte kumbki neist ei olnud parunit mitte
kunagi varem näinud, kuid mõlemad olid
külainimeste käest kuulnud, millise julma
inimesega neil tegemist teha tuleb. Ja nad
ei eksinud. Niipea kui noored paruni ees
seisid, hakkasid tema tinased silmad õelalt
särama. „Kus sa küll ennast peitnud oled,
kaunitar, et ma sind varem näinud ei ole?“
– küsis ta Anni käest. Ning kui tütarlaps silmad häbelikult maha pööras, astus ta neiu
juurde ja mõõtis teda asjatundja pilguga,
nagu see oleks olnud ratsahobune, mitte
pruut. Seda ei suutnud Mattis enam välja
kannatada. Ta haaras vanal liiderdajal kõrist, olles valmis teda ära kägistama, kuid
paruni käsilased tungisid noormehele seljatagant kallale, lõid ta mõõgapäraga oimetuks ja viskasid vangitorni. Ning imeilus
Anni viidi mõisa salatuppa, kus vanamoorist teenija pidi teda kammima ja ehtima, et
ta õhtul mõisniku tubadesse viia.
Selle õela teenija südametunnistusel oli
juba kümnete õnnetute tütarlaste elu, kelle ta oli parunile meelelahutuseks saatnud
ning tema kivinenud süda ei jonksatanud
kordagi. Kuid sel korral puudutasid teda
järsku Anni ebaharilik ilu ning ingellik süütus ja esimest korda otsustas vanamoor
sõnakuulmatust üles näidata.
„Kallis laps,“ – ütles vana naine Annit
vaadates. – „Ka minul oli kunagi peigmees,
kellega me kavatsesime altari ette minna ja
igavest armastust ning truudust vanduda.
Kuid naabertalu õel noor peremees keelas
mind ja kandis mõisnikule ette, nagu oleks
mu armastatu valmistanud ette mässu
härraste vastu. Nii haarati mu peigmees
tookord kinni ja peksti tallis poolsurnuks.
Ta kaotas mõistuse, muutus külalollikeseks
ning mõned aastad hiljem suri ära. Sellest
ajast alates hoian ma oma südant lukus ja
täidan vastuvaidlematult kõik oma isanda

kõige hirmsamad käsud. Kuid täna tunnen
ma, et mu viimne tund on ligi ja enne seda,
kui mul tuleb Issanda palge ette astuda,
tahan ma teha kasvõi üheainsa heateo.
Võib-olla andestab Kõigevägevam siis mulle vanale patusele kõik selle kurjuse, mis
ma elu jooksul korda olen saatnud“.
Nõnda öelnud, viis vanaeit Anni märkamatult majast välja ja peitis ta tiheda
kuuseheki taha. Seejärel hiilis ta tagasi ning
kasutades ära vahimeeste molutamist,
näppas vangitorni võtme ja aitas noormehel sealt välja pääseda.
Kui Anni Mattist nägi, viskus ta rõõmsasti
tema embusesse. Armunud unustasid täiesti ära neid endiselt ähvardava ohu. Nad rõõmustasid, et leidsid taas teineteist, tundes
end õnnest seitsmendas taevas olevat.
Vanaeit katkestas armunute unelemised.
„Te ei ole veel vabaduses, tuvikesed,“ – lausus ta, tuletades noortele meelde, et mõisas
võidakse iga hetk nende kadumist märgata.
– „Lipake rutem, kaduge siit kiiremini. Kui
kurjad vaimud teid oma tulukeste abil soos
ära ei meelita, jõuate te varsti merekaldale
ja kui teil veab, saate te laeva peale, mis teid
ära kaugele maale viib. Siia ei tohi te jääda,
sest paruni vihal pole piire. Ta nülib teil elusast peast naha seljast maha, kui teid kätte
saab ja joob teil vere seest“.
Noored tänasid teenijat, kes oli nende
vastu nii hea olnud ja jooksid kiiresti selles
suunas, kuhu ta neid juhatanud oli. Neil ei
olnud isegi aega, et laudast ja onnist läbi
lipata. Niisama tühjade kätega, nagu nad
olid mõisasse läinud, asusidki armunud
põgenema. Nende peades trummeldas ainult üks mõte – kiiremini Rilke valdustest
välja pääseda.
Saabus õhtu ja mõisnik ei jaksanud ära
oodata, millal kaunis tütarlaps lõbutsemiseks tema juurde tuuakse. Tiirasusest
hundi moodi urisedes lonkas ta tuppa, kus
pidi olema oma saatust ootav tütarlaps,
kuid leidis sealt eest ainult hirmust väriseva vanaeide. Hirmsa vihaga lõi ta naise
sealsamas maha. Raevust möirates tormas ta keldrisse ja nägi, et ka vangitorn oli
tühi. Käsilased jooksid kisa peale kohale.
Otsekohe kargasid nad hobuste selga ja
tormasid põgenikke taga ajama. Kõige ees
ratsutas hallil traavlil Hindenburg von Rilke. Tema järel tuiskasid paljastatud mõõkadega ta käsilased.
Materjali allikas: http://www.baltwillinfo.com/2015/mp10-15/11.html
Legendi järge saate lugeda järgmises
numbris.

Transpordiettevõte pakub
tööd autojuhtidele

(kategooria CE, vajalik digikaart)
nii Eesti sisese kui ka Eesti-Soome
vahelisele liinile alguskohaga
Muugalt. Töötasu mehe vääriline.
Huvi korral võta ühendust telefonil

5181789
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«PUNASED PURJED» – MAARDU KOOLILÕPETAJATE
TÄITUNUD UNISTUS

ALBINA ŠABANOVA
Noorsootöö spetsialist

23. juunil toimus Sankt-Peterburgis üks
kõige eredamatest ja grandioossematest
üritustest – traditsiooniline koolilõpetajate
pidu «Punased Purjed», mis sel aastal tähistas oma poole sajandi vanust juubelit.
Pidustus on sedavõrd ere ja mastaapne, et
see on saanud kuulsaks mitte ainult Venemaal, vaid ka kaugel väljaspool selle piire.
Üritusele pääseda ja kõike toimuvat
oma silmaga näha saada võivad nii koolilõpetajad, nende vanemad kui ka õpetajad, kuid see privileeg ei saa osaks mitte
igaühele. Sissepääs on eranditult ainult
kutsete alusel. Sel aastal oli kolmekümne
neljal Maardu koolilõpetajal õnne sellest
unustamatust üritusest osa saada.
Kohe pärast Sankt-Peterburgi saabumist ootas meie koolilõpetajaid ees tunnetuslik ülevaatlik ekskursioon, mille käigus õnnestus saada teada palju huvitavat
Neeva kaldal asuva linna ajaloost, imetleda kaldapealsetelt avanevaid vaateid,
näha katedraale ja paleesid ning tutvuda
linna ainulaadse arhitektuuriga.
Järgmisel päeval suundusid kooliõpilased suursugusesse ja peenemaitselisse
suurde Peterhofi paleesse – see on üks
kõige kuulsamaid kohti Sankt-Peterburgis, kuhu igal aastaajal püüavad pääseda
tuhanded turistid.
Lapsed jõudsid tutvuda alumise pargi iluga just sel hetkel, kui kõik Peterhofi
purskkaevud «üles ärkasid». Lisaks kõigele muule õnnestus näha saada Peterhofi
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tähtsaima purskkaevu, Suure kaskaadi
kirjeldamatut ilu.
Samal päeval korraldati ekskursioon
muuseumisse «Lenrezerv», mille eksponaadid jätsid kõigile kustumatu mulje.
Muuseum on tähelepanuväärne selle
poolest, et sellesse on kokku kogutud
ainulaadne kollektsioon Teise maailmasõja aegsetest autodest ja sõjatehnikast.
Reeglina on ekspositsioon avatud ainult
mälestusväärsete päevade ajal, kuid
Sankt-Peterburgi linna juhtkond tegi meie
laste jaoks erandi.
Pärast ekskursioonidega küllastatud
päeva ootas külalisi Eestist ees see, mille
pärast nad kõik Sankt-Peterburgi suundusid – paljutõotav üritus «Punased Purjed».
Peo sündmused rullusid lahti kahes kohas
korraga: Vassili saarel ja Paleeväljakul.
Festivali pidulik avamine algas kl 22.00
kontserdiga ja tuntud artistide esinemisega. Kuid vaieldamatult oli peo kõige efektsemaks osaks ilutulestik. Valge juunikuu
öö kõige pimedamal tunnil liikusid pealt-

vaatajad Paleeväljakult kaldapealsele.
Kell 00.40 hakkasid Neeva kohal taevas
valguse ja helidega kombineeritult tantsima prožektorite valgusvihud ja särama
ilutulestik. Sel juubeliaastal koosnes saluut peaaegu 50 tuhandest kogupaugust
ja kestis kauem kui 20 minutit. Pidustus
lõppes muinasjutulise punaste purjedega
brigantiini ilmumisega.
Purjekas liikus mööda Neevat klassikalise muusika ja grandioosse ilutulestiku
saatel, sümboliseerides lootust koolilõpetajate soovide täitumisele.
Sel aastal tõi kõige tähtsam lõpupidu
Neeva kaldapealsele kokku mitusada
tuhat inimest, kelle seas olid ka Maardu
kooliõpilased.
«Punased Purjed» ei jätnud mitte kedagi lastest ükskõikseks.
Igaüks sai massiliselt positiivseid ja
loomulikult unustamatuid emotsioone
sellelt ilusalt peolt, mis tähistas suve ja
uue elu algamist, ning seda unistust, mis
kindlasti täide läheb.
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ERIKA TIGANIK
Maardu töömaleva juht
ELINA LETJUTŠAJA
Maardu linnavalitsuse nõunik

Sel aastal võtab meie linn juba neljandat korda vastu osalejaid rahvusvahelises noorsooprojektis, mille raames lapsed Maardu vennaslinnadest
Leedus ja Lätis tutvuvad koos Maardu
lastega Eesti kultuuriliste ja ajalooliste traditsioonidega, gastronoomiliste
eelistustega, ajalooga ja keelega. Eelmistel aastatel osalesid samasuguses
projektis lapsed Valgevenest. Nüüd aga
hakkavad meie Maardu lapsed Minskisse reisima, et osaleda rahvusvahelises
Boroki laagris, on ju häid traditsioone
vaja tugevdada ja toetada.
Selle projekti mõte seisneb selles, et
õpetada erinevate maade ja linnade
lapsi suhtlema ühes keeles – sõpruse ja
üksteisemõistmise keeles, näidata neile
rõõmu, mida pakub suhtlemine ühise
puhkuse ja töö käigus ning tutvustada
neile Eesti pealinna Tallinna vaatamisväärsusi.
Lihtne inimlik suhtlemine mitteametlikus keskkonnas ja ühised tegevused
lähendavad inimesi rohkem, kui miski
muu, seepärast ei ole ime, et Eestis veedetud nädalaga said Jēkabpilsi ja Klaipeda lapsed maardulastega sõpradeks.
Eestiga tutvumine algas vanalinna
tänavatest, kus toimus otsimismäng,
mille käigus külalised said ilmutada

oma nutikust ja teadmisi ajaloost ning
tutvuda Tallinna vanalinna vaatamisväärsustega.
Elu laagris Viking Tiigrid käis laagri
päevakava kohaselt, suure hulga konkursside ja diskoteekidega, kuid oleks
tahtnud näidata lastele rohkem huvitavat ja meeldejäävat. Üheks selliseks
ürituseks kujunes väljasõit Rakvere
linnusesse, kus meie külalised Baltimaadest ja nende Maardu eakaaslased
said sukelduda keskaja eluolusse ning
tunda end käsitööliste ja meistritena.
Läbiviidud ekskursioon jättis kõigile
sügava mulje. Kogu laagrivahetuse ajal
püsis ilus ilm, õnnestus nii päevitada kui
meres ujumas käia. Ühel sellisel päikesepaistelisel päeval toimus väljasõit
seiklusparki, mis andis massiliselt positiivseid muljeid.
Selle projekti sisutihe programm on
täis ühiseid ettevõtmisi koos Maardu

linna töömalevaga – noored inimesed
osalesid koos linnastaadionil peetud
spordivõistlustel «Lõbusad stardid»,
tutvusid politseipatrulli tööga ja said
isegi tunda end korravalvuri rollis, istudes politseiautos juhiistmele. Veel
kauaks jääb osalejatele meelde ekskursioon Kiek in de Köki torni maa-alustesse käikudesse ja tunnelitesse bastionide sisemuses, samuti auväärne ja
vastutustundlik lillede Eesti maakaarti
sümboliseerivale klumbile istutamise
missioon. Ühine töö lähendab ja õilistab!
Aeg möödus linnulennul, kuid meeldivad mälestused jäävad mällu pikaks
ajaks. Kõige meeldivamaks kingituseks
oli kuulda, et lapsed soovivad järgmisel aastal uuesti meile külla tulla. Me
loodame, et kõik meie julged plaanid
saavad teoks ja sõprus vennaslinnade
vahel muutub veelgi tugevamaks.

TERE, SUVI!
SOFIA SEVALKINA
Maardu Gümnaasiumi õpilane

Kindlasti on igaüks meist kasvõi kordki elus laagris puhanud, seepärast tuleb
nõustuda, et suvi ilma laagrita – see ei
olegi õige suvi.
13.-22. juunil töötas Maardu Gümnaasiumis koolilaager. Traditsiooniliselt
alustab laager tööd koos Maardu töömalevaga. Sel aastal külastas laagrit 81
kooliõpilast.
Laste jaoks viidi läbi hulgaliselt huvitavaid üritusi, tänu millele oli iga järgmine päev eelmisest erinev. Lõbusad
laagripäevad olid rikkalikult sündmustega täidetud: lastel oli imeline võimalus
võtta osa kahest õpitoast (suhkruvati ja
pitsa valmistamise alal), samuti külas-

Suvi on lõbus!

tasid lapsed suure huviga teatrietendusi
«Kolm põrsakest» ja «Joonistatud sõprus», sõitsid jalutuskäigule Kadriorgu,
käisid ekskursioonil Maardu linna omavalitsuses, võtsid osa matkast metsaparki, püstitasid telke ja otsisid aaret.
Kuid see ei ole veel kõik. Lapsed demonstreerisid rõõmuga oma disaineriomadusi ja loomingulisi kostüüme üritusel «Moeotsus» ja said tutvuda noorte

talentidega konkursil «Kuulsuse minut».
Veel jutustasid päästeteenistuste töötajad lastele oma keerulisest ja Muidugi ei
saadud hakkama ka ilma spordita koos
liikumismängudega värskes õhus.
Ühesõnaga, laager – see tähendab
massiliselt muljeid, positiivsete emotsioonide laengut ja suurepärast algust
suvisele koolivaheajale.
Head suve jätku kõigile!
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IRINA REVA: «SEADUS PANEB JUHATUSE LIIKMETELE PEALE
VÄGA SUURED KOHUSTUSED»

Intervjuu Eesti Korteriühistute Liidu juristi
IRINA REVAGA

Korteriomanike ja KÜ (korteriühistu)
juhataja vahel tekkivate konfliktsituatsioonide tekke peamiseks põhjuseks on
juhataja ebaefektiivne töö maja haldamisel. Harvad pole olukorrad, kus juhatuse liikmeks ja hiljem ka juhatajaks
valitakse KÜ juhtimise alal ebakompetentne inimene. Irina, andke elanikele
nõu, kuidas leida head juhatajat – asja
oskavat, majanduslikult mõtlevat, vastutustundlikku?
Hea juhataja leidmine ei ole mitte ainult
KÜ-de, vaid ka mistahes muu organisatsiooni probleem, seepärast on nõuanded
siin standardsed. Antud juhul tuleb tähelepanu juhtida tõigale, et rääkida tuleb mitte
ainult juhatajast, vaid KÜ juhatusest tervikuna. Juhatus – see on kollegiaalne organ,
mis võtab maja juhtimisega seotud otsuseid vastu solidaarselt, aga juhataja valivad juhatuse liikmed endi seast. Juhatuse
koosseisu võib kuuluda mitte ainult korteriomanik või tema pereliige, otsingud võivad olla oluliselt laiemad: juhatuse liikmeks
võib saada iga isik, kes on vanem kui 18 eluaastat ja kellel ei ole kohtu poolt keelatud
juhatajana tegutseda või ettevõtlusega
tegeleda. Põhimõtteliselt võib ta elada kõrvalmajas või teises asustatud punktis – piiranguid ei ole. Ma soovitan korteriomanikel
esmajärjekorras vaadata üle oma majas
elavate inimeste koosseisu. Samuti soovitan kaasata töösse progressiivseid noori,
kes kasutavad tehnilisi võimalusi, mis võib
muuta suhtlemise ühistus oluliselt lihtsamaks ja läbipaistvamaks. Järgmine aspekt:
uue Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse
valguses võib juhatuse funktsioone täita ka
haldusettevõte, mis kantakse registrisse juhatuse kohale ja millel on samad õigused ja
kohustused, mis juhatuselgi. Sellisel ettevõttel peavad olema kvalifitseeritud töötajad, see määrab majale konkreetse halduri,
kellel on vastav eriala. Majas esilekerkivaid
probleeme saavad korteriomanikud lahendada vahetult selle halduri kaudu, kuid kõige eest vastutab haldusettevõte.
Kas juhatus ja haldusettevõte saavad
paralleelselt olemas olla?
Ei. Kas juhatus või haldusettevõte. Kuid
võimalik on ka kolmas variant ühistu juhtimise korraldamiseks – juhatusele abiks
sõlmitakse leping halduriga: konkreetse
ettevõttega või füüsilise isikuga, kelle
kohustuste hulka hakkab kuuluma kõigi
juhatusele esitatavate andmete ettevalmistamine, korrastamine ja esitamine ning
juhatus hakkab otsuseid vastu võtma ja
halduri tööd kontrollima.
Kahjuks on reaalsus selline, et sageli juhib
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maja juhatus, mis ei ole majanduslikus
tegevuses asjatundja. Ehk on mugavam
ja lihtsam pöörduda teenuste järele haldusettevõtte poole, kus on olemas asjatundjad töötajad?
Siin ei ole ühest vastust, iga juhtum on
individuaalne. Kuid inimene, kes annab
nõusoleku juhatuse liikmeks olla, peab
aru saama, et ainult tema igapäevastest
elukogemustest ei piisa. Tal tuleb läbida
koolitusi, reaalselt ja faktiliselt õppida
tundma seadusi, olla kursis kõigi uuendustega ja osata neid praktikas rakendada ning
muidugi tuleb tal mõista, et seadus paneb
juhatuse liikme peale väga suured kohustused. See on suur vastutus.
Kas selline suurenenud vastutus tekkis seoses uue seaduse jõustumisega?
Teoreetiliselt oli nii ka varem, kuid pärast
uue seaduse jõustumist on rõhuasetused
väga selgesti paika pandud. Samamoodi
on kujunenud ka kohtupraktika nendes
küsimustes. Ma kasutan sageli väljendit:
„Kõik on hästi, kuni kõik on hästi“. Kui tekib
mingi vaidlus, mis jõuab kohtuni ja selgub,
et KÜ-s ei ole dokumendid vormistatud nii
nagu vaja, puuduvad kokkulepped, mingid
dokumendid või otsused on kirjalikult fikseerimata, mis lõppkokkuvõttes (olgugi, et
heade kavatsuste baasil) võib kaasa tuua
kaotuse kohtuprotsessil.
Mis kuulub KÜ juhatuse liikme töökohustuste hulka ja milliseid ametialaseid
teadmisi peab ta omama?
Juhatus või juhataja (sealhulgas) – see
on isik, kes KÜ-d esindab ja seda juhib,
seepärast kuuluvad tema kohustuste hulka kõik tööd, mis on seotud KÜ tegevuse
korraldamisega: töötajate töölevõtmine;
mistahes tööde teostamise kohta lepingute sõlmimine; turu monitoorimine kõige
optimaalsema lahenduse leidmiseks; oskus
hinnata maja seisukorda. Lisaks kõigele
peab ta olema tehniliselt pädev.
Kui kasutusel on kolmas juhatuse mudel, siis kas juhatajal või teistel juhatuse
liikmetel on õigus saada rahalist tasu?
Selline õigus on olemas. Igal juhul lasub
vastutus vastuvõetud otsuste eest juhatusel. Loomulikult hakkavad juhatuse liikmed
abilise (halduri) olemasolu korral saama
vähem rahalist tasu kui siis, kui nad korraldaksid tööd ilma ettevõtte abita. Kõiki neid
nüansse on võimalik ette näha majandustegevuse programmiga, sealhulgas ka tasu
teenindavale ettevõttele ja/või juhatuse
liikmele/liikmetele. Seejuures ei tohi unustada, et juhatuse liikmetele makstava tasu
suurus määratakse kindlaks ainult ühistu
üldkoosoleku otsusega ja seda käsitletakse
üldkoosoleku päevakorras eraldi küsimusena. Rahaliste tasude jaoks eraldatavate vahendite äratoomisest ühistu majanduste-

gevuse programmis üksi EI PIISA, et tekiks
õigus rahalisele tasule.
Sageli tekib olukord, kus KÜ juhatuse
käest on keeruline informatsiooni kätte
saada. Tihtipeale korteriomanike pöördumisi lihtsalt ignoreeritakse. Toon
näite: kojamees kaebab elanikele oma
madala palga üle, kuid elanike küsimus juhatusele – kui suur on kojamehe
palk – jääb ilma vastuseta. Sealhulgas
ei avaldata ka juhataja enda saadava
rahalise tasu suurust. Kas juhatuse liikmed on kohustatud andma vastuseid
majanduslik-finantsilise
tegevusega
seotud küsimustele?
Uues seaduses (artikkel 45) on selgesti
ja arusaadavalt kindlaks määratud, et korteriomanikul on õigus saada KÜ tegevuse
kohta käivat informatsiooni ja tutvuda dokumentidega. Kui juhatus mingil põhjusel
keeldub informatsiooni andmast, on korteriomanikul võimalik kohustada juhatust
sellist informatsiooni esitama, kas esitades
nõudmise üldkoosolekule või pöördudes
avaldusega kohtu poole. Kohus käsitleb selliseid avaldusi hagita menetluse korras, riigilõiv on 50 eurot. Kui korteriomanik tahab
saavutada informatsiooni kättesaamist,
on see meetod täiesti kättesaadav. Kohtus
tuleb juhatusel tõestada, et informatsiooni andmisest keeldumine oli põhjendatud.
Näiteks, kui informatsiooni väljastamine
oleks võinud kahjustada kolmandat isikut.
Korteriomanikel on õigus informatsiooni
saada ja dokumentidega tutvuda, kuid juhatuselt dokumentide koopiate nõudmine
ei ole põhjendatud. Mis puudutab näidet
kojamehega, siis peab juhatus korteriomaniku järelepärimise peale näitama talle
töölepingut või esitama informatiivse tõendi töötaja töötasu suuruse kohta. Korteriomanike ringi jaoks ei ole see teema keelatud, kuid õigust saada lepingust koopiat ei
ole. Samamoodi on korteriomanikel õigus
saada informatsiooni juhatajale makstava rahalise tasu suuruse kohta. Peale selle
määratakse KÜ juhataja rahalise tasu suurus kindlaks korteriomanike üldkoosolekul
ning siin on oluline ära märkida, et Töölepingu seaduse säte juhataja ja teiste KÜ
juhatuse liikmete kohta ei kehti. Juhatajaga
sõlmitakse võlaõigusleping, mis on sarnane
käsunduslepinguga. Seepärast on juhatajal
õigus saada rahalist tasu ja soodustusi ainult sellises mahus, mis on korteriomanike
üldkoosoleku poolt kindlaks määratud.
Meie lugejate nimel tänan Teid intervjuu eest!
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ÄRGE UNUSTAGE SUVEL LINNAKODU OHUTUST!
If Kindlustus tuletab kõigile meelde, et
suvel kasvab hüppeliselt kodudesse sissemurdmiste arv, sest vargad on kiired ära kasutama valveta jäänud linnakodusid.
«Meie statistika näitab, et kodudesse sissemurdmiste arv tõuseb just suveperioodil,
kui inimesed on reeglina puhkusereisidel
või maakodudes ära,» kommenteeris Veiko
Sepp, Ifi kodukindlustuse tootejuht. «Vargad jälgivad inimeste tegemisi ning tegutsevad kiiresti, kui maja ümber või korteris ei ole
näha liikumist.»
Üldjuhul sisenetakse valveta jäänud elamistesse akna kaudu ja enim varastatakse
majapidamistest kodutehnikat ja väärisesemeid.
7 soovitust, kuidas oma kodu varaste eest
kaitsta:

1. Kui Sul on korralikud lukud ja signalisatsioon, siis pea meeles neid ka kasutada.
2. Lepi kokku mõne naabri või lähedasega,
et nad Su kodul silma peal hoiaks, regulaarselt postkasti tühjendaks, võimalusel muru
niidaks ja lülitaks tööle õuevalgustuse, et
mitte anda varastele vihjet pererahva eemalolekust.
3. Ära jäta kodus varaste nähtavusse väärtuslikke esemeid, mida on kerge ära viia, nt
mobiiltelefon, sülearvuti, ehted või autovõtmed.
4. Koduhoovis pane jalgrattad, kallis aiatehnika ja tööriistad pärast kasutamist alati
lukustatud panipaika.
5. Ära jaga sotsiaalmeedias avalikult oma
kaugemaid reisiplaane ja infot, et viibid parasjagu pikemalt kodust eemal. Kindlasti ei

maksa nt Facebookis postitada pilte kodust,
millel on näha majanumber või selgelt kodune sisustus. Oluline, et seda teaksid ka
lapsed.
6. Tõmba kodust lahkudes ette kardinad,
et eemalt poleks võimalik jälgida korteris või
majas toimuvat liikumist.
7. Kindlusta oma kodu ja kodune vara.
Kindlustusleping ei aita vargust ära hoida,
küll aga on sellest palju abi kahju korral.

Kallis Annika perega.
Meie südamlik kaastunne armsa
isa lahkumise puhul.
Kallavere kooli pere

RETSEPT TEIE TOIDULAUALE: PÜHENDUS OKROŠKALE
Milline suvi tuleb toime ilma külma supita –
okroškata, mis on õigusega välja teeninud suvekuninganna kulinaarse tiitli?
Okroškat on ammustest aegadest peetud talurahva peamiseks roaks kevad-suvisel hooajal. Roa
koostis oli meelevaldne – kartulid, munad, redised, kurgid, maitseroheline, seller ja mistahes roheline aiasaadus (sealhulgas peedilehed) – okroška sisse läks kõike. Sõna „okroška“ ise tuleneb
sõnast „крошить“ (pudistama, peenestama). Ja
kui vaeste perede menüüs purustati rohelisi aiasaaduseid, köögivilju ja mune, siis rikastes mõisnike kodudes valmistati okroškat lihaga.
Seda rooga armastavad inimesed teavad, et
okroška vedelaid aluseid on väga palju. Traditsioonilise okroška aluseks peetakse kombekohaselt
kodust kalja. Tükeldatakse keedetud kartuleid,
kurke, rediseid, mune, vorsti või liha, lisatakse rohkesti rohelist sibulat ja tilli, valatakse kaljaga üle
ning tugevama ja teravama maitse saamiseks lisatakse veidi sinepit ja suhkrut. Ja ongi kõik – võibki lauale anda, kuid parem on veidi aega oodata,
et kalja sisse imenduks roa kõigi ülejäänud koostisosade aroom. Enne lauale andmist lisatakse
kalja põhjal valmistatud okroškale veidi haput või
rõõska koort.
Nende jaoks kes kalja ei tunnista võib kalja
asemel kasutada keefiri või keedetud veega lahjendatud vadakut, hapupiima või isegi rjaženkat.
Mõni valmistab okroškat, kasutades valmistamiseks keefiri ja tavalise keedetud vee segu, lisades
sellele veidi sinepit. Aga koduse keefiri võib segada
kokku gaseeritud veega.
Võimalusel kasutatakse okroška valmistamiseks ka kasemahla. Mahla võib asendada kaljaga,
mis on valmistatud vahtramahlast. Originaalsete
ja toitvate koosluste armastajatele võib soovitada valada okroška üle piimakaljaga. Seda on väga
lihtne valmistada – piim keedetakse koos suhkruga läbi, jahutatakse, lisatakse pärmi ja korgitakse
pudelitesse. Mida madalam on piima rasvasus,
seda värskendavam tuleb jook.
Inimeste jaoks kes peavad dieeti võib okroškat lahjendada hariliku gaseeritud veega või
köögiviljamahladega, lisades maitse jaoks
küüslauku ja/ või karulauku. Maitsestamiseks

võib kasutada ka kurgisoolvett, airaani või teeseene hapukat vedelikku.
Selle roa universaalsus on muljetavaldav.
Gurmaanid eelistavad okroškat suitsutatud kalmaaridega, krevettidega, singiga ja/või juustuga.
Sellesse lisatakse rohelisi herneid, aedube, marineeritud või soolatud seeni (eelistatavamad on
kännuseened ja valged riisikad) ja isegi jõhvikaid.
Okroškat on võimalik valmistada ka kalaga, kus
peamiseks koostisosaks on tuur, lõhe või tursk.
Võimalikud on ka muud kalaliigid.
Toitva ning rikkaliku okroška valmistamise
jaoks võetakse mitut sorti liha, näiteks kalkunija sealiha. Kui külmkapis on suitsutatud liha või
vorsti, lisage neid tingimata okroškasse.
Terava okroška armastajate jaoks võib soovitada lisada sinna mädarõigast ja et roog saaks
spetsiifilise hapuka maitse, siis ka kergelt hautatud oblikaid, keedetud spinatit või noori nõgeseid.
Okroškat võib anda ka pidulauale. Külaliste
jaoks saab muidugi selle koostis olema palju
rafineeritum, kui igapäevase koduse roa korral.
Lisada võib kreeka pähkleid, avokaadot ning

harjumuspärase keedetud kartuli asemel praetud kartuleid, aedube, juustu ja muid koostisosi
vastavalt soovile.
Okroška valmistamise põhireeglid ei ole muutunud. Kõigepealt valmistatakse (hakitakse, nagu
eelpool mainitud sai) segu köögiviljadest. Sellele
lisatakse hakitud lihatooteid või kala, siis segatakse ja lisatakse maitset – vähese kalja või soolveega segatakse kokku veidi pipart, sibulat, sinepit,
mädarõigast ja /või munakollased. Pärast seda
tuleb lasta köögiviljasegul tunnike seista ning
seejärel lisame köögiviljadele aromaatset maitserohelist ja valame kõik üle supi vedela alusega.
Niisiis suvi, palavus ja… külm okroška.
Valige lemmikud koostisosad ja asuge looma.
Head isu!
Ette valmistatud interneti materjalide põhjal
Foto allikas: https://www.google.ee/search
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SERGEI INKATOV: «MA PEAN ENNAST POSITIIVSEKS
KUNSTNIKUKS“»
INFOKS:

SERGEI INKATOV on sündinud Aserbaidžaanis, lõpetanud Tveri Venetsianovi
nim. Kunstiinstituudi, elab Eestis alates 1995. aastast. Sergei Inkatovi töid leidub
Narva Kunstimuuseumis, rahvusvahelises fondis «Kultuurivara» (Venemaa),
fondis «Comas» (Hispaania), Maardu Linnavalitsuses, samuti erakogudes
üle kogu maailma. Sergei Inkatov on Vene Kunstnike Ühenduse Eestis liige
ja МONDIAL ART Akadeemia saadik. Rahvusvahelise, kogu maailmast pärit
professionaalsete kunstnike konkursi «Prix International des Galeries et Choix
Professionnels de lˇart» tulemuste alusel, mille üle hääletamisest võtsid osa
professionaalsed galeristid ja kunstiteadlased, auhinnati Sergei Inkatovi töid
abstraktse kunsti kategoorias kuldmedaliga.

Sergei Inkatovi stuudio on täis tema töid, mis ei saa mitte kedagi ükskõikseks jätta. Olles stuudio muinasjutulise
aura sees, mis on täidetud õlivärvide lõhnaga, tekib haruldane võimalus näha suurt hulka värvidest küllastunud
maale, millel on kujutatud muutlikke meremaastikke ja mitte ühegi teisega sarnaseid – ainult meistri käele omaseid –
linnamaastikke.
Kunstniku pintsli alt tulnud maalid on juba ammu astunud tema stuudio ja galeriide koridoride piiridest väljapoole:
need kaunistavad muuseumide seinu, täidavad erakogusid, neist ühe foto saab lähiajal kaunistama ühe igavesest ajast
igavesti kunstniku loomingusse armunud Saksa professori majandusalase traktaadi esikaant, ning maalid, mille on
ära ostnud Kultuurifond, võib eksimatult ära tunda filmide interjöörides. Töid, mis on rohkem kui korra toonud Eestile
kuulsust, ei ole kunstniku sõnul võimalik korrata. Sergei Inkatovi hulgaliste juba ammu kuulsaks saanud abstraktsioonide
värvilahendused mõjuvad ilma igasuguse liialduseta kujutlusvõimet ergutavalt ja kütkestavalt. Ei ole imekspandav, et
töödele annavad kõrge hinnangu ka professionaalid: Lääne kriitikud peavad kunstnikku V. Kandinsky kooli jätkajaks.
Stuudios, mis on omale koha leidnud ühes Maardu korrusmajas, võtavad mind südamlikult vastu kunstnik Sergei
Inkatov ja tema veetlev abikaasa Olga Haak – Maardu Kunstide Kooli õpetaja, ühtlasi kohakaasluse alusel kunstniku
kunstimänedžer.
Sergei, jutustage, millisel hetkel Te
mõistsite, et näete end kunstnikuna ja
soovite siduda oma elu loominguga?
See juhtus umbes kümneaastaselt. Mul
oli õnne sündida loomingulisse perekonda.
Ema oli muusikaõpetja. Isa töötas kogu elu
muuseumis, juhatas Bakuus kuulsat ajaloolis-arhitektuurilist kompleksi. Elukutselt
oli ta kunstnik, kes tegi katseid kunstiala
õppida. Elu tegi ümberkorraldusi: professionaalset kunstnikku isast ei saanud, kuid
temas säilis alatiseks huvi maalikunsti vastu. Muide, ta maalib siiani. Professionaalne
kunstnik oli tema kaksikvend (minu lihane
onu), kes töötas pikki aastaid Moskvas disainerina. Kahjuks lahkus ta möödunud
aastal meie hulgast.
Ning Teie, kasvades loomingulises õhkkonnas, proovisite samuti pintslit pihku
võtta?
Jah, ja sellest kõik alguse saigi. Ning mingil hetkel haaras see mind sõna otseses
mõttes endasse. Kuigi ema pühendas mind
lapsepõlves muusikale, andes oma panuse
minu loomingulisse kasvatusse, ei tulnud
meil muusikaga asjast midagi välja (naerab). Selle asemel hakkasin ma külastama
kunstiringi, kus oli õpetajaks professionaalne graafik.
Sergei, aga miks Te olete jäänud pidama õlivärvidele, või on Teil ka graafikat?
Ei, graafikat mul ei ole. Minule on mu loo-
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mingulise eneseväljendamise jaoks vajalik
õlivärvide värvikus ja külluslikkus.
Ta on sama karismaatiline inimene, nagu
ta maalidki (lisab abikaasa Olga), ilmselt
sellepärast ei olegi Sergei loomingus kohta
tagasihoidliku graafika jaoks.
Bakuus õppisin ma enne kunstiõppeasutusse astumist pikka aega kunstniku käe
all, kes omal ajal oli lõpetanud Peterburgi Kunstide Akadeemia. 90-ndate alguse
traagilised sündmused sundisid mind laskma end üle viia Tveri kunstiinstituuti – just
nimelt Venemaal ma omandasingi professionaalse hariduse.
Kuidas kujunes Teie saatus pärast õpinguid? Mis teed tõid Teid Eestisse?
Pärast diplomi kaitsmist elasin ma veel
umbes aasta Venemaal, seejärel sõitsin
Eestisse, kuna mu vanemad elasid juba siin.
Ning Eestis sain ma tuttavaks Olgaga.
Mitte miski ei ennustanud ette, et me
Sergeiga kunagi kohtume, kuid meie teed
ristusid, ja nii me olemegi koos juba rohkem
kui 20 aastat (lisab Olga naeratades). Kui
ei oleks olnud seda kohtumist, oleksime me
mõlemad teistsugused, ja Sergei loometee
oleks võinud kujuneda teistmoodi.
Räägime siis Teie loomingust veidi teise nurga alt vaadates. Te ju nõustute, et
kunstniku töid tema isiklikust elust lahus
vaadelda oleks vale – reeglina väljenduvad
üleelatud emotsioonid lõuendil.

Loomulikult, nii see on. Ei ole võimalik
ühte teisest eraldada. Perekond, kodu, lapsed – need on need väärtused, mis on iga
inimese elus kõige olulisemad.
Aga kuidas Teie, Olga, arvate, milline
on Teie isiklik roll selles, mis tuleb välja
kunstnik Sergei Inkatovi pintsli alt?
Ma tean kindlalt, et Sergei jaoks on äärmiselt oluline, et kõigil oleks kõik hästi,
seepärast loon tingimused tema meeleolu
jaoks ja ei häiri teda loomingulistel momentidel pisiasjadega. Samuti juhin ma kogu
tegevust, mis on seotud internetiga, kirjavahetusega ja lepingute sõlmimisega – see
on tõsine töö.
Teisisõnu, valitsema peab positiivne,
vaimses mõttes hea õhkkond?
Täiesti õige (Olga kommentaar). Harmoonia, kahekesi läbielatud tunded – kõik
see loob kunstniku jaoks vajaliku emotsiooni. Meilt on selle kohta korduvalt küsitud ja
vastus on muutumatu: «Me vaatame maailma kahe paari silmadega».
Seega, Sergei, Te vaatate oma maale
veel ka oma abikaasa silmadega?
Just nimelt nii see ongi, seepärast on iga
minu maal nakatatud positiivsusega, headuse ja armastusega. Üleüldse, ma pean
ennast positiivseks kunstnikuks.
Kui mõtiskleda edu põhjuste üle, tuleb järeldus iseenesest: lisaks peamisele
koostisosale – andele – on huvi maalide
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vastu tingitud suuresti Teie isiksuslikust
positiivsest ellusuhtumisest. Kuidas Te
ise arvate?
Võimalik. Tuleb tõdeda, et maalimisega
tegeledes olen ma täielikult vaba, maalin
ainult seda, mida antud hetkel tunnen,
seda, mis mulle huvi pakub. Ma tahaksin
oma tundeid paleti kaudu edasi anda.
Sergei on tegelikult positiivne ja väga
heasüdamlik inimene (kiirustab vastama
abikaasa Olga), ta annab selle energia edasi oma maalidele, ja inimesed tunnetavad
seda. Kõik see, mis on Sergeis, akumuleerub
tema loomingus ja loomulikult peegeldub
lõuendil. Nende aastate jooksul – rohkem
kui kakskümmend aastat – on meil olnud
nii palju huvitavaid kohtumisi ja vastukaja!
Ühe vastukaja andjaks oli bioenergeetik.
See tagasiside tuli hiljuti ühe maali kohta,
mis käis New Yorgis näitusel ja naases Eestisse erakogusse: «Sellest maalist kiirgavad positiivsed impulsid, see hakkab oma
valdajale alati positiivset energiat andma».
Naastes endise teema juurde Teie tutvumise kohta Eestiga – millega Te tegelesite, kui siia saabusite? Kas looming on
alati olnud Teie peamiseks tegevusalaks?
Mind ei ole kunagi maha jätnud soov
maalikunstiga tegeleda. Ma maalisin kogu
aeg, püüdsin töid galeriides välja panna.
Muidugi oli see keeruline, oli ju Eesti minu

jaoks tol hetkel täiesti võõras maa. Ja ega
nullist alustamine ei olegi kunagi lihtne.
Millal, või täpsemalt, millisel ajal ööpäevast Te maalite ja kui palju aega Te
eraldate maali loomisele?
Maalin päeval, ainult loomuliku päevavalgusega, ning talvel lõpetan töö stuudios
kell kolm. Ma ei poolda kunstlikke lampe,
kuigi paljud kunstnikud kasutavad päevavalguslampe, kuid mina arvan, et need
moonutavad värvi lõuendil.
Olga: Sergei kulutab peaaegu kogu oma
aja lõuendite loomisele. Isegi varahommikul on tema mõtted juba tööga seotud. Kui
jutt juba sellele läks, siis värvide segamine
algab juba taldrikul keset hommikusööki.
Teie lõuendeid uurides jäävad minu
jaoks eriliselt silma linnamaastikud. Teie
omi ei ole võimalik mitte kellegi omadega
segamini ajada.
Jah, linnamaastikud on minu loomingu
lahutamatuks osaks. Ma armastan väga
arhitektuuri, linnade urbanistlikku rütmi –
see on ammendamatu teema, mis on alati
olnud ja jääb ka edaspidi kunstnike pintslite alla. Tallinna maalivad paljud, kuid mina
vaatan keskaegset Tallinna teise pilguga.
Samuti meeldib mulle maalida Prahat,
Toledot, Barcelonat, Nizzat – maailmas on
nii palju suurepäraseid kohti, mis vaimustavad ja hingestavad.

Tallinn ei ole Sergei töödes selline, nagu
paljudel teistel (ühineb aruteluga Olga).
Sergei töödes on palju õhku ja soojust. Seda
teemat on võimalik erinevalt esitada: keegi
teeb seda kommertslikult, kuid Sergeile ei
ole see hingelähedane.
Sergei, suurt hulka auhindu ja diplomeid, millega Teid on pärjatud, ei saa loomulikult asetada samasse ritta loomingu
kommertsliku koostisosaga – need on ju
siiski erilised autasud. Lugejatel oleks huvitav teada, kui palju tähendavad sellised
saavutused Teie jaoks.
Auhinnad on minu loomingu vili. Vaieldamatult on meeldiv neid saada, kuid see ei
ole minu jaoks eesmärk omaette. Ma olen
absoluutselt tingimuslikkustest ja moodsatest vooludest vaba kunstnik. Mul on
kergem loobuda eratellimustööst, kui täita
tellimust, mis ei ole minu loomingulisele
nägemusele omane. Minu soov on tulla kohale ja luua. See on kõrgem kui ma ise.
Tänan teid, Sergei ja Olga, külalislahke
vastuvõtu eest stuudios ja huvitava vestluse eest. Meie lugejate nimel soovin teie
loomingulisele ja perekondlikule liidule
edu ja õitsengut!
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PEREARSTI NÕUANNE

NATALIA KURŽEVA
Maardu Perearstikeskuse
perearst ja pediaater

Ees on veel üks kuu suvest, mis sel
aastal juhtub Eestis olema palav ning
päikesepaisteline ja seepärast pean vajalikuks tuletada meelde ohtusid, mis
on seotud päikese käes viibimisega. See
informatsioon on kasuks kõigile, kuid
erilist tähelepanu tahan pühendada
noortele lapsevanematele kuna mu
arstipraktika näitab, et palju on neid kes
eksivad, pidades päikest oma võsukeste
jaoks kasulikuks. Jäetakse mõtlemata
sellele, et päike ja palavus võivad lastele vanuses alates 0 kuni 3 eluaastat olla
surmavalt ohtlikud.
Eestis on peaaegu kõigil inimestel
puudus D-vitamiinist ja seepärast on
püüd oma organismi võimalikult palju
ja kiiresti D-vitamiiniga rikastada täiesti
mõistetav, kuid vähesed teavad, et seda
vitamiini ei toodeta organismis mitte
ainult otseste päikesekiirte käes olles –
päevitada saab ka varjus.
Ma ei väsi kõikidele emadele kordamast: palaval suvel on kl 11-16 lastega
jalutamas käimine kategooriliselt keelatud, kuna päike on sel ajal kõige aktiivsem. Viimaste andmete järgi saavad
täiskasvanueas tekkivad melanoomid
ja teised nahahaigused (eriti pahaloomulised nahahaigused) kõik alguse lapsepõlvest.
Varases lapsepõlves tekkinud aktiivse päikese, radioaktiivse päikeseenergia üleküllus võib avaldada negatiivset
mõju tervisele täiskasvanueas – pidage
seda meeles.
Oluline soovitus kõigi jaoks on, et ärge
unustage vett juua, kuna šokiseisundid
toovad kaasa surmajuhtumid. Eriti puudutab see lapsi. Laste pea tuleb katta
looduslikust materjalist peakattega.
Lõunasel ajal (kl 11 kuni 16) on lastega
parem kodus istuda ja kui te olete juba
kord loodusesse väljasõidu ette võtnud,
siis seadke end sisse varjus.
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LAPS JA SUVINE PÄIKE
Ja ma palun tungivalt, et ärge katke
vankreid kangaga. See on kasvuhoone,
kus toimub õhu soojenemine kuni 40
kraadini. Kärbeste eest kaitseks on olemas spetsiaalsed võrgud, kuid vankrit
kangaga katta on kategooriliselt keelatud.
Kuumarabanduse ja päikesepiste
tundemärgid on loidus, koordinatsiooni kadumine, iiveldus ja oksendamine,
laienenud pupillid ja kuseerituse puudumine kauem kui kolme tunni vältel, kuiv
nahk ja higistamise puudumine, kehatemperatuuri tõus, kõige kriitilisemad
– krambid ja teadvuse kaotus.
ABI ANDMINE KUUMARABANDUSE
JA PÄIKESEPISTE KORRAL:
•Võtke koheselt ühendust spetsialistidega (kiirabitöötajatega, rannas vetelpäästjatega).
•Vabastage laps riietest ning viige
ta kiiresti jahedamasse kohta ja kui on
võimalik, siis konditsioneeriga hoonesse. Sellise võimaluse puudumisel tehke
kõik mis võimalik, et jahutada lapse
ümber olevat ruumi (tekitage vari, lehvitage ajalehtedega tuult, asetage vastu keha jahedaid käterätte paludes selle
jaoks jääd näiteks jäätisemüüjatelt).
•Andke lapsele vett kohe kui ta teadvusele tuleb. Kõik ülejäänu on arstide
ülesanne.
Kui kuumarabanduse sümptomid tekivad silmapilkselt, siis päikesepõletuse
tundemärgid annavad endast märku
mitte koheselt, vaid 12-24 tunni jooksul.
Esmane tundemärk on naha punetus.
See muutub põletikuliseks ja läheb üha
punasemaks. Võimalik on kudede turse
mis ilmneb paistetusena. Tugeva põle-

tuse korral tekivad nahalööve ja vesivillid. Loetletud sümptomitega võib kaasneda ka kehatemperatuuri tõus.
ABI ANDMINE LAPSELE PÄIKESEPÕLETUSE KORRAL:
•Minge viivitamatult varju.
•Tehke lapsele jahe dušš või hoidke
teda jahedas vannis.
•Pihustage nahale spetsiaalseid põletusvastaseid aerosoole. Sellised preparaadid on lihtsasti kättesaadavad igas
apteegis. Neil on jahutav ja valuvaigistav toime.
•Ärge laske last päikese kätte seni,
kuni põletus ei ole veel ära paranenud.
Pange talle selga eranditult kerged riided, mis ei hakkaks lapse naha vastu
hõõrduma.
Ja muidugi ei saa jätta meelde tuletamata päikeseallergiat, mis ilmneb
nahal allergilise lööbe ja nõgestõvena.
Nõgestõve tekkimise korral on alati vaja
võtta antihistamiinseid preparaate, mis
on apteekides käsimüügis saadaval.
Puhkama sõites on alati vaja võtta endaga kaasa allergiavastased preparaadid ja nahakaitsevahendid (kreemid ja
emulsioonid, mille päikesekaitsefaktor
on vähemalt 30).
Eesti suvi on lühike kuid selle poolest ta ongi ohtlik, et meie organism
ei ole otseste päikesekiirtega harjunud. Kordan veelkord, et päikese
üleküllus on palju ohtlikum kui selle
puudus. Seepärast peame meeles, et
päike – see ei ole mitte ainult kasu,
vaid ka kahju.

Fotol: https://foodandhealth.ru/vitaminy/vitamin-d/
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MEIE JUUBILARID
Meie linnas on alati suhtutud suure
austusega pikaealistesse inimestesse, kellel
on seljataga palju aastakümneid ja suur
kogemustepagas; inimestesse, kes on paljugi
üle elanud ja võtnud vastu saatuse lööke,
kuid on suutnud püsti tõusta ja edasi minna.
Eakad memmed ja taadid, kes oskavad
anda mitte midagi vastu nõudmata, kes
armastavad elu kogu selle mitmekesisuses,
– nad kutsuvad esile palju sooje tundeid ja
siirast vaimustust.
Nagu on traditsiooniks saanud, õnnitlesid
Maardu linna sotsiaalosakonna töötajad,
Maardu linnapea Vladimir Arhipov ja
linnavolikogu juhataja Ailar Lyra sünnipäeva
puhul meie eakaid ja 90-aastast juubilari Õis
Tipnerit.
Eakal Maardu elanikul ÕIS TIPNERIL täitus
27. juunil 90 eluaastat. Suurepärane on see,
et selles eas ümbritseb teda palju sõpru
ja palju huvitavaid tegevusi, mis tõstavad
tuju. Soovime kallile sünnipäevalapsele
tugevat tervist, et kohtuda sagedamini pere
ja sõpradega. Olgu Teie hing alati täidetud
õnne ja rahuga!
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60a
Perekonnanimi
Eesnimi
Golubjevs Sergejs
Petrov Yury
Sumina Margarita
Zubritskiy Gennady
Odinokova Nadežda
Laas Ülle
Slivin Gennadi
YanchukVAnna
Burkush Petro
Razinkov Sergey
Mustafaev Sergey
Simon Alla
Müürsepp Mare
Gussev Vladimir
Danilov Jüri
Lehto Inta
Gorbunov Victor
Pillesson Raivo
Glukhov Alexander
Derevyanskaya
Liudmila
Kirillovskaja Olga
65a
Gusseinova Tamara
Levikin Vladimir

Smirnova Jelena
Tolstov Viktor
Dobrynin Valery
Kobychev Nikolay
Morhunenko Ivan
Karpova Maie
Lipp Uno
SerikbaevVSultan
Kukarešnikov Pjotr
Bogdanova Svetlana
Kallas Natalija
Nossõrev Vassili
Usantšikov Aleksander
Muravjova Galina
Kozlov Yury
Khortov Leonid
Zaitseva Jelizaveta
Litvinovich Tatiana
Tenishchev Vladimir
Aukon Aleksandr
Kharrasov Ryashid
Evertson Larissa
70a
Rumjantseva Praskovja
Osa Jaak
Stepanova Valentina
Lutško Larissa
Kaneva Veera

TšulVNatalja
Litvinova Nina
Siht Gunnar
BalashovVMikhail
Konovalov Nikolay
Guobiene Larissa
Pashkurlatov Gennady
Molotovnik Konstantin
Petrova Svetlana
Susi Toivo
Bagajeva Natalia
Jalakas Mihkel
Inkatova Svetlana
75a
Generalova Maria
Rõbkina Veera
Morgunova Zoja
Minkovs Boriss
Solem Olav
Semjonov Vladimir
Gorbatova Maria
Tšuferov Aleksander
Toomik Taimi
80a
Tuljakov Elmar
Zubok Valentina
Khodyreva Aleksandra
Vanhanen Galina

Vares Veera
Maripuu Härm
Saaber Ianina
Nikolai Galina
Zabluda Klavdia
Jekimov Stanislav
Matvejeva Raihanja
85 a
Ivanov Arest
90 a
Yakovenko Valentina
Rannala
Heino-Aleksander
81 a ja vanem
Savtšuk Aleida
Karataeva Valentina
Timošenko Valentina
Lvova Nadežda
Koševaja Aleksandra
Pensa Ilme
Gertsenjuk Maia
Titova Antonina
Tois Ilmar
Selivanova Liudmila
Õunapuu Silva
Kozhevnikova Lidia
Akifieva Raisa
Kjuršina Anna

Vinkman Liane
Rikko Teelia
Zubalevitš Olga
Kullisaar Valdek
Kruger Edgar
Romanova Galina
Letner Helgi
Šmeljova Raissa
Karjatse Henno
Lavskaja Maria
Stefanovitš Anna
Osipova Tamara
Kuptšenkova Maria
Jänes Veera
Golts Zinaida
Skuška Maria
Purge Malle
Tuulpärg Salme
Kolpakova Lidia
Maibahh Nadežda
Grobovoi Volodymyr
Joosti Maire
Skorobogatov Viktor
Eeriksoo Vello
Odinets Alla
Lobanov Boris
Petrov Juri
Rodionova Liubov

Manusadzhyan Nora
Kovaljova Tamara
Filatova Roza
Grigoryan Olga
Sharov Albert
Vain Aime
Pankova Nina
Mozgovaia Oleksandra
Volgin Gennady
Repponen Leo
Išejeva Antonina
Lõsak Ljudmilla
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SÕPRUSJALGPALL

Turniiri juhid (I ja II koht).

JEVGENI GOLOVATŠ
Spordinõunik

Maailmameistrivõistlused on nakatavad! Nii ei suutnud ka meie teleriekraanide ette istuma jääda, vaid tõime
jalgpalli õue.
Õuejalgpall ühendab nii lapsi kui
täiskasvanuid. Iga mängija on võistkonna jaoks oluline, seepärast võtsid
meie turniirist osa soovijad igas vanuses. Moodustati kümme vanemat ja
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kaks nooremat võistkonda.
Turniirist võtsid osa ka Tallinna
võistkonnad, kellel õnnestus jõuda
poolfinaali, kuid rändkarikas (juba traditsiooniliselt) jäi Maardu võistkonna
kätte.
Auhinnalised kohad said järgmised
võistkonnad:
1. koht – «Käib küll» («Brasiilia
võistkond»), kapten Damir Nizamov;
2. koht – «Reipasti» («Horvaatia

võistkond»), kapten Jevgeni Kulik;
3. koht – «Pensionärid» («Belgia
võistkond»), kapten Fjodor Uvarov.
• Parim mängija – Ivan Timofejev.
• Parim väravavaht – Aidar Nizamov.
• Parim kohtunik – Vjatšeslav Andrejev.
Tänan kõiki osavõtu eest!
Kohtumiseni sügisel järgmisel
turniiril!
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TULEKUL ON RMK TALLINNA PARGIJOOKSUDE
SARJA ETAPP MAARDU PARKMETSAS!
Tulekul on RMK Tallinna Pargijooksude sarja etapp Maardu parkmetsas!
Üritus toimub Maardu lähiümbruses,
start ja finiš on Metsapargi servas 15.
augustil 2018
Jooksu– ja orienteerumisürituse
eesmärk on pakkuda jooksuelamust
Tallinnas ja selle lähiümbruses, kaunites linnaparkides, ja just seda Maardu
lähiümbrus pakub.
RMK Tallinna Pargijooksud on kuueteistkümnest osavõistlusest koosnev
rahvaspordisari. Üritused toimuvad
aprillist septembrini kolmapäeviti.
Start on kõikidele soovijatele avatud
kell 17.30–19.30.
RMK Tallinna Pargijooksul leiavad
sobiva distantsi nii tipp- kui ka liikumisharrastajad. Oodatud on igas
vanuses osalejad, kõik, kes naudivad
liikumist looduses. Oleme mõelnud ka
lastele, rajad on nii kooliealistele kui ka
kõige pisematele osalejatele – tillurada eelkooliealistele lastele. Üritus on
mõeldud kogu perele.
Maardu etapi stardis on kõigil võimalus saada jooksu- ja orienteerumisalast juhendamist. Jooksurajad
valmistab ette Kaido Nurja.
Lisainfot jooksu kohta leiab veebilehelt www.pargijooksud.ee.
RMK Talllinna Pargijooksu toimumist toetavad: Maardu linn, Tallinna
linn, Eesti Kultuurkapital, RMK, Odlo
Eesti AS, Monkey Sport OÜ, Rae Kivitehas OÜ, Vunder AS, Juku Mänguasjakeskus, Egmont Estonia AS, EOP, EOL,
Nordwood OÜ, City Motors AS.
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Художественная выставка
Юрия Подорванова
Маардусский Центр Досуга
Maardu Vaba Aja Keskus
(Keemikule 12b)
Открытие 17.07.18 в 13.00
Avamine 17.07.18 kell 13.00

Выставка продлится
до 01.09.2018

MAARDU
LINNAMEESKOND

EST.
1997

Kallid fännid!

Maardu Linnameeskond on turniiritabelis liidripositsioonil,
edestades teist kohta 7 punktiga, mis tähendab, et me
jõuame oma eesmärgile ikka lähemale ja lähemale ja
oleme otsustavalt meelestatud! Seda näitas kodumäng
võistkonnaga Nõmme Kalju FC U21, mille meie võistkond
võitis seisuga 10:1.
Me vajame endiselt teie toetust ja ootame kodumängudele,
mis toimuvad
26.07.18 kl 19:00 võistkonnaga Rakvere JK Tarvas,
03.08.18 kl 19:00 võistkonnaga Tallinna FCI Levadia U21.
Meie poolt on ilus, vaatemänguline jalgpall, teie
poolt – toetus!
Meid ühendab jalgpall!
#TEEMESEDAKOOS!
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MAARDU UJUJATE
SPORDIHOOAJA TULEMUSTEST

ANDREI ARNO
Maardu Ujumisklubi
treener ja juhataja
Tervitused kõigile ujumise harrastajatele! 2017/18 aasta spordihooaeg ongi
lõpule jõudnud ja on saabunud aeg teha
kokkuvõtteid. Koheselt võib ära märkida, et tänu sellele, et möödunud aastal
tekkisid võimalused viia läbi igapäevaseid treeninguid basseinis, samuti
treeninguid trenažöörisaalis, on Maardu ujujate tulemused muutunud silmapaistvateks. Selle eest täname Maardu
Linnavalitsust ja Vladimir Arhipovit isiklikult.
Alates järgmisest hooajast avatakse
Maardu Ujumisklubis ettevalmistusgrupp,
kus hakkavad treenima nooremad lapsed,
kelle eesmärgiks on sportlikud tulemused.
Loodame, et Maardu ujujad muutuvad
veelgi tugevamaks ja et selle ilusa spordialaga tegelejate hulk kasvab.
Järgnevalt toon ära 2017/18 aasta hooaja tulemused, mis on teie tähelepanu ära
teeninud:
Pardikesed, I etapp (laste etapivõistlused, milles osalevad Eesti tugevaimad
klubid):
Nikita Akišin, 50 brass, II koht.
Audentese Jõuluvõistlus (iga-aastased
võistlused, milles osalevad Tallinna tugevaimad klubid):
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Vlada Gruzdeva, 50 selili, I koht.
Noortesarja II etapp (juunioride etapivõistlused, milles osalevad kõik Eesti tugevaimad klubid):
Vadim Kobõtšev, 50 krool, II koht.
Noortesarja III etapp (juunioride etapivõistlused, milles osalevad kõik Eesti tugevaimad klubid):
Karina Šmeljova, 100 brass, II koht;
Diana Afonina, 400 krool, III koht.
Harjumaa meistrivõistlused (võistlused
erinevatele vanusegruppidele, milles osalevad kõik Harjumaa klubid):
Vlada Gruzdeva, 100 krool, II koht, juuniorid;
Vlada Gruzdeva, 100 krool, II koht, absoluut;
Artjom Võssotski, 100 krool, III koht,
juuniorid;
Vadim Kobõtšev, 100 krool, I koht, juuniorid;
Danaja Zahharõtševa, 100 brass, III
koht, juuniorid;
Maria Zorina, 100 brass, III koht, juuniorid;
Maria Zorina, 100 brass, III koht, absoluut;
Vlada Gruzdeva, 100 selili, I koht, juuniorid;
Vlada Gruzdeva, 100 selili, I koht, absoluut;
Vadim Kobõtšev, 100 selili, I koht, juuniorid;

Vadim Kobõtšev, 100 selili, III koht, absoluut;
Teateujumine 4 x 50 krool:
А. Võssotski, М. Mihhatšov, А. Krasnov, V. Kobõtšev, III koht, absoluut.
Pardikesed Finaal (finaalvõistlused,
milles osalevad ainult Eesti klubide tugevaimad ujujad):
Nikita Akišin, 50 brass, III koht.
Noortesarja Finaal (juunioride finaalvõistlused, milles osalevad ainult Eesti
tugevaimad ujujad):
Vadim Kobõtšev, 50 krool, III koht.
Junior Keila Cup (juunioride võistlused,
milles osalevad Eesti tugevaimad klubid):
Vadim Kobõtšev, 50 krool, II koht.
Eesti meistrivõistlustel osalemiseks
täitsid normatiivid ja esindasid Maardu
linna:
Vlada Gruzdeva, Vadim Kobõtšev,
Maria Zorina, Karina Šmeljova, Diana
Afonina.
Omalt poolt soovin kõigile head suvepuhkust, samuti ootan kõiki soovijaid ujumisega tegelema.
Treeningutele saab end kirja panna
meie veebileheküljel: www.maardusport.ee
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SÜNDMUSED AUGUSTIS 2018

Sport
03.08 Eesti meistrivõistlused jalgpallis (esiliiga) kell
19.00 linnastaadionil: Maardu Linnameeskond – Tallinna
FCI Levadia U21
04.08 Eesti meistrivõistlused jalgpallis (II liiga)
kell 12.00 linnastaadionil: Maardu Linnameeskond II - JK
Sillamäe Kalev
04.08. Maardu Street Workout Cup 2018 kell 12.30
Muugal Viljapuu puiestee väljakul
05.08. Eesti meistrivõistlused jalgpallis (09) kell 10.00
linnastaadionil: Turniir - III voor
(kunstmuruväljak)
08-11.08. Rahvusvaheline jalgpalliturniir Maardu CUP
2018 (05) iga päev kell 09.00 linnastaadionil
8.08. Jalgrattavõistluste Filter Tempo sarja 6 etapp,
Rahvajamaja ees, kl 17.00-21.00
10.08. Eesti meistrivõistlused jalgpallis (IV liiga) kell
19.30 linnastaadionil: Maardu United II - Pakri SK Alexela
11.08. Eesti meistrivõistlused jalgpallis (II liiga) ke l l
12.00 linnastaadionil: Maardu United - Tallinna JK Piraaja
15.08. RMK Tallinna Pargijooks, 17.30-19.30, Maardu
metsapark
18.08. Eesti meistrivõistlused jalgpallis (esiliiga) kell
13.00 linnastaadionil: Maardu Linnameeskond – Tallinna
FC Flora U21
19.08. Eesti meistrivõistlused jalgpallis (05) kell 12.00
linnastaadionil: Maardu LM - FC Sillamäe Kalev
19.08. Eesti meistrivõistlused jalgpallis (II liiga) ke l l
17.00 linnastaadionil: Maardu Linnameeskond II - PõhjaTallinna JK Volta
23.08. Eesti meistrivõistlused jalgpallis (II liiga) ke l l

19.00 linnastaadionil: Maardu Linnameeskond II - JK Narva
Trans II
24.08. Eesti meistrivõistlused jalgpallis (IV liiga)
kell
19.00 linnastaadionil: Maardu United II - Põhja- Tallinna JK
Volta III
25.08. Eesti meistrivõistlused jalgpallis (II liiga) kell 12.00
linnastaadionil: Maardu United - Tartu FC Santos II
25.08. Maardu Ghetto Games Weekend 2018 kell 14.00
skeitpargis
Kultuur
04.08 Muuga päev, Viljapuu puiestee mänguväljakul, kell
11.00-14.00
10.08 Teatri “Fänn ja mõõk” etendus kell 18.00 Maardu
Vaba Aja Keskuses
19.08 Järveäärse päev ja jalgrattasõit järveni Tour de
Maardu 2018
21.08 Taasiseseisvumise päev kell 17.00 Maardu Vaba Aja
Keskuses
24.08 Ukraina seltsi “Stožarõ” kontsert kell 13.00 Maardu
Vaba Aja Keskuses

SÜNDMUSED SEPTEMBRIS 2018
Sport
01.09. Maardu spordiklubide mess kell 11.00
spordikeskuses
02.09. Eesti meistrivõistlused jalgpallis (esiliiga) kell
16.00 linnastaadionil: Maardu Linnameeskond - JK
Tallinna Kalev U21
07.09. Eesti meistrivõistlused jalgpallis (IV liiga) kell
19.00 linnastaadionil: Maardu United II - FC Tallinn
08.09. Eesti meistrivõistlused jalgpallis (II liiga) kell
12.00 linnastaadionil: Maardu Linnameeskond II - Tartu
JK Tammeka III
08.09. Eesti meistrivõistlused jalgpallis (05) kell 18.00
linnastaadionil: Maardu LM - Viljandi JK Tulevik
13.09. Eesti meistrivõistlused jalgpallis (esiliiga) kell
19.00 linnastaadionil: Maardu Linnameeskond - Tartu FC
Santos
14.09. Maardu-Lasnamäe vaheline noorte Olümpiaad
kell 11.00 Gümnaasiumi staadionil
16.09. Eesti meistrivõistlused jalgpallis (II liiga) kell
12.00 linnastaadionil: Maardu United - Kohtla-Järve JK
Järve II
21.09. Eesti meistrivõistlused jalgpallis (IV liiga) kell
19.00 linnastaadionil: Maardu United II - Maarjamäe FC
Igllikur

22.09. Eesti meistrivõistlused jalgpallis (II liiga) kell
12.00 linnastaadionil: Maardu Linnameeskond II - Tallinna
JK Piraaja
22.09. Eesti meistrivõistlused jalgpallis (05) kell 18.00
linnastaadionil: Maardu LM - Viljandi JK Tulevik
29.09. Maardu sügisjooks ja tervisekäimine kell 10.00
linna metsapargis
30.09. Eesti meistrivõistlused jalgpallis (II liiga) kell
12.00 linnastaadionil: Maardu United - Jõegeva SK
Noorus-96
Kultuur
3.09. Maardu Rahvamaja avatud uste päev
8-9.09. Laat Sügiskarussell kell 10.00, Kellamäe park
18.09. Seenioride kontsert kell 14.00 Maardu Vaba Aja
Keskuses
28.09. Teatrietendus Faina Ranevskajast Maardu Vaba
Aja Keskuses
29-30.09. Tänavatantsu festival
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