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RÄÄGIME KÕIGE TÄHTSAMAST
Lugupeetud Maardu elanikud!
Aasta viimase kuuni on jäänud vaid mõni päev ning
detsember ehk advendikuu on paljude jaoks eriline,
kuna see on jõulude ooteaeg. Advendi tähistamisel on
sajanditepikkused traditsioonid ja igas riigis on need
erinevad, ent pühade põhisõnumiks on halastuse sõnum. Seetõttu tahan advendi eelõhtul rääkida kõige
olulisemast – lahkusest, ligimeste aitamisest, heategudest ja kiiduväärt käitumisest.
Soov teistele inimestele head teha põhineb meie hingeväärtustel. See inimloomuse vaimne komponent saavutatakse perekonnast algava õige kasvatusega juba varases lapsepõlves. Just lapsepõlves pannakse alus neile
isiksuseomadustele, mis määravad meie tegevuse hilisemas elus. Oluline on meeles pidada, et meie laste heateod saavad alguse heade näidete varal, mida laps on
oma vanemate elus märganud. Keskaja luuletaja Sebastian Brant kirjutas selle kohta tabavalt: «Laps õpib seda,
mida ta oma kodus näeb – vanemad on talle eeskujuks.»
Pühendame palju aega tööle või vähemolulistele asjadele ning kõige kallim, mis meil on, meie lapsed, jäävad
sageli üksi. Ometi – kui oluline on see aeg, mille vanemad
pühendavad oma lastega suhtlemiseks ja rajavad oma
õige käitumisega neile kindla elutee.
Siinkohal meenutan näidet oma lapsepõlvest: mu vanemad õpetasid mulle alati, et inimene peab teistega
jagama kõike, mis tal on, ja andma ligematele parimat.
Lapsepõlves olid mu lähimateks inimesteks vennad ja
õed, sõbrad ja klassikaaslased. Lapsena ei olnud mul kuigi lihtne oma vanemate õpetust järgida, kuid suur usal-

dus vanemate vastu muutis mu suhtumist inimestesse
iga päev. Mu süda avanes järjest enam ja sedavõrd kasvas ka minu tänumeel vanemate suhtes, kes olid teinud
kõik, et kasvaksin heaks ja väärikaks inimeseks.
Mõelgem nüüd headele tegudele oma elus. Mõelgem
tõsiselt ka kõige lihtsamatele asjadele. Küsigem endalt:
mida head olen sellel aastal teinud oma lähedastele,
sõpradele, kolleegidele, oma linna heaks? Mitut inimest
suutsin rõõmustada, mitut aidata – kas või kõige väiksema ja tähtsusetuma tegevusega?
Pöördudes jutulõnga algusesse tagasi, mõelgem sellele, et advendikuu on kõige sobivam aeg heade ja isetute
tegude tegemiseks. Iga päeva võib pühendada vähemalt
ühele sellisele väikesele imele: helistage neile, kes vajavad teie osavõtlikkust – olgu need kas või vaid toetussõnad; pakkuge oma abi mõnele eakale inimesele; teie
naeratus võib soojendada kellegi südant – selleks kõigeks on suuteline igaüks. Pole vahet, kas abi on suur või
väike (kas pakute linnatranspordis kellelegi istekohta või
kannate lastekodu arvele toetussumma) – iga teie pingutus mitmekordistab headust meie maailmas.
Milles seisneb linnaelanike heaolu tagamine, heategevus, meie linna mastaabis? See hõlmab kõik neid häid
tegusid, mille aluseks on tsiviilvastutus – mis aitavad
lahendada inimeste probleeme, mõnikord tähendab see
ka mõne hea idee elluviimist. Siin on vaid mõned näited.
Jätkub rahakogumine mälestuskabelile, mida soovime
ehitada järgmisel aastal Maardu kalmistu mälestuspaigale. Seda head eesmärki toetavad mitte ainult metseenid, vaid ka kõige tavalisemad inimesed, kes elavad
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meie linnas. On väga liigutav, et rahakogumisel osalevad
ka meie veteraniliidud, kes avaldasid soovi pisutki omalt
poolt kaasa aidata. Vahendite kogumine jätkub.
Suur hulk inimesi võlgneb oma elu neile, kes neile
oma verd loovutanud. Veredoonorlus on üks heategevusliikidest, mille kasuks valivad erilised inimesed. Kasutades erandlikku võimalust võõrale verd annetada, ei
mõtle nad kiitusele ega tasule, kuid igaüks, kelle elu on
päästetud, tahaks kindlasti öelda «aitäh» oma tundmatule päästjale. Need «tundmatud» inimesed elavad
meie seas. Nende eneseohverdus on imetlusväärne ja
nad väärivad tohutut austust. Tänan südamest kõiki
veredoonoreid lahke südame, ennastsalgavuse ja kaastunde eest. Neile, kellel kavas edaspidi doonoriks saada,
soovin õnne ja head tervist!
Ka spordielus on palju heade tegude näiteid. Meie jalgpallimeeskond Maardu Linnameeskond on andnud kodulinna arengusse suure panuse. Meeskonna toetamiseks ja
jalgpalli kui spordiala reklaamimiseks investeeris linnavalitsus lisavahendeid infrastruktuuri arendusse ja nüüd on
meil linnas ilus staadion. Sel aastal sai meie meeskond
Premium-liigas hindamatu professionaalse kogemuse, lisaks suudeti end ümbritsevaid mõttekaaslasi koondada ja
luua tugev fänniklubi. See, millest me unistasime aastaid
– koondada maardulased mistahes hea projekti ümber –,
tegid teoks Maardu Linnameeskonna mängijad. Tugeva
fänniklubi loomisel on olnud suur roll ühtse, «Maardu elanike» nimelise kogukonna tugevdamisel.
Paljude heategude edu algab kodanikualgatusest ja
vanus ei ole takistuseks. Meie linna elus osalevad aktiivselt mitmed pensionäride ühendused. Nad kogunevad
huviklubidesse, viivad läbi mitmesuguseid vaba aja tegevusi, aitavad oma mälestuste abil taas luua Maardu
ajalugu, ning jagavad oma elukogemust Maardu järgmisele põlvkonnale. Selline kodanikualgatus ei pruugi tunduda kuigi oluline, kuid sellegipoolest on see väga oluline
– ühiskond, kus säilitatakse põlvkondade järjepidevust,
säilitab oma traditsioone ja vaimsust.
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Meie vanaisade ja vanaemade poolt rajatud traditsioonide vundamendil loovad Maardu linna andekad noored
uusi, kaasaegseid tavasid. Meie linna noori tuleb tunnustada selle eest, et nad esitavad linnaürituste programmi oma ettepanekuid, osalevad paljudes projektides ja
loovad oma ühinguid. Üks sellistest organisatsioonidest
alustas Maardus tegevust varasügisel - see on vabatahtlike ühing «Kompass». Vabatahtlike liikumine on meie
linnas varem olnud aktiivne, kuid nüüd on sellel ametlik
staatus. Meie vabatahtlikud töötavad erinevates valdkondades: kultuur, sport, keskkonnakaitse, avalik turvalisus jne. Vabatahtliku tegevuse võimalused on tohutud
ja kasu vaieldamatu. Mida rohkem noori vabatahtliku
tööga tegeleb, seda ühtsemaks ja tugevamaks muutub
meie ühiskond.
Eks teate ju isegi, et lisaks vabatahtlike liikumisele
edenevad Maardus jõudsalt ka mitmesugused huvitavad
projektid ja avalikud ettevõtmised, mille algajaiks ja elluviijaiks on meie linna elanikud – olgu see raha kogumine
seikluspargi arendusse, kasuliku tegevuse päevad, ning
iga-aastane lastekärude paraad, samuti aktiivsete emade klubi «Emade Linn», erivajadustega lastele mõeldud
loomingulised projektid ning palju-palju muud. Teie tasuta osalemine, kallid Maardu elanikud, on heategevuse
näited, milleta ei toimu kodanikuühiskonna arendamine
ei meie linnas ega ühiskonnas tervikuna. Suur tänu kõigile, kes on kaasatud vähemalt ühte nendest heategevuslikest algatustest.
Kallid Maardu elanikud!
Täitke jõulupüha ootuses oma süda rõõmuga ja jagage
seda teistega. Juhtigu teie tegemisi alati headus ja tasugu saatus teile heategude eest heldelt. Head advendipäeva!
Vladimir Arhipov
Maardu linnapea
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VOLINIKE TÖÖLAUALT TEGELIKKUSEKS

AILAR LYRA
Maardu Linnavolikogu esimees

Maardu Linnavolikogu 25. istung toimus 22. oktoobril.
KEHTESTATI TÄNAVAKAUBANDUSE
KORD
Eestis reguleerib kaubandustegevust Riigikogu poolt vastu võetud
seadus. Samas on igal omavalitsusel
õigus kehtestada oma territooriumil

täpsem tänava- või turukaubanduse
kord. 22. oktoobril Maardu Linnavolikogu poolt vastu võetud määruses
on lähtutud sellest, et tänavakaubandus teeniks eelkõige elanike vajadusi ja linna huvisid. Eesmärk on,
et tänavakaubanduse toimumise ajal
saavutataks parim lahendus linnaelu
korraldamiseks, linnakujunduseks ja
elanike teenindamiseks. Määrus sätestab kauplemise korra sõltumata
sellest, kas tänavakaubandus toimub
tänavatel või teistes üldsusele avatud
kohtades.
Korra vastuvõtmine oli vajalik selleks, et kõigile osapooltele oleks
kauplemisele esitatavad nõuded
üheselt mõistetavad. Lähtudes kehtestatud määrusest peab müügikoht
vastama järgmistele tingimustele:
1) müügikoht ei takista liiklust ega
piira liiklejate nähtavust;
2) müügikoht sobib ümbritsevasse
keskkonda;
3) müügikoht ei takista linnal heakorranõuete täitmist;
4) müügikoht on arvestades ohutuse nõudeid kauba või teenuse müügiks sobiv;
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5) müügikoht ei sega linna poolt
korraldatavate avalike ürituste läbiviimist;
6) müügikoht vastab müügipileti
tingimustele;
7) müügikoht on müügivälisel ajal
tänavalt või üldsusele avatud samalaadsest kohast eemaldatud või
võetud kasutusele piisavad meetmed
müügikoha lõhkumise või omavolilise
ümberpaigutamise vastu;
8) müügiperioodi lõppemisel taastab kaupleja või müüja tänavakaubanduse müügikoha paigaldamisele
eelnenud olukorra.
Vastu võetud kord jõustub
01.01.2020. aastal. Täpsemalt on
võimalik määrusega tutvuda Maardu linna kodulehel.
LÜHIDALT
Esimese lugemise läbis ja suunati
teisele lugemisele Maardu linna 2019.
aasta II lisaeelarve. Samuti kinnitati
Maardu Linnavolikogu alatise kultuuri- ja spordikomisjoni koosseis.

Alates 02.12.2019 muutuvad põhjasuunda teenindavate avalike liinide sõiduplaanid.

Tööpäeval on liinidel 100, 101, 170 ja 171 kokku lisatud 20 reisi. Teiste liinide väljumiste
ajad on korrigeeritud.
Uued sõiduplaanid saab vaadata www.peatus.ee

TASUTA SÕIDUST
Tuletame meelde, et Harjumaa avalikel bussiliinidel on
alla 20 aastastele ja alates 63 eluaastast sõit tasuta.
Tasuta sõidu aluseks on kassas registreeritud, isikustatud
Tallinn-Harjumaa Ühiskaart. Samuti on võimalik kasutada
e-õpilaspiletit või ISIC kaarti.
Lisaks sellel kehtivad avalikel bussiliinide Maardu Linnavolikogu poolt kinnitatud ja seni kehtinud sõidusoodustused.
Tasuta sõidu õigus on alljärgnevatel isikutel:
1) 63-aastased ja vanemad pensionärid;
2) kuni 19-aastased noored (kaasa arvatud);
3) 3- ja enamalapselise pere lapsed ja üks vanem (Maardus registreeritud);
4) Tšernobõli AEJ avarii likvideerimistöödest osavõtjad
(Maardus registreeritud);
5) alla 16-aastase puudega lapse saatja;
6) sügava puudega 16-aastase ja vanema isiku saatja;

7) raske nägemispuudega isiku saatja;
8) sügava puudega 16.a ja vanem isik;
9) raske nägemispuudega isik;
10) Maardu linna aukodanikud;
11) vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnikud ja
kaitseväe vormiriietuses ajateenijad.
Soodushinnaga (40% võrra madalam) 30 päeva pileti hind alljärgnevatele isikutele:
1) Eesti Vabariigis õppivad üliõpilased ajavahemikul 1.
septembrist kuni 20. juunini (Maardus registreeritud);
2) Maardu linna üldhariduskoolides, lasteaedades või
huvikoolides alaliselt või ajutiselt töötavad pedagoogid
20. augustist kuni 20. juunini (Maardus registreeritud);
3) kuni 63 aastased pensionärid
(Maardus registreeritud).
MAARDU PANORAAM

5

MEIE LINNA PIDU

NOVEMBER 2019

MAARDU OMAVALITSEMISE 28. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE
JELENA KATSUBA
Avalike suhete juht

7. novembril tähistas Maardu linn
omavalitsuse staatuse saamise
28. aastapäeva. Tähtpäeva puhul
toimus Maardu Vaba Aja Keskuses
pidulik kontsert koos vastuvõtuga,
mil meenutati linna saamislugu ja
tänati väärikaid maardulasi nende
panuse eest linna arengusse. Üritusel anti tublidele linlastele üle 10
tänukirja ja 3 teenetemärki.
Linnapea Vladimir Arhipovi sõnul
tähistab 28 aasta pikkune teelõik
suurt tööd selle nimel, et Maardu
linn areneks ja omandaks kauni
ilme. «Linna areng nõudis mitmete
maardulaste põlvkondade jõupingutusi ja linnavõimu eesmärgipärast tegevust. Nende aastate vältel
tõestas Maardu oma võimekust
areneda, heaperemehelikult ennast
majandada ja olla jätkusuutlik,»
sõnas linnapea. «Maardu kasvab,
muutub mugavamaks ja kaasaegsemaks, rõõmustades maardulasi
ja meelitades uusi elanikke. Maardul on oma kultuuritraditsioonid
ja me jagame oma kogemusi teiste
omavalitsuste ja välispartneritega.
Meie linnas on võimalik saada hea
hariduse ja teha sportlaskarjääri;

linnas elavad, õpivad ja töötavad
andekad noored, kelle suhtes meil
on suured ootused», lisas linnapea.
«Hindamatu panuse eest meie
omavalitsuse arengusse tahan tänada kõiki Maardu elanikke, kelle
saatus on linna saatusest lahutamatu. Ma tänan ühiskondlike organisatsioonide esindajaid nende
heade algatuste eest ning aukodanikke, kes on andnud suure panuse
Maardu kujunemisse ja arengusse.

Aitäh kõigile munitsipaalasutuste
ja Maardu territooriumil tegutsevate ettevõtete töötajatele, kes kannavad oma ülesannete täitmisel
suurt vastutust ja töötavad meie
linna heaks. Soovin kõigile heaolu,
tervist ja kordaminekuid!», ütles
linnapea.
Maardu areng on toimunud tänu
tublidele linlastele, kes on andnud
oma suure panuse selleks, et Maardu linn omavalitsusena edukalt toimiks. Sel aastal tänukirju said
Tatjana Jerjomina,
Lilia Kidelman,
Nadezda Rostovskaja,
Eduard Bernardt,
Mari Pekareva,
Natalja Keernik,
Jevgeni Golovats,
Tüüne Nikolajeva,
Margus Kare,
Ellen Loopere.
Maardu linna teenetemärgid pikaajalise kohusetundliku töö ja suure
panuse eest linna arengusse said
Hendrik Nagla,
Ljudmilla Kossõh,
Larissa Ištšuk.
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MAARDU LINNAS MAKSTAVATEST SOTSIAALTOETUSTEST

Maardu linna elanike toimetuleku parandamiseks maksab Maardu linn oma eelarvest täiendavaid sotsiaaltoetusi. Toetused jagunevad sissetulekust sõltuvateks ja mittesõltuvateks.
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.
Juubeli või sünnipäevatoetust (40 €) makstakse
rahvastikuregistri andmete alusel isikutele 65, 70. ja alates 75. sünnipäevast iga aastal. 2020 a jaanuarist makstakse sünnipäevatoetust igal aastal alates 71 eluaastast.
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 18 € kuus, sügava puude korral 29 € kuus). Toetus on mõeldud puudest
tulenevate lisakulude kompenseerimiseks, näiteks abivahendite omaosalus, hooldusvahendid, transport jms.
Hooldajatoetus sügava või raske puudega isikule
määratud hooldajale. Suurus sõltub hooldusliigist 16-60
€ kuus. Puudega lapse hooldaja toetus on 75 € kuus.
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.

S

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 mittetöötavatele puudega isikutele isiklike abivahendite ja hooldusvahendite ostmisel ning
rentimise omaosaluse osaliseks katmiseks. Toetuse
määr on kuni 140 eurot aastas.
Suvelaagri tuusiku toetus on võimalk taotleda toimetulekuraskustega peredel, eestkoste-, hooldus- ja
lasterikastel (3 last ja enam) peredel.
Lasteaiatoidutoetust 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 taotleda majanduslikult raskes olukorras lastega perede või üksikisik, 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 riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri.
2019 aastal on toimetulekupiiri määr 150 eurot kuus
üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele
ning 120 eurot pere teisele ja igale järgmisele täiskasvanud liikmele. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2019. aastal 180 eurot kuus.
Sotsiaaltoetuste suurused ja tingimused võivad muutuda 1 jaanuarist 2020.
Täpsemat infot toetuste kohta saate Maardu linnavalitsuse sotsiaalabiosakonnast.
Tel. 6060747, 6060744 või kodulehelt:
http://maardu.kovtp.ee/taiendavad-sotsiaaltoetused
REET ALJAS
Sotsiaalabiosakonna juhataja
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PIIRIDETA SÕPRUS

Fotol (vasakult paremale): Albina Noorlind (noorsootöö spetsialist), Anastassia Valuzhina (Maardu
abilinnapea), Aleksandr Jankovets (laagri „Borok“ juht), Erika Tiganik (haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees)

Novembri alguses viibis meie linnas kolmepäevasel visiidil Valgevene laagri «Borok» direktor Aleksandr Jankovets. Ta kohtus Maardu
linnajuhtide, Maardu Põhikooli õpetajate, huvijuhtide ja vabatahtlike
ühingu «Kompass» esindajatega.
Kohtumistel arutati Eesti ja Valgevene noorsootöö metoodikat ja
edasise koostöö võimalusi.
Aleksandr Jankovets on hariduselt õpetaja (kuulmispuudega laste
viipeõpetaja). Ta on töötanud suvelaagrite süsteemis 11 aastat, õpetajana asus ta tööle 19-aastaselt.
Tervise- ja puhkelaagri «Borok» juht
alates 2017. aastast.
Esimene kohtumine Valgevene külalisega toimus Maardus 6. novembril
Maardu linnavalitsuse saalis. Kohtumisel rääkis Aleksandr Jankovets
tervise- ja puhkelaagrite tööpõhimõtetest, Valgevene Vabariigi riiklikust
tugisüsteemist, näitas laagris «Borok» filmitud videomaterjali, jagas
oma töökogemusi ja laagris «Borok»
järeleproovitud häid ideid.
Samal päeval toimus Maardu Põhikoolis kohtumine, kus Aleksandr Jankovets kohtus kooli direktori ja õpetajatega ning teiste laste- ja noorsootöö
spetsialistidega. Sõbralikus vestluses
arutasid kolleegid kõige huvitavamaid
projekte, vahetasid unikaalseid kogemusi ja kaalusid uute koostöövormide
võimalusi.
Kohtumisel vabatahtlike ühingu
«Kompass» liikmete ja Maardu Noor8
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tevolikogu esindajatega uudistati
videoreisil laagrit «Borok» ja vaadati
Maardut tutvustavat filmi. Lapsed
tutvustasid noortekohtumise põhimõtteid, rääkisid külalisele vastloodud vabatahtlike organisatsioonist,
vabatahtliku passist ja huvitavamatest projektidest.
Aleksandrile meeldisid paljude ürituste ideed, mida võiks korraldada
ka Valgevenes. Ta vastas hea meelega laste küsimustele ja kirjeldas oma
ammust sotsiaaltöö kogemust ajal,
mil ta veel koolis käis. Kohtumise lõpus rääkis ta oma muljetest Eestist ja
muidugi ka meie Maardust: ta oli jõudnud juba märgata, et siin on «häid
ideid paljudel inimestel”.
Sel aastal täitub Maardu linna ja
Valgevene laagri «Borok» koostöö
algusest 5 aastat. See on hea näide
tõelisest piirideta sõprusest, mis aja
jooksul ainult kasvab ja tugevneb.
***
Tervise- ja puhkelaagril «Borok» on
suur potentsiaal, selle laagri populaarsus üha kasvab. «Borok» on üks
Minskis asuvast 32 tervise- ja puhkelaagrist, sealjuures üks suuremaid.
Laagri pindala on 17 hektarit. Laste
arvu poolest on laager suuruselt teisel kohal: 18-päevasesse vahetusse
võtab laager kuni 700 last vanuses
6–17 aastat. Laagril on kogemusi
9-päevaste telklaagrite korraldamises 14–17-aastastele lastele. Laagrisu-

ve 5 vahetust pakuvad laagripuhkust
kokku 3200 lapsele.
Laager töötab vastavalt kinnitatud
programmile, igal vahetusel on oma
temaatiline fookus. Programmi koostamiseks uuritakse laste vajadusi ja
huvisid, mis selguvad küsitlustel, mille
läbiviimiseks kasutatakse muuhulgas
ka sotsiaalvõrgustikku Instagram.
Laagri personal on umbes 200 inimest, kusjuures enamuse pedagoogilisest kaadrist moodustavad ülikoolide tudengid. Ehkki laagris «Borok»
töötamisest on huvitatud väga paljud, ei ole personali värbamine lihtne,
sest töötajatele esitatavad nõuded
on kõrged.
Laagris on mitu huviringi, milles
saab õppida mõndagi uut. Lastele on
loodud kõik võimalused osaleda oma
laagrivahetuse ajal huvitavas loomingulises ja mängulises tegevuses, et
väljendada end loovalt.
Laagrimeeskonna selleaastane tõhus töö pälvis Valgevene Vabariigi haridusministeeriumi korraldatud vabariiklikul konkursil I järgu diplomi kui parim
tervise- ja puhkelaager nominatsioonis
«Laste puhkekorralduse uued mudelid.
Muudame suve helgemaks.» Lisaks
pälvis laagri juht Aleksandr Jankovets
haridusministri diplomi 2019. aasta
suvise tervisekampaania kõrge professionaalse taseme, korraldamise ja läbiviimise eest.
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VIVE L’AMITIÉ!* EHK MAARDU NOORTE USKUMATUD
SEIKLUSED PRANTSUSMAAL
JELENA KATSUBА
Avalike suhete juht

Prantsusmaa helesinisel rannikul
asuvat väikelinna La Saint-sur-Meri
ja Maardut ühendab paljude aastate pikkune partnerlus ja soov jagada
oma kogemusi ja ideid sõpradega.
Kuidas elavad prantsuse noored?
Kuidas nad veedavad oma vaba aega
ja lahendavad olulisi küsimusi? Mille
poolest erinevad prantsuse noored
oma Maardu eakaaslastest? Neile ja
paljudele teistele küsimustele püüdis
vastuseid leida viis aktiivset Maardu
noort, kes külastasid linnavalitsuse
toel oktoobris La Saint-sur-Meri.
Vadim, Olja, Aleksei, Maria ja Darja
on Maardu koolide õpilased, aktiivse
ellusuhtumisega noored, noorteühenduse Kompass vabatahtlikud ja väsimatud abilised kõigis linna heades
noortealgatustes. Nende naeratavaid
nägusid näeme regulaarselt linna telkides laatade ja pühade ajal. Nad jagavad tänaval helkureid, annavad linnavõistlustel registreerimisnumbreid,
ehitavad lumelinnuseid ja jagavad inimestele tasuta raamatuid. Hoolimata
oma hõivatusest koolis ja pärast kooli,
on nad seal, kus on vaja abi.
Just need noored käisid sügisvaheajal
koos noorsootöötajaga Prantsusmaal,
kus neid ootas suviselt pehme kliima,
maaliline loodus ja 5 huvitavat päeva
eakaaslaste seltsis La Saint-sur-Meris.
Selle aja jooksul võtsid noored osa mitmesugustest noorsootöö teemalistest
aruteludest, külastasid tänapäevast
noortekeskust, külastasid Monacot ja
käisid isegi jalgpallimatšil. Keegel, lasermängud, ühised ekskursioonid ja
prantslastega hilisõhtuni suhtlemine
– kõik see ühendab ja aitab üksteist
paremini mõista. Suuremale osale meie
noortest oli see nende esimene lennukireis väljaspoole Eestit, nii et kõigil oli
palju muljeid ja emotsioone.
Kuid keegi ei räägi reisist paremini kui
noored ise.
Mis on sulle noortevahetusest
Prantsusmaal kõige rohkem meelde
jäänud?
Darja Mamajeva «Kõige rohkem jäi
mulle meelde loodus. Minu jaoks on
ebatavaline, et oktoobris näeb päikest,
värsket rohtu ja sinist taevast. Kui me

öösel mere äärde läksime, tegid mõned
meist jalad märjaks, vesi oli üsna soe, nii
et oleks saanud isegi ujuda. Tee ääres
kasvavad palmipuud ja tohutud kaktused
ning kõige ilusamad on muidugi mäed.
Lähed välja, pea kuklas, sest nii ilusaid
mägesid on võimatu mitte vaadata!»
Aleksei Petrov «On keeruline midagi eraldi välja tuua – mulle jäi meelde
kogu reis. See oli vapustav. Prantsuse
noored on väga lahedad. Nad on sõbralikud, seltskondlikud, lõbusad ja aktiivsed vabatahtlikud. Alguses kohale
jõudes võõrastasime pisut, kuid siis kui
üksteisega tuttavaks saime, hakkasime
tasapisi suhtlema ja saime lähedaseks.
Suur tänu neile unustamatu reisi eest!»
Maria Kastujeva «Muljeid ja emotsioone on tohutult, suuresti tänu meie
harmoonilisele meeskonnale ja tohutule hulgale uuele infole. Meil oli reisil
väga lõbus ja mõnus. Esimest korda
elus lendasin lennukiga. Prantsusmaal
võeti meid väga hästi vastu ja hoolitseti
meie eest: valmistati ette palju huvitavaid meelelahutusi, reise ja ekskursioone. Käisime Monacos, vaatasime jalgpallimatši. Esimest korda nägin sellisel
tasemel jalgpalli ja see oli elamus. Oma
silmaga näha, kuidas oma meeskonnale kaasa elatakse, on põnev ja inspireeriv. Kõndisime mööda Prantsusmaa
tänavaid ja imetlesime nende omapära. Minu mällu on jäänud ilusad vaated.
Kui erinevad on meie linnad!»

Mida uut sa reisil enda kohta teada said? Milliseid omadusi sa endas
avastasid /arendasid?
Darja Mamajeva «Reisil olles mõistsin, et meie inglise keele oskus on väga
hea, sest sageli olid prantslased need,
kes ei saanud aru, mida me neile rääkisime. Kuid me lahendasime selle
probleemi kiiresti ja kasutasime suhtlemiseks google-translatorit. Ma tõesti
tahtsin nendega pidevalt rääkida, õppida tundma nende elu ja traditsioone.
Mõistsin, et leian inimestega kiiresti
kontakti. Piisab, kui öelda «tere!» ja
küsida seda, mida sa tegelikult teada
tahad. Peaasi on mitte olla häbelik!
Nendel päevadel õppisin inimestega
rääkima ja suhtlema mis tahes viisil,
see on elus väga kasulik ja keegi ei tea,
kus meil seda tulevikus vaja läheb.»
Aleksei Petrov «Prantsusmaal viibides mõistsin, et pole vaja karta inglise
keeles rääkida. Muidugi on mul juba
väike kogemus olemas, kuid sellest
hoolimata oli hirm rääkida, sest arvasin, et teen äkki vea ja nad ei saa minust
aru ning vaatavad nagu veidrikku. Kuid
Prantsusmaal kadus mul see kartus
täielikult, sest muud võimalust polnud
ja oli vaja kuidagi hakkama saada. Sain
aru, et teen palju vigu, kuid ei kartnud
rääkida – peamine on see, et inimene
mõistaks öeldu mõtet. Tänu noortevahetusele kadus mul hirm rääkida teist
keelt ja teha vigu.»
MAARDU PANORAAM
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Mille poolest erinevad sinu arvates Prantsusmaa ja Eesti noored?
Darja Mamajeva «Teismelised on
natuke erinevad. Alustame välimusest.
Prantslased tunduvad oma aastatest
vanemad, riietuvad brändirõivastesse
ja mulle tundusid nad pisut vaoshoitumad kui meie. Me loome rohkem kontakti ja ilmutame initsiatiivi.»
Aleksei Petrov «Noored on paljuski
väga sarnased, kuid erinevad kultuuri ja
traditsioonide poolest. Olin üllatunud,
kuidas mehed Prantsusmaal tervitavad
ja hüvasti jätavad. Kui ma prantsuse
poistega hüvasti jätsin, embasid nad.
Ma tahtsin neid mehiselt kallistada, kätt
suruda, kuid nad lihtsalt embasid kergelt
ja kõik. Kuidas mehed tervitavad? Nad ei
suru kätt, nad suudlevad põsele – see on
nende jaoks tavapärane.»
Maria Kastujeva «Elasime koos
prantsuse noortega noortemajas. Huvitav oli näha täiesti teistsuguseid teismelisi: erinev keel, teistsugused söömisharjumused ja huvid. Ma ei arvanud,
et eri riikide teismelised võivad olla samaaegselt nii erinevad ja nii sarnased.
Alguses oli väga raske ühist keelt leida,
aga me naersime kogu aeg ja see aitas
meil sõpradeks saada.»
Linnavalitsuse noorsootöö spetsialist
Albina Noorlind «5 päeva ei ole üksteise täielikuks tundmaõppimiseks piisav.
Kuid mulle tundus, et meie Eesti noored
olid julgemad ja initsiatiivikamad. Nad
ei karda «raamidest välja minna» ja
proovida end uutes rollides. Neid huvitab reisimine, uute asjade tundmaõppimine ja proovimine. Nad on maailma
ja teiste kultuuride suhtes avatumad.»
Mida näitaksite ja räägiksite oma
Prantsuse eakaaslastele Maardus ja
Eestis?
Darja Mamajeva «Näitaksin prantslastele meie pealinna, vanalinna, väikeseid tänavaid, kaubanduskeskusi ja poode. Nagu meil, on ka prantslastel huvitav
näha absoluutselt kõike. Neile on meie
ilm ebamugav, sest nad on soojaga harjunud ja tulevad meile külla veebruaris.
Kingiksin neile meie soojad kootud mütsid ja sallid, et nad saaksid end neisse
mähkida ja end koduselt tunda.»
Aleksei Petrov «Meil on Eestis kõrgelt arenenud tehnoloogia – ma räägiksin neile sellest. Samuti ID-kaardist,
tasuta ühistranspordist, Eesti loodusest, meie traditsioonidest ja pühadest.
Näitaksin ka Maardu ja Tallinna linna,
sest need linnad on väga ilusad.»
Maria Kastujeva «Neid tuleks viia
ka mõnele spordiüritusele. Olen uhke
10 MAARDU PANORAAM
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selle üle, et meie linnas on sport väga
arenenud ja ma tahan sellest kogu
maailmale rääkida. Ootan prantsuse
noorte külaskäiku, et käia nendega
mööda Maardut ja Tallinna vanalinna.
Nad saavad olema vaimustuses täpselt
nagu meie. Olen kindel, et nad loevad
juba päevi, millal saavad meie juurde
tulla. Saime nende päevadega nii headeks sõpradeks ja suhtleme endiselt.
Meenutame õhtuid, mil istusime koos,
mängisime mänge ja naersime palju.
See oli unustamatu aeg.»
Albina Noorlind «Veendusin, et meie
linnas tehakse noorsootööd kõrgel
tasemel, ja tahaksin seda kogemust
jagada meie prantsuse sõpradega.
La Saint-sur-Meris on ilus kaasaegne noortekeskuse hoone, milles oleks
võimalik läbi viia ringe, meistriklasse,
anda ruumi projektidele – idufirmad,
sportlased, teatrisõbrad, hipsterid,
vabatahtlikud, noored poliitikud, ühekordsed üritused. Meil on palju koostööideesid ja kavatseme muuta kogemuste vahetamise korrapärasemaks
juba rahvusvahelise Erasmus+ projekti
raames, mille ettevalmistamine praegu käib. Meil on siiralt hea meel kohtuda meie prantsuse sõpradega Maardus tuleva aasta veebruaris – meil on,
mida neile näidata ja rääkida!»
Miks peaksid eri riikide noored
kohtuma ja omavahel suhtlema?
Mida see neile annab?
Darja Mamajeva «Noored peavad
tingimata sellistes projektides osalema, sest see on uskumatu kogemus ja
jätab toredad mälestused. Keelepraktika, ühe või teise riigi kohta uue teabe saamine, erinev mentaliteet. Uute
tuttavate otsimine väljaspool oma riiki
on kõige lahedam! Ma ütleksin, et eri riikide noortel on maailmast pisut erinev
ettekujutus.»
Aleksei Petrov «See võimaldab meil
teada saada, mis toimub erinevates riikides, pakkuda välja oma ideid riikide ja
linnade paremaks muutmiseks, suurendada noorte aktiivsust.»
Sinu soovitus neile noortele, kes sooviksid noortevahetusest osa võtta, kuid
ei söanda.
Darja Mamajeva «Ärge kartke, kui
teil on võimalus minna õpilasvahetuse
korras! Kas kahtled oma keeleoskuses?
Õpid praktikas, suheldes keelt emakeelena rääkijatega, see pole nii keeruline.
Sõidad koos võõrastega? See reis lähendab teid kindlasti, saad hulga uusi
tuttavaid! Kui tänulik ma olen sellele
reisile, ja linnale – võimaluse eest, ning

meie juhtidele ja noortele – unustamatute hetkede eest! Õhtuti jalutamine,
naljad, piljard, baguette, lennud, Monaco, lasermängud, juust, interneti-otsingud ... Ma arvan, et ma ei unusta kunagi neid päevi!»
Aleksei Petrov «Ütlen kohe – ärge
kunagi jätke sellist võimalust kasutamata! Ja ärge kartke suhelda teises
keeles, isegi kui te seda ei oska. Mida
rohkem te räägite, seda tõenäolisemalt saate keele selgeks. Las esinevad
grammatilised vead, aja jooksul need
kaovad. Peaasi, et inimene saaks öeldu
mõttest aru.»
Albina Noorlind «Ärge kunagi kartke midagi! Isegi keele mitteoskamine
pole takistuseks. Kui mõlemad pooled
on suhtlemisest huvitatud, saate isegi
«äte abil» end arusaadavaks teha. On
nii palju rakendusi ja muud seesugust,
mis aitavad erinevatest kultuuridest ja
rahvustest inimestel ühist keelt leida.
Kui on soov, siis pole miski võimatu!
Veendusime noortega selles oma kogemuse põhjal.»
Noortevahetus andis Maardu kooliõpilastele võimaluse kogeda uusi emotsioone ja saada teada palju uut teiste,
aga eelkõige iseenda kohta. Võimaluse
väljuda mugavustsoonist ja saada tugevamaks ja enesekindlamaks. Pärast
teises riigis viibimist, olles ümbritsetud
võõra kultuuri, keele ja teistsuguste
inimeste poolt on keeruline jääda samasuguseks kui enne. Suheldes inimestega, kes elavad teistmoodi, õppisid noored mõistma ja aktsepteerima
teistsuguseid inimesi, olema avatumad
ja mitte kartma tundmatut. See projekt
andis kõigile osalejatele hindamatu kogemuse ja kindluse selles, et Maardu ja
prantsuse noorte ja noorsootöötajate
sõprus ja koostöö kindlasti jätkub. Lõppude lõpuks on meie unistustel kombeks täituda!
Muide, vahetus Maardu ja prantsuse noorte vahel toimus esimest korda
Maardu ajaloos, -mis muidugi annab
taas tunnistust noorsootöö olulisusest
ja linna prioriteetidest. Laste ja noorte
arendamisel ning neisse panustamisel
kujundame oma tulevikku – oma linna,
riigi ja planeedi tulevikku. Olgu see hea
ja helge 5 teadmishimulise ja aktiivse
Maardu noore, nende prantsuse sõprade ja meie kõigi jaoks.
*Vive l’amitié! – Elagu sõprus!
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IGA MAARDU HARIDUSASUTUSE LÄHEDAL HAKKAVAD
SÄRAMA HELKURIPUUD
JELENA KATSUBA
Avalike suhete juht

Maardu juhtkond ja vabatahtlikud ehtisid 19. novembril Maardu lasteaedade
ja koolide lähedal Kallaveres ja Muugal
helkuripuud, millele saab riputada helkuri see, kellel on neid üle ja võtta puult
helkuri inimene, kellel seda ei ole. Seitse
Maardu helkuripuud kaunistab ligi 1200
helkurit.
«Helkuripuu eesmärk on inimestele
meelde tuletada, et pime aeg on saabunud ning lihtsaim viis ennast pimedal
ajal liikudes kaitsta on helkuri kandmine. Ilma helkurita pimeduses liikudes ei
ole meid autojuhtidele hästi näha ning
riskime oma eluga,» sõnas Maardu linnapea Vladimir Arhipov.
«Sel aastal otsustasime viia helkurid
lastele lähemale ning ehtisime helkuripuud iga Maardu lasteaia ja kooli lähedal. Ootame helkuripuu juurde suuri ja
väikeseid maardulasi – igaüks võib näidata oma hoolivust ning riputada puu
külge helkureid, mis tal üle jäävad. Nii

saame koos minna vastu pimedusele.
Oleme nähtavad ning liigume turvaliselt,» lisas Arhipov.
Igal aastal novembris tuletab politsei inimesetele meelde helkuri kasutamise vajalikkust. See võimaldab

ennetada pimedas jalakäijate- ja jalgratturitega juhtuvaid liiklusõnnetusi.
Helkur peaks rippuma põlvede kõrgusel,
et ta torkaks silma igast küljest. Maanteel liikudes peab helkur olema kinnitatud riietuse sõiduteepoolsele küljele.

TERVITAME KOGU MAAILMA!
ALBINA NOORLIND
Noorsootöö spetsialist

21. novembri hommik algas paljudele
Maardu kooli õpilastele ebaharilikult. Vabatahtlike noorte ühingu «Kompass»ja
Maardu Noortevolikogu esindajad võtsid
neid vastu naeratuste ja kallistustega.
Kui Te seda veel ei teadnud, selgitame
kohe: igal aastal, 21. novembril tähistatakse ülemaailmset terepäeva (World
Hello Day). Selle peamine eesmärk on
juhtida avalikkuse tähelepanu isikliku
suhtluse olulisusele.
Terepäev sai alguse külma sõja ajal
1973. aastal. See oli mõeldud protestiks
rahvusvahelise pingeõhkkonna vastu.
Tookord toetasid seda ideed enam kui
180 riiki, tänapäeval tervitavad sel päeval üksteist miljonid inimesed. Sellest
omapärasest massiaktsioonist võtavad
osa kõigi kutsealade esindajad, mõlemast soost ja kõigist vanuserühmadest.
Pole oluline, et igal maailma rahval on
oma tervitus - oluline on sisu, mitte vorm.
Igal aastal tähistataval ülemaailmsel te-

repäeval World Hello Day, sellel inimkonna pidupäeval, saavad kõik inimesed jagada kogu maailmale helgust ja lahkust.
Vabatahtlike ühingu «Kompass» ja
Maardu Noortevolikogu ühine kampaa-

nia «Free Hugs» (tasuta kallistused) on
üks lihtsaid viise kinnitada Maardu linna
elanikele, et neist hoolitakse. Olge avatud südamega ja kallistage üksteist!
MAARDU PANORAAM

11

SÜNDMUS

NOVEMBER 2019

KUNSTIDE KOOL TÄHISTAS 30. JUUBELIT

Maardu Kunstide Koolil on meie linna
kultuurielus eriline koht. Koolis pühendutakse süvamuusikale ja kujutavale
kunstile, harides aastast aastasse tulevasi muusikuid ja kunstnikke. Kooli
tegutsemisaja jooksul on diplomi saanud mitusada lõpetajat. Paljud nendest otsustasid oma edasise elutee
valiku üle just tänu koolile.
Kool avas oma uksed esimestele õpilastele ja pedagoogidele 30 aastat tagasi, 1989. aasta novembris. Sel ajal
puudus koolil veel oma hoone, ent laste
soov tegeleda muusikaga oli väga suur,
seetõttu eraldati tolleaegses Maardu
Keskkoolis (praegune Maargu Gümnaasium) muusikakoolile mitu klassi. Sellest päevast algas ka kooli ajaarvamine.
Kooli esimene direktor Liidia Reinskaja
kinnitas viiest inimesest koosneva pedagoogilise koosseisu. Õpetajate vähesuse tõttu õpetati koolis ainult kolme
instrumenti: klaverit, viiulit ja kitarri.
Õpilaste soov tulla õppima suurenes
iga aastaga ning 1993. aasta märtsis leiti tänu uue direktori, Endel Ruhti pingutustele koolile ruumid endises ühiselamus, aadressil Keemikute 19. Kolimine
toimus 1993. aasta märtsis. Tõsi, klassid
paiknesid esialgu ainult teisel korrusel,
et järk-järgult hakkas kool laienema, lisandusid puhkpillid, suurenes õpetajate
arv ja samal aastal võis esimest korda
kooli ajaloos rääkida õppealajuhataja
ametist. Kollektiiv soovitas antud kohale oma kolleegi –klaveriõpetajat Svetlana Inkatovat.
Tänane nimi – Maardu Kunstide Kool –
lasi ennast oodata. Algselt nimetati asutust Maardu Muusikakooliks. Kujutava
kunsti klassi ja klassikalise balleti osakonna avamisega 1997. aastal muutus
kooli staatus ja asutus nimetati ümber
Maardu Kunstide Kooliks. Balletiosakonna tarbeks varustati koreograafiaklass peeglite ja stangedega ning põrand
muudeti naturaalseks. Paraku ei tegutsenud balletiosakond kaua – mitte
enam kui viis aastat.
Aastate jooksul toimusid muudatused ka juhtkonnas: 2001. aastal hõivas
pärast Endel Ruhtu direktori ameti Edit
Siff, 2004. aastal võttis ametikoha üle
Hendrik Nagla. Hendrik Nagalale omistati 2019. aasta novembris aastatepikkuse vastutustundliku töö eest teenetemärk.
Vaatamata kõikidele muutustele jätkas kool kasvamist ning muutus üha
olulisemaks kunsti tõeliselt ning kirglikult suhtuvate inimeste südametes.
Täna, nagu ka kõik need 30 aastat, täidab kool oma peamist eesmärki – juu-

12 MAARDU PANORAAM

Maardu Kunstide Kooli õpetajate ja vilistlaste puhkpilliorkestri esinemine
Vainupea kirikus. 2006.a Kooli arhiivfoto.

rutab oma õpilastesse armastust kunsti
vastu.
Õpilaste innukus ja oma tööd siiralt
armastavate õpetajate ammendamatu
optimism kajastuvad ka kooli kontserdite õhkkonnas. 22. novembril toimus
Maardu Vaba Aja Keskuses kooli 30.
aastapäeval pühendatud pidulik kontsert. Elavat muusikat nautima tulnud
publik aplodeeris soojalt kooli õpetajatest, õpilastest ja lõpetajatest koosneva
kollektiivi esinemisele.
Maardu Kunstide Kooli uus direktor,
Juri Shleifman, räägib kooli hetketegemistest ja selle edasistest arenguplaanidest.
Selleks, et õppida mõistma kunstide
keelt, peab olema suur soov ja veel suurem sihikindlus. Ent antud teekonna läbimine üksi ja ilma pedagoogideta on väga
keeruline. Meie kooli üheksateist õpetajat näevad oma õpilaste harimisel palju
vaeva. Nad õpetavad kujutavat kunsti
ja selliste muusikainstrumentide mängimist nagu klaver, kitarr, akordion, lõõtspill, löökpillid, viiul, tšello, flööt, klarnet,
saksofon, trompet. Õpilased eelistavad
reeglina klaverit ja kitarri. Ilmselt on nimetatud kahe instrumendi populaarsuse
ajendiks vanemlikud soovid.
Hakkasime alates käesolevast õppeaastast praktiseerima kõikide instrumentide katsetamise tava, mis tähendab,
et laps proovib enne sisseastumist kõiki
instrumente. Võib tunduda küll üllatav,
ent pärast teiste instrumentide testimist
on nii mõnigi laps muutnud oma otsust.
Tänu sellele uuendusele õnnestus meil
see aasta värvata palju saksofoniste,
flöödimängijaid, viiuldajaid, tšelliste ja
trompetimängijaid. Kuna viimastel aastatel domineeris tendents õppida klaverit ja kitarri, oli keeruline kokku panna ka

orkestrit. Nii väikese arvu viiulite ja tšellode juures võis terviklikkust orkestrist
ainult unistada.
Kooli õppekava on paindlik. See tähendab, et lisaks põhiprogrammile on ka
täiendavad erialad. Kuni 7. eluaastani on
võimalik käia ettevalmistusklassis – just
seetõttu on meil palju 5-6-aastaseid lapsi. Liikudes ettevalmistusklassist esimesse klassi võivad lapsed jätkata valitud
instrumendi õppimist või valida täiesti
uue suuna. Kuna kooliõpilastele puuduvad vanusepiirangud, kutsume õppima
eriprogrammi alusel ka täiskasvanuid.
Kujutava kunsti eriala näeb ette viis
õppeaastat ning muusikaõpe läbitakse
seitsme aastaga. Meie koolis võib pärast
põhiõpinguid jätkata oma haridusteed.
On lõpetajaid, kes jätkavad tundides käimist ja omandavad igal aastal ühe uue
instrumendi põhiteadmisi.
Hetkel tegeleme kujutavate kunstide erialade laiendamisega. Käivad
läbirääkimised kriisiaastatel loobutud tantsuklassi taasavamiseks. Selleks, et meie kooli orkester saaks
osaleda üle-eestilistel festivalidel ja
kontsertidel, lisataks orkester peagi Eesti
Sümfooniaorkestrite Liitu.
Leian, et kunagi pole liiga hilja alustada
kunstniku teekonda. Soovime, et lapsi
ja täiskasvanuid tuleks meie juurde
võimalikult palju. Kui keegi tunneb, et
tal on realiseerimata soov mängida
muusikainstrumenti, tulge ja pange ennast
proovile – me toetame teid sellel teel.
Juubeli pidustused on möödas, ent
keeruline teekond kooli seinte vahel
kunsti suunas jätkub ning Maardu
Kunstide Kooli ellu kirjutatakse iga
päev uusi ridu.

KULTUUR
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TUDENGI NELJAPÄEV
JEKATERINA SEMENOVA
Projektijuh

Hiljuti alustati Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia ning Maardu Kultuuri- ja
Infokeskuse uue ühisprojektiga nimega
«Tudengi neljapäev». Miks «Tudengi
neljapäev»? Kutsume igal kuul, ühel
neljapäeval, külaliseks esinejaid-tudengeid akadeemia erinevatest üksustest:
interpretatsiooni osakond (klahvpillid,
keelpillid, puhkpillid, vokaal jne), improvisatsiooniline muusika ja kompositsioon
(jazz ja kaasaegne improvisatsioon), pärimusmuusika.
14. novembril toimus ühisprojekti esimene sündmus: Maardu Vaba Aja Keskust külastas kontserdiga Eesti Teatri- ja
Muusikaakadeemia magistrant tudeng

Johan-Eerik Kõlar, kes õpib klaverit professorite Ivari Ilja ja Mihkel Polli juures.
Kontserdikava oli huvitav ja sisutihe. Kõlasid selliste heliloojate teosed nagu I. S.
Bach, V. A. Mozart, F. Chopin, N. Kapustin,
F. Liszt ja M. Ravel.

Ootame kannatamatult kõiki lapsi, vanemaid ja vanavanemaid meie kontsertidele nimega «Tudengi neljapäev»! See
on Maardu elanikele hämmastav võimalus kuulata Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia tudengite etenduskunsti taset.

DETSEMBRIKUU ÜRITUSED NOORTELE
PAVEL KUUSIK
Direktori asetäitja
Maardu Kultuuri- ja Infokeskus

Kätte on jõudnud pühade-eelne aeg
ning seoses sellega oleme meie linna
noortele ette valmistanud mitmeid huvitavaid üritusi.
21. detsembril toimub Maardu Rahvamajas kaks diskot. Esimene nendest

on lastele vanuses 7-14 aastat koos interaktiivse meelelahutusprogrammiga.
Disko algus on kell 12:00 ja lõpp 15:00.
Teine disko on mõeldud 14. aastastele
ja vanematele noortele. Peol töötab
alkoholivaba baar jookide ja suupistetega. Üritus toimub ajavahemikus 18:0022:00.
27. detsembril kell 19:00 ning 28. detsembril kell 12:00 ja 16:00 toimub lastemuusikal «Läbimõtlemata soov»,

mis põhineb populaarsete Disney filmistuudio filmide «Maleficent” ja “Frozen”
ainetel. Piletite hinnad on 6 eurot (1 laps
+ 1 kingitus) ja 2 eurot täiskasvanust
saatjale. Pileteid on võimalik soetada
alates 2. detsembrist Maardu Vaba Aja
Keskuses (Keemikute 12b) ja Maardu
Rahvamajas (Karjääri 4)
Muusikali esitatakse vene keeles!
Lisainfo: info@maarduvak.ee,
+372 6420068, +372 6060856.
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KEELE JA AINE KOOS ÕPPIMISEST

TIINA KIHULANE
Maardu Gümnaasiumi arendusjuht
SILJA RISTI
Maardu Gümnaasiumi
keelekümbluskoordinaator

Viimasel ajal on järjest olulisemaks
muutunud mitte-eesti emakeelega
koolilõpetajate eesti keele oskuse
tasemega seonduv. Ka Maardu Gümnaasium soovib laiendada õpilaste
eesti keele õppe võimalusi. Palju on
juttu olnud LAK-õppest ja keelekümblusest. Aga mis on mis?
Lõimitud aine- ja keeleõpe ehk
LAK-õpe on tõhus viis omandada
võõrkeelt selles keeles teisi aineid
õppides. Õpetaja tähelepanu keskmes on nii ainesisu, keel kui ka õpioskused. LAK-õpe nõuab järjepidevat
koostööd õpetajate vahel, kes peavad teineteise tööd toetama. Aineõpetaja tegutseb samaaegselt ka
keeleõpetajana ja keeleõpetaja peab
siduma keeleõppetegevused spetsiifilise ainekeelega. Õppimise kvaliteet
sõltub oskusest õppida. LAK-õpe on
katusmõiste, mis hõlmab paljusid
erinimelisi õppekorralduslahendusi
(nt keelekümblus, keeledušš, keelelaager, perevahetus), mis erinevad
teineteisest nii õppe pikkuse kui ka
intensiivsuse poolest.
LAK-õppes on tähtis aktiveerida nii
teadmisi kui ka keelt. Iga õppija õpib
erinevalt lähtudes isiklikest eelteadmistest ja arusaamadest. Õige häälestus aitab sihtkeeles oma mõtteid
konkreetselt väljendada ja kasutada juba omandatud keelt selleks, et
mõista uut materjali ja keelendeid.
Seetõttu peab õpitav materjal olema mitmekesine (visuaalne, suuline,
praktiline, kirjalik), õpilaste jaoks sobilik ja mõistetav.
LAK-õppe tundidega alustasime
2019/20, mil I kooliastmes hakkasime eesti keeles õpetama tööõpetust
ja inimeseõpetust, II ja III kooliastmes
aga inimeseõpetust. Samuti alustasime esimese LAK-õppe klassiga.
Järgnevatel aastatel on plaanis eesti
keeles õpetatavate ainete osakaalu
veelgi suurendada.
Keelekümblus on õppeviis, mis
toetab mitmekeelsuse kujunemist.
Eesti keelekümblusprogrammis õpi14 MAARDU PANORAAM

Illustratsiooni autor: Silja Risti

takse/õpetatakse vähemalt 50%
õppeainetest sihtkeeles, järgitakse
põhimõtet: üks õpetaja – üks keel, st
mitte midagi ei tõlgita, vaid õpitakse
nagu emakeelt kehakeele, miimika,
seletuste ja piltide ning siltide abil.
Õpinguid alustatakse kõigepealt
suhtlemise teel, sõnavara rikastades, grammatika tuleb hiljem. Keelekümbluses on lõimitud aine- ja keeleõppe kõrval tähtsal kohal õppima
õppimine, keskendutakse edasiliikumisele, tagasisidestatakse järjepidevalt õppimist kui protsessi, on olulisel
kohal vastastikuse rikastamise põhimõte ning lõimiv ja koostöine õpe.
Maardu õpilastele on tuttav täielik
varane keelekümblus. Esimene varase keelekümbluse klass avati Maardu
Gümnaasiumis 2001.aastal, alates
2018/19 oleme avanud kaks varase
keelekümbluse 1.klassi.
Varajase keelekümbluse programm
kestab 1.-9.klassini. 1. klassis õpitakse
kõiki aineid 100% eesti keeles. Vene
keele kui emakeele õppega alustatakse 2.klassi II poolaastast. Väga
tähtis on, et lapsed õpivad nii eesti
kui ka vene keelt emakeele tasemel.
Vene keele osatähtsus õppekeelena
suureneb järk-järgult. Põhikooli lõpuks toimub vähemalt 60% õppest
eesti keeles. Lapsed õpivad lisaks
keelele ka erinevate rahvuste kom-

beid ja traditsioone. Meie lõpetajad
on väga edukalt jätkanud haridusteed
nii vene- kui eestikeelsetes gümnaasiumites ning hiljem ka kõrgkoolide
eestikeelsetel õppekavadel. Algaval
2020/2021 õppeaastal avame jällegi
kaks keelekümbluse 1. klassi.
Hilise keelekümbluse mudelit rakendatakse 5. või 6. klassist alates.
Programmi vältel moodustavad eesti keel ja eesti keeles õpitavad ained
vähemalt 60% õppekava mahust.
Eestikeelse õppe mahu kujundamisel
ja ainete valikul eestikeelseks õppeks
juhindub kool gümnaasiumis või kutseõppeasutuses vajaliku keeleoskuse
saavutamise ootusest. Oleme noortelt saanud tagasisidet, et parem
eesti keele oskus oleks gümnaasiumisse astuvale noorele väga vajalik,
seetõttu peame vajalikuks alustada
hilise keelekümbluse programmiga
ka Maardu Gümnaasiumis.
Soovime pakkuda Maardu lastele
parimaid keeleõppevõimalusi. Teeme
selleks koostööd Innove Keelekümbluskeskusega ning teiste mitmekeelset õpet pakkuvate koolidega.
LAK-õppe ja keelekümblusprogrammi kohta saab lähemalt lugeda INNOVE kodulehelt.
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INGLIPUUL OOTAB TÄITMIST 48 MAARDU LAPSE JÕULUSOOV
REGINA SALMU
Maxima Eesti meediajuht
Taaskord on lähenemas aeg, mil laste
südamed põksuvad üha tugevamini saabuvate pühade ja jõuluvana kingikoti ootuses. Kuid meie hulgas on ka neid lapsi,
kel ühel või teisel põhjusel soovitud kink
võib unistuseks jäädagi. Just nende laste
silmadesse rõõmu toomiseks on Maxima
ja Eesti Lasterikaste Perede Liit kogunud
üle Eesti kokku 1905 lapse kingisoovid,
mille täitmisel saab kaasa lüüa igaüks –
neist 48 meie kodukohas Maardus.
Maardu linnavalitsuse ja sotsiaalabiosakonna juhataja Reet Aljase abil kogusime
kokku nende laste soovid, kelle peredele
oleks väga suureks abiks, kui jõulurõõmu
aitavad tuua hoolivad kaaslinlased. Selleks on Maardu Maxima XX kauplusesse
(Keemikute 2) 11. novembrist kuni 8. detsembrini püstitatud Inglipuu siinsete laste jõuluunistustega.
Igal Inglipuu sedelil on kirjas lapse nimi,
tema vanus ja kingisoov. Inglipuu patrooni
Gerli Padari sõnul on mitmed jõulusoovid
sageli hästi praktilised, näiteks joonistamiskomplekt, sportimistarbed või hooajalised riided. «Ka Maardu lapsed ootavad
enim sooje riideid ehk mütse-salle-kindaid, aga ka erinevaid lauamänge,» kirjeldas Padar.
Tänavuse, järjekorras juba 11. Inglipuu
heategevusliku kampaania teeb eriliseks
veel see, et kõrvuti kohalike omavalitsuste abiga välja selgitatud kingisoovidega
on partneriks ka Eesti Lasterikaste Perede
Liit. Seeläbi lisandub kingisaajate hulka
kokku 500 suurest perest pärit last, kes
kõik samuti omale ingli saavad.
«Meie eesmärk on, et juba jõuludeks
on Eestis heade inimeste abil kokku pea
2000 last, kelle rõõmsad silmad ja nobedad näpud õhinaga Inglite tehtud kingitu-

si avada saavad,» lausus Gerli Padar.
Kõiki südamlikke Eesti inimesi head tegema kutsuva Gerli sõnul saavad nii maardulased kui kõik eestimaalased leida vastavalt oma südamele ja rahakotile sobiv
kingisoov, millega muuta ühe lapse jõulud
õnnelikumaks ja säravamaks.
Kingikampaanias osalemiseks tuleb
valida kaupluses asuvalt Inglipuult lapse

jõuluunistus. Ostetud kingituse võib pakkimata kujul jätta poe infoletti või kassasse. Samuti võib Inglipuul olevaid kinke
osta ka mujalt. Ja lisaks võib soovitud kingi ka ise valmistada ning tuua see samasse Maxima poodi, kust kingisoov võetud.
Kõikide Inglipuude asukohad leiab veebilehelt www.maxima.ee/inglipuu.
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MALDI METSOJA: «PEAAEGU KÕIGIL ON
VÕIMALUS TEISI AIDATA»
Kas olete kunagi mõelnud, et doonorid aitavad elusid päästa? Sõna «doonor» tuleb ladinakeelsest sõnast «donore», mis tähendab
– «kinkima». Lühike, vaevumärgatav sõna,
mille tegelik väärtus on kellegi üllas tegu. Tänu
verd loovutanud inimeste hindamatule abile on
meie riigis päästetud tuhandeid elusid. Meil õnnestus suhelda ühe sellise toreda inimesega.
Saage tuttavaks:
MALDI METSOJA – Maardu elanik alates 1957.
aastast; verd loovutanud kümneid kordi; alates
1985. aastast NSV Liidu audoonor; 2004. aastal sai ta Eesti Punase Risti IV klassi ordeni ühiskondlikult kasulike teenete eest Eesti inimeste
huvides ja inimelude päästmisel.

Ühes Maardu viiekorruselises majas asuva hubase korteri lävel võtab
mind sõbraliku naeratusega vastu
erakordne naine, kelle elustiil võiks
olla paljudele eeskujuks. Mind teeb
relvituks Maldi erakordne tagasihoidlikkus – tema palvel ei räägi me
temast, vaid peamiselt doonorlusest, et lugejatele meelde tuletada,
et «peaaegu kõigil on võimalus teisi
aidata.»
Meie tutvuse esimestest minutitest võis märgata, kui oluline on
Teie jaoks doonorluse teema. Rääkige meile, mis motiveeris Teid
doonoriks saama?
12-aastaselt sattusin avariisse, mille järel veetsin 6 kuud haiglas. Poole
aasta jooksul tehti mulle 3 vereülekannet. Neil aastatel olid doonorite
nimed märgitud doonorivere anumatele. Sellest ajast on möödunud peaaegu 70 aastat, kuid mäletan nende
nimesid endiselt: Roosmaa ja Abroi.
Mulle jäi eluks ajaks meelde, et oli inimesi, kes osutasid mulle eluliselt olulist abi. Arvan, et mälestus sellest juhtumist ja siiras tänulikkus määrasid
paljuski minu otsuse saada doonoriks.
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Kui vana Te olite, kui Te saite
doonoriks?
Doonoriks sain väga kaua aega
tagasi – 1968. aastal, 30-aastaselt.
Sellest ajast peale olen loovutanud
verd kõik need aastad ja ainult viimased 11 aastat pole ma enam doonor.
Asjatundmatule lugejale on
arusaadavam, kui tõlgime selle
kõik numbrite keelde.
Nüüd loovutatakse verd 4 korda
aastas, kuid varem – iga 2 kuu tagant, see tähendab 6 korda aastas,
kuid mõnikord oli lubatud anda ka
7 korda. Olen oma elus verd loovutanud 162 korda. See on umbes 65
liitrit.
See tulemus on saavutatud
enam kui 40 aasta jooksul. Aga
mis Teile meenub sellest päevast,
kui otsustasite doonoriks hakata?
Mäletan vereloovutuspunkti, mis
asus Tallinnas Laial tänaval. Verd annetada soovis palju inimesi, seega
pidin pikas järjekorras ootama. Neil
aastatel oli doonoreid tõesti palju.
Kõigil olid erinevad põhjused vere annetamiseks, kuid pean tunnistama, et
mitmed soodustused aitasid inimestel

seda otsust teha: need olid puhkepäev
vereloovutamise päeval ja lisapäev
puhkuseks ning väike tasu annetatud
vere eest, ja tasuta lõunasöök restoranis täielikuks taastumiseks pärast vere
andmist. Mäletan, et esimest korda
pärast vere loovutamist lõunatasin
kesklinnas Rataskaeva tänaval asuvas
restoranis, kuid restorani nimi on minu
mälust juba kustunud.
Iga uustulnuk küsib kindlasti:
kas enne esimest vereloovutust
oli hirm?
Ei, hirmu ei olnud. Pärast õnnetust
pidin paljutki kogema, sealhulgas
paljusid süste, mida tehti ööpäevaringselt – iga 3 tunni järel süst. Ma
olin süstimisega nii harjunud, et ma
ei kartnud seda enam.
Kaks korda loovutasin lisaks doonoriverele plasmat – sel juhul võetakse doonorivere kogumise käigus
sealt vajalik komponent ja veri tagastatakse doonorile. See võtab
tavalisest vereloovutamisest palju
enam aega. Võin teile kinnitada, et
selles pole midagi hirmsat.

HEATEGUDE LINN

NOVEMBER 2019

Milline on enesetunne vereloovutamise ajal?
Täiesti normaalne – ei nõrkust ega
pearinglust. Kõigil on see muidugi
erinev, kuid mina tundsin end hästi.
Kas Teilt on kunagi palutud erakorralist vereloovutust?
Jah, see juhtus üks kord. Kui üks
raskelt haige inimene vajas minu veregruppi, helistati mulle tööle. Tulin
otse haiglasse verd andma, kuid kahjuks ei suutnud arstid tookord seda
inimest siiski päästa.
Kas Teie arvates tuleks doonorlust ühiskonnas propageerida?
Muidugi! Mõnikümmend aastat tagasi reklaamiti doonorlust ajakirjanduses aktiivselt. Nüüd vaatan aegajalt vereannetuskeskuse kodulehel
verevarude tabelit ja näen, et iga
päev on mingis veregrupis puudus –
doonorverd on vaja alati. Seetõttu
tuleks sellise võimaluse olemasolul
(kui vanus ja tervis seda võimaldavad) saada doonoriks, aidata. Kui
mul vanusega seoses mingeid piiranguid ei oleks, jätkaksin vereloovutamist siiani.
Kas Teie sõbrad ja kolleegid on
Teilt sellist nõu saanud?
Rääkisin oma tuttavatele, et olen
doonor. Kord viisin oma asetäitja - ka
Maardu elaniku - vereloovutuspunkti. Pärast seda jätkasime temaga
peaaegu 10 aasta jooksul koos vere
annetamist.
On olemas arvamus, et verd loovutades säilitavad doonorid oma
tervise ja elujõu. Kui palju olete
selle väitega nõus?
Olen täiesti nõus. Doonorlus on
tervisele kasulik. Lõppude lõpuks raviti vanasti haigusi aadrilaskmisega
ja inimesed paranesid. Olen veendunud, et regulaarsel vereloovutamisel
on tervisele positiivne mõju.
Mida sooviksite öelda või soovida neile inimestele, kes üksnes kavatsevad minna verd loovutama?
Meie riigis kulub inimeste päästmiseks iga päev teatud kogus verd.
Kui Eestis pole piisavalt doonoriverd,
saadavad seda meile naabrid Soomest. Soovitan kõigil, kel tervis lubab, minna kindlasti verekeskusesse,
sest teie veri aitab päästa kellegi elu.
Soovitan mõelda ka sellele, et iga
kord, kui doonor verd annetab, kont-

Fotol: 23. veebruaril 2004. aastal pidulikul tseremoonial „Eesti tänab“. President Arnold Rüütel annab Eesti
Punase Risti IV klassi ordeni üle audoonorile Maldi Metsojale (foto M. Metsoja isiklikust arhiivist)

rollitakse tema tervist. Kui annetate
verd 4 korda aastas, siis kontrollitakse teie tervist 4 korda aastas ja te ei
pea enam arstide juurde minema.
Seetõttu pole annetamine mitte ainult heategu teistele, vaid ka hoolitsus oma tervise eest.
Saabumas on aasta viimane kuu –
jõulukuu. On nii kujunenud, et sel kuul
tehakse palju heategusid ja annetusi.
Kahjuks peavad nii mõnedki viibima

sel ilusal kuul haiglas ja ootama oma
saatust. Tehkem siis nii, et teie vereloovutus annab neilegi tervise tagasi
– nii sünnibki jõuluime.
Kallis Maldi, olete pühendanud
oma elu väga vajalikule ja üllale
eesmärgile. Maardu Panoraami
lugejate nimel soovin Teile palju
aastaid ja head tervist, mille olete
oma heade tegudega ära teeninud.
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JALUTUSKÄIGUD MAARDUS

Peatükk Andrei Babini raamatust «Jalutuskäigud Maardus»,
mis jutustab lugusid meie linnast
ja huvitavatest inimestest. Järg.
Algus eelnevates ajalehenumbrites.
MUUGA SADAM KESTAB
SAJANDEID

Mis siis praegu Muuga sadamas toimub? Lõppude lõpuks pole teravili ja puuviljad enam ammu aktuaalsed. Samuti on
naftavool peaaegu kuivanud...
«Jah», kinnitab Anatoli Kanajev, «Venemaa ei osta praegu teravilja, vaid vastupidi, ekspordib seda, ja jällegi oma sadamaid kasutades, ehkki Muuga sadam
on valmis oma teenuseid pakkuma... Ja
muidugi ei ole Eestile vaja oma vajadusteks sellise võimsusega teraviljaterminali.
Mingil ajal rentisid meie elevaatorit soomlased riigi viljareservi hoidmiseks. Seal on
ka väike kogus meie kohalikku teravilja
ekspordiks. Kuid jah, üldiselt on elevaator
praegu alakoormatud.
Ja nafta on tõesti läinud: endise
iga-aastasest peaaegu 30 miljonist tonnist on saanud paar tonni. Ja söeterminal
on konserveeritud. Sellega seoses tehti
kahjuks puhtalt poliitiline otsus: terminali
omanikule, Vene suurärimehele Iskander
Mahmudovile anti käsk Eestist lahkuda ja
nüüd suunatakse varem Muugast läbi käinud kivisüsi Riiga.»
Kui poliitikud mõjutavad juba otse majandusprotsesse, siis millel härra Kanajevi
optimism põhineb?
Kanajev ei saa kodaniku ja ettevõtjana
mõne, kaasa arvatud Eesti juhtkonna otsuse ja tegevusega nõustuda. Omal ajal
tegi Eesti põhimõttelise valiku – integreerumine Lääne majandusruumi. Kanajevil pole selle vastu midagi. «Kuid miks,»
esitab ta kaugeltki mitte retoorilise küsimuse, «ei võiks me samal ajal idanaab-

Kuni Venemaa ei ehitanud Läänemerele oma sadamaid, kasvas Muuga sadama
veosekäive aasta-aastalt.
riga sõbralikke suhteid hoida? Mis kahju
see tooks? Vastupidi, sellest oleks ainult
kasu.»
Sellegipoolest on Kanajev veendunud,
et majandusseadused, mis ei tunne riigi-

piire, saavutavad siiski ülekaalu. See toimub juba praegu. Muuga sadamas endisi
lastikoormaid pole või on neid vähe, kuid
ilmunud on uued – mineraalväetised, puit
ja puitmaterjal (saematerjal, vineer, puidugraanulid), konteinerid jne.
Lähtudes konkreetsetest asjaoludest
ja toodangu tarbijale tarnimise vajadusest, kujundab veose omanik optimaalse
tarnekeemi, kasutades eri liike maismaa-,
õhu- ja meretransporti. Peamised kriteeriumid on ja jäävad olema aeg, kvaliteet
ja hind.
«See tähendab, et meie Muuga sadam
jääb alati nõutuks,» ütles Anatoli Kanajev
nii enesekindlalt, et keegi ei julge selles
kahelda.
Autori ortograafia
ja vahemärgistus muutmata.
Järge saate lugeda järgmises
ajalehenumbris.

Teravilja ja puuvilju, mille jaoks Muuga
sadam eelkõige ehitati, siia enam
praktiliselt ei jõua. See-eest käideldakse
siin teisi veoseid.

Koolitusfirma MK Constructions OÜ
võtab ajutise ja püsiva töökohaga õpetajaid

ON VAJA PEDAGOOGILIST DIPLOMI
JA TÖÖKOGEMUST
eesti keele õpetamises täiskavanutele
A2-B1 tasemel
Huvitatud palume kirjutada

e-mailile anna@oppekeskus.ee
või tel 56682013
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MA ARMASTAN SIND, ELU!
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Maardu linna juubilarid november 2019. Õnnitleme!

60a
Elizarova Alla
Sintsov Kliment
Ivanov Juri
Shaposhnik Galina
Senuhhova Rimma
Gornostaeva Tatiana
Lissitsin German
Semenjuk Igor
Mändre Mare
Afonina Valentina
Gluškova Natalja
Saveljeva Natalja
Shulaeva Svetlana

Petrova Elena
Genkel Svetlana
Ibragimov Mirat
Komerov Aleksandr
Lyutkin Alexander
Semjonova Anna
Kuptšenkov Aleksandr
Mironenko Aleksandr
65a
Baturova Ljudmila
Sokolova Tamara
Pall Linda
Salii Ivan
Petrova Galina

Martalova Svetlana
Baryshev Alexander
Kovaljov Konstantin
Grafski Juri
Kisseljov Ruslan
Johanson Eha
Rõõmussaar Ljubov
Denikin Georgi
Pimakhova Vera
Bilyalova Liliya
Tištšenkov Jevgeni
Kuzyaev Munir
Petrauskas Marika
70a

Kolõškova Valentina
Gerasimenko Dmitri
Borovkova Ljudmila
Vorošilova Valentina
Lindebaum Nadežda
Belenkov Alexander
Touart Toivo
Zhilinskaya Nina
Tšudovskaja Tatjana
Ovtšenkova Niina
Leyba Nadezhda
Susi Mai
Kavald Agnes
Lapteva Valentina

Aukon Ljudmilla
Soldatov Vladimir
Mikitiuk Olga
Speranski Viktor
Kosarev Valery
Alõpova Ljubov
Krestova Galina
Mihhailova Tatjana
75a
Gygun Valeriy
Movtšan Jelena
Filippova Nina
80a
Petrov Nikolai

Babitš Nelli
Maksakova Elena
Konstantinova Zinaida
Tarassenko Valentina
Vasiliev Nikolay
Dushakov Alexander
Poletaeva Kapitalina
Lepp Mai
Zubkov Alexey
Solovieva Valentina
85 a
Adam Nadiia

NEILE, KES HINGELT NOORED
Möödunud laupäeval toimus Maardu
Vaba Aja Keskuses väärikas eas esinejate loominguline festival. Üritusest nimega
«Elurõõm» võttis osa 26 loomingulist kollektiivi üle terve Eesti.
Festival toimus teist korda. Võib öelda, et
üritus ühendas endas toimumise päeval mitu
Eesti linna. Lisaks Maardu rühmadele esinesid
meie linna kontsertpaikades külalised Tartust, Pärnust, Tallinnast ja Haapsalust.
Festivali rikkalik programm võimaldas näidata oma andeid ka neil, kes on jätkuvalt aktiivsed ka kõrges eas. Programmi avasid oma
lummava esinemisega seeniorid tervisevõimlemisrühmast. Tantsuelementidega rikastatud energeetilised harjutused panid liikuma
kogu auditooriumi – mõni kordas liigutusi
istudes ning osa publikust tõusis liigutuste tegemiseks ka püsti – ning mõne aja möödudes
kordas põneva meistriklassi liigutusi sütitava
muusika saatel juba terve saal.
Publiku aplausi saatel vahetusid andekad
rühmad üksteise järel. Aastatega kogutud
loomingulised oskused kajastusid ürituse
ulatusliku programmi igas esinemises. Silmarõõmu pakkusid kaunid esinemiskostüümid.
Üritus oli helge ja positiivne.
Rääkides festivali loomise ideest, ei lakka
selle korraldaja, Aljona Znojeva, kiitmast samanimelist Maardu loomingulist kollektiivi
«Elurõõm», mille osalejad olidki säärase

Aljona Znojeva kollektiiviga Haapsalust

suuremahulise ürituse korraldamise inspiratsiooniks. «Minu suurimaks sooviks oli, et
suuri edusamme tegeval tantsukollektiivil
«Elurõõm» oleks võimalus esineda paljudele
pealtvaajatele ning saada osa publiku heast
energiast,» lausus Aljona Znojeva. «Kuna
Eestis napib taolisi esinemispaiku, otsustasin
korraldada festivali ise, kinkides esinemise
rõõmu nii oma seenioridele kui ka paljudele
teistele väärikas eas andekatele inimestele.»

Lisaks esinemistele tõid sõbralikust festivalist osavõtjad kaasa oma kätega tehtud
rahvakäsitöö esemeid ja muid loometöid ning
jätkasid eelmise aasta festival raames algatatud traditsiooniga - osalejad valmistasid
maitsvaid roogasid, et nautida pärast kontserti üheskoos sõbralikke maiuspalasid.
See oli elurõõmsate, aktiivsete ja andekate inimeste kena pidu. Soovime neile kogu
südamest head tervist, lõputut optimismi ja
pikka eluiga!
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MEDITSIIN JA TERVIS
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TERVISEMURE KORRAL ALUSTA PEREÕEST

Terviseprobleemi ilmnemisel pöördume esmajärjekorras ikka perearstikeskusesse. Mõnikord aga ei pääse
patsient kohe arsti juurde, vaid ta
võtab vastu hoopis pereõde. Õde aitab patsiendi kiiretele küsimustele
vastused saada ning võimaldab
arstil pühendada rohkem aega keerulisemate juhtumite lahendamisele. Mis täpselt on pereõe roll täna ja
milliste murede korral tema poole
pöörduda?
Pereõde on kõrgharidusega spetsialist, kes nõustab patsiente tervislike
eluviiside ja haiguste
ennetamise osas, omab ülevaadet
sõeluuringutest ja vaktsineerib. Koostöös ravi määrava perearstiga toetab
õde nii ägedaid kui ka kroonilisi haigusi
põdevaid inimesi nende raviteekonnal.
«Hästi toimivad need perearstikeskused, kus õed ja arstid on oma rollid selgeks rääkinud ning töötavad tulemuslikult nii eraldi kui koostöös,» ütles Kiili
perearstikeskuse õde Gaidi Alt.
Pereõdede ülesandeks on teha vaktsiinisüste, võtta verd, kuulata südant
ja kopse ning mõõta vererõhku, uuendada retsepte, siduda haavu, nõustada patsiente haiguste ennetamise,
tervisliku eluviisi ning toitumise osas.
Vastava väljaõppega õde aitab ka alkoholiprobleemide ja suitsetamisest
loobumisega. Ülesandeid võib väljaõpet pakkudes õdedele juurdegi anda.
Pereõdesid tasub usaldada
Paljude perearstikeskuste töökorraldus tagabki patsiendi esmase kohtumise just pereõega.
Helistades või sisenedes perearstikeskusesse on õde see, kes patsienti
tervitab, kuulab patsiendi pöördumise
põhjuse ära ning hindab, kes tulenevalt
terviseseisundist või pöördumise põh20 MAARDU PANORAAM

jusest on õige tervishoiutöötaja patsiendiga tegelema. Paljudel juhtudel ei
ole tervisemure suur ja patsient ei peagi
arsti juurde minema, sest pereõde hindab inimese terviseseisundi ja annab
talle nõu ning vajadusel kutsub enda
vastuvõtule tagasi. Kui tervisemure
ületab õe pädevuse piire, suunatakse
patsient edasi perearsti vastuvõtule.
Pereõe roll sõltub palju ka konkreetse tervisekeskuse töökorraldusest.
«Mõnes kohas täidab õde suuresti assistendi rolli, kuid kui arsti töökoormus
on suur ja õde on oma pädevust juba
tõestanud, saab ta üha rohkem ülesandeid. Meilidele vastamist ja aegade
broneerimist tuleb endiselt teha, kuid
pereõde viib läbi ka suure osa vajalikest
meditsiiniprotseduuridest,» rääkis pereõde Alt.
Mujal maailmas on üsna tavaline, et
iga murega arsti juurde ei pääsegi, kuid
Eestis ei olda õe suurenenud rolliga
veel harjunud. «Meie keskuses hakkasid patsiendid õdesid oluliselt rohkem
usaldama siis, kui perearst oli lapsehoolduspuhkusel ja asendajat ei olnud
igal hetkel saada – ega siis keegi abita
jäänud, pereõed tegid vajalikud protseduurid ja nõustamised ise ära. Minu
hinnangul näitabki perearstikeskuse
töö kvaliteeti see, kui kiiresti tõsiste
probleemidega inimene abi saab,» lisas Alt.
Lisaks tähendab nii telefoni kui ka
meili teel suhtlemine tegelikult palju
enamat, kui ainult vastuvõtule broneerimist – see hõlmab ka nõustamist

ja kogu tegevuse dokumenteerimist.
«Näitena võin tuua sellise olukorra, kus
telefoni teel võttis ühendust inimene,
kes plaanis teha suitsiidi. Rääkisin temaga ligi tund aega ja jõudsime kokkuleppele, et võime võtta ühendust
tema pereliikmetega. Edasi suunasime
patsiendi haiglaravile ning ta sai vajaliku abi. Kriisi lahendamisel oli võtmeks
usalduslik suhe patsiendiga,» kommenteeris Alt.
Pereõdede pädevus on täna sellisel
tasemel, et osatakse iseseisvalt tegeleda ka kiireloomuliste ja raskemate
tervisemuredega, kuid seadusest tulenevalt õde ise diagnoosi panna ei tohi,
vaid peab sellise patsiendi perearstile
edasi suunama. Õdede vastutuse suurenemine aitaks tagada inimeste kiirema pääsu tervishoiusüsteemi.
Ligikaudu 80% haigustest on iseparanevad, nii et just pereõe soovitused
aitavad inimestel enamikku viirushaiguseid kergemalt põdeda. Pereõed on
igati pädevad meditsiinisüsteemis erinevaid rolle täitma – nad on läbinud õe
õppe, mis kestab 3.5 aastat ja hõlmab
nii teoreetilisi kui praktilisi aineid. Lisaks on neil võimalus spetsialiseeruda
neljas valdkonnas: terviseõendus, kliiniline õendus, vaimse tervise õendus
ja intensiivõendus. Ligikaudu 10% õdedest on täna eriväljaõppega.
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JALGPALLIHOOAJA KOKKUVÕTE
JEKATERINA NAGOVITSÕNA
Avalike suhete juht,
Maardu Linnameeskond

Jalgpalli Eesti meistrivõistluste hooaeg
on kõigi meie klubi meeskondade jaoks
lõppenud. Möödunud aasta kokkuvõtteks räägime natuke sellest, milliseks
see jalgpalliklubi Maardu Linnameeskond jaoks kujunes.
Hooaja alguses tugevnes tippdivisjoni
meeskond kahe Jaapani leegionäri – Sho
Hayasaka ja Kotaro Amemia võrra, kes
näitasid end kogu hooaja vältel heal professionaalsel tasemel.
Suvises ülekandeaknas sõlmiti leping
veel ühe leegionäriga – Leedu jalgpalluri
Domantas Antanavitšiusega, mis osutus
samuti väga edukaks otsuseks.
Leegionärid mängisid resultatiivselt
ja dikteerisid kogu meeskonnale kõrget
taset. Lisaks osalesid nad aktiivselt klubi elus ja kõigil klubiga seotud üritustel.
Neile meeldisid väga meie fännid, lapsed
ja nende vanemad. Täname neid meiega
veedetud aasta eest ja soovime neile edukat karjääri ka tulevikus!
Eesti Premium liiga 2019 hooaeg on
läbi. Meistrivõistluste kõrgemas divisjonis
osalenud põhimeeskond tegi kõik endast
oleneva, et säilitada stabiilne positsioon
Premium liigas. See oli põnev seiklus, mis
oli täis tõuse ja mõõnasid, võite ja kaotusi, rõõmu ja kurbust, lootust ja usku. Klubi
nimi on kirjutatud Premium liiga ajalukku
ja meie, olles uue noore kosseisuga esimesse liigasse naasnud, areneme edasi ja
liigume uue eesmärgi poole.
Vaatamata põhimeeskonna ebaedule

SERGEI PETROV
Spordinõunik

näitasid meie klubi lapsed, kes mängisid
meistrivõistlustel erinevates vanuserühmades, end kõige kõrgemal tasemel. Karikaid võideti erinevatel rahvusvahelistel turniiridel, silma rõõmustavad tugevad kohad
turniiritabelites. Ka klubi naiskond lõpetas
aasta suurepäraste tulemustega. Täname
kõiki treenereid ja noori jalgpallureid ning
soovime neile edaspidiseks suurt edu!
Sel aastal lõi klubi Eesti Jalgpalli Liidu
toel avalike suhete juhi ametikoha, korraldas mitmeid fänniringkondade ühendamiseks mõeldud üritusi ning palju tööd
tehti linnaelanike huvi äratamiseks meie
klubi ja jalgpalli vastu. Positiivsed näitajad
klubi koduvõistluste külastatavuse kasvu
kohta ja samuti fännide suurenenud huvi
annavad meile teada, et oleme õigel teel
ja tööd jätkatakse ka uuel aastal.
Ei saa märkimata jätta aktiivset toetust
linnavõimude ja linnapea Vladimir Arhipovi poolt, kes külastas meie meeskonna
kõiki kodus ja võõrsil peetud mänge.
Oleme väga tänulikud abi eest fännigru-

pi reiside korraldamisel külalismängudele.
Tänu Maardu noortekeskusele toetuse
eest tribüünidel ja armastuse eest meeskonna mängijate vastu!
Täname kõiki meie klubi lapsi ja treenereid, vabatahtlikke ja lapsevanemaid abi
eest hooaja kodumängude korraldamisel!
Aitäh teile kõigile!
Meie kallid fännid! Ärge kaotage usku
meie klubisse. Õigustame kindlasti teie
lootusi!
Kohtumiseni uuel hooajal jalgpalli Eesti
meistrivõistlused 2020!

MAARDU
LINNAMEESKOND

EST.
1997

MAARDU UJUJATE VÕIDUD

25. - 27. oktoobrini toimus Poola linnas
Gliwices juunioride Euroopa karikavõistlus lestadega kiirujumises, millest võttis
osa 240 sportlast 36 riigist. Maardu klubi
allveeujujad näitasid edukaid tulemusi.
Võistluste parimaks sportlaseks tunnistati Anton Isatšenko, kes võitis 50,
100 ja 200 meetri distantsidel.

Anna Denissova tõusis poodiumi
3. astmele 100 meetri distantsis. Meie
võistkond, kuhu kuulusid: Pavel Mõskiv,
Anton Isatšenko, Anastassia Radtšenko ja Anna Denissova – saavutas
4x100 meetri teateujumises esikoha.
Õnnitleme meie allveeujujaid ja nende
treenereid Maksim Merkurit ja Jelena
Smirnovat suurepäraste tulemuste puhul ning soovime neile edu tulevastes
startides!

SPORDIÜRITUSED - NOVEMBER 2019
14.12.

Jõulukäimine
registreerimine
start

11.00-13.00 linna metsapark
10.00-10.45 Vaba Aja Keskus
11.00 Vaba Aja Keskus

15.12.

Maardu Ujumiseklubi meistrivõistlused

10.30-13.00 Spordikeskus

21.12.

Maardu meistrivõistlused allveeujumises

12.00- 14.00 Spordikeskus
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POKSIUUDISED
JEVGENI GOLOVATŠ
Spordinõunik

16. novembril toimusid Vilniuse rahvusvahelisel poksiturniiril finaalvõistlused, kus osalesid Eesti erinevate klubide
poksijad. Poksiturniiri «1-st international
boxing tournament Vilnjus, Warsawa,
Riga, Tallinn» korraldas Baltimaade pealinna poksijatele esmakordselt Vilniuse
regionaalne poksiliit.
OMK klubi meeskonda esindasid kaks
poksijat, Makar Vdovitšenko ja Allan
Morozov. Makar jõudis finaali, võites teise raundi peatamisega esimese võitluse.
Finaali võit läks tänu taktikalisele osavusele Makarile.
Allan Morozov kohtus finaalis Vilniuse
meistriga. Võistlus oli intensiivne kõigis
kolmes raundis. Võit anti Euroopa meistrivõistlustel osalejale - Leedust pärit poksijale.
Õnnitleme Maardu poksijaid, tänu kellele sai meie meeskond auväärse esimene
ja teise koha!
Avaldame oma parimale treenerile
rahvusvahelisele meistersportlasele G. A.
Tolmatševile tänu võimaluse eest sellel
turniiril osaleda.

Võitja - Maardu poksija Makar Vdovitšenko

TENNISETURNIIRI TULEMUSED
MARINA VERENGOF
Maardu Lauatenniseklubi treener

Noored võitjad (vasakult paremale): Amanda Hallik, Julia Bragina, Polina Staroverova ja
Martin Kraiko
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8. kuni 10. oktoobrini toimus Haapsalus rahvusvaheline lauatennise turniir «Albert Kanepi
13. memoriaal».
Maardu noorsportlased rõõmustasid oma
etteastetega meid väga. Kuni 11-aastaste tüdrukute seas võitis esikoha Julia Bragina, kolmanda koha - Amanda Hallik. Kuni 11-aastaste
poiste seas saavutas esikoha Martin Kraiko. Kuni
13-aastaste tüdrukute seas saavutas esikoha
Polina Staroverova.
Naiste klassis saavutas teise koha Karina Grigorjan. Turniiri parimaks juunioriks tunnistati
Alina Jagnenkova.
Võistkondlikul turniiril kuni 13-aastaste poiste
arvestuses said teise koha Ilmar Vuhka ja Kevin
Kukk, kuni 13-aastaste tüdrukute seas said esikoha Polina Staroverova ja Julia Bragina.
Õnnitleme meie tennisiste suurepäraste tulemuste eest!
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EESTIS OLEME TAEKWONDOS JÄLLE PARIMAD!

9. novembril Tallinna kergejõustikuareenil toimunud ITF Taekwondo Eesti
meistrivõistlustel 2019 võitsid Katleri
Shogen Clubi / Katleri Taekwondo klubi (Maardu ja Tallinn) treener Kazbulat
Šogenovi 27 õpilast kokku 45 medalit, millest 17 kulda, 21 hõbedat ja 7
pronksi!
See tulemus tagas meile taaskord
esikoha Eesti taekwondos, millest me
eelmisel aastal napilt ilma jäime, sest
korraga lõpetasid oma karjääri mitmed
tippsportlased – Kazbulati õpilased.
Meeldiv on tõdeda, et põlvkondade
järjepidevusel on oma koht ja et klubi
toibus kaotusest juba hooajaga, kasvatades uusi parimaid sportlasi.
Võistlused toimusid 6–8 ja 9–10-aastaste laste, 11–13-aastaste kadettide,
14–15 ja 16–17-aastaste juunioride, 18+
täiskasvanute ja 36+ veteranide vahel
sparringus ja eritehnikas. 170 sportlase
hulgast selgus igas kaalukategoorias
Eesti parim taekwondo võitleja.
Klubi Katleri Shogen Club 2019. aasta
Eesti meistrivõistluste parim sportlane
6-8-aastaste laste seas oli Aleksei Zadorin (3 kulda tulis, 9–8 gõp sparringus
ja eritehnikas, -28 kg) ning 14–17-aastaste juunioride seas tuli parimaks Dajana Babenko (2 kulda tulis, 1 gõp – 2
dan sparringus, -50 kg).
Mõlemal Maardu sportlasel õnnestus
näidata riigi tasemel korralikku tulemust. Aleksei Zadorinist sai ka nende

meistrivõistluste absoluutne meister,
kuna ta võitis kulla kõigis võimalikes kategooriates. Õnnitleme Alekseid hüppe
puhul tema sportlaskarjääris nii varases
nooruses (8 aastat)! Tuletame meelde, et sel aastal tuli Dajana Babenko
A-klassi turniiri – Czech Open 2019 –
absoluutseks meistriks; sel turniiril oli
varem Euroopa karika staatus.
Maardust pärit Erik Lavrovil õnnestus võita kaks kulda tulis ja sparringus (1
gõp – 2 dan, -55 kg). Ta näitas neis kategooriates suurepärast ettevalmistust
ja ilusat etteastet. Lavrovi arvel on ka
pronks eritehnikas.
Daniel Zintšenko tõi meile kolm medalit (8-aastane, kuld – sparring, hõbe
– tul ja eritehnika).
Kokku kogusid klubi Katleri Shogen
Club Maardu sportlased 11 kuld-, 11
hõbe- ja 3 pronksmedalit, Tallinna
sportlased (Katleri) – 6 kuld-, 10 hõbeja 4 pronksmedalit.
Tore on näha nii uue põlvkonna potentsiaali kui ka juba täiskasvanud õpilaste võitlusvaimu, kes on näidanud üles
oma valmisolekut suurteks spordivõitudeks ja mõned on juba oma nimed Eesti
taekwondo eliitvägedesse kirjutanud.
2019. aasta Eesti meistrivõistluste
tulemused (Maardu):
1. Aleksei Zadorin: kuld (tul), kuld
(eritehnika), kuld (sparring)

2. Anastassia Boiko: kuld (sparring)
3. Daniel Hallop: pronks (sparring)
4. Dajana Babenko: kuld (tul), k
uld (sparring)
5. Daniel Gussev: hõbe (tul),
hõbe (sparring)
6. Daniel Zintšenko: hõbe (tul),
hõbe (eritehnika), kuld (sparring)
7. Demjan Samoilov: kuld (tul),
hõbe (sparring)
8. Erik Karankevitš: hõbe (tul),
hõbe (sparring)
9. Erik Lavrov: kuld (tul), pronks
(eritehnika), kuld (sparring)
10. Igor Kozljuk: hõbe (sparring)
11. Ivan Sazonov: hõbe (sparring)
12. Jelena Zadorina: hõbe (tul)
13. Konstantin Kušenkov: kuld
(sparring)
14. Rustam Vassiljev: hõbe (sparring)
15. Uljana Boženko: hõbe (sparring)
Palju õnne Eesti meistritele, auhinnasaajatele ja nende treenerile Kazbulat
Šogenovile! Soovime edu võitlejatele,
kes valmistuvad maailmameistrivõistlusteks, mis toimuvad taas Minskis 29.
novembrist 1. detsembrini.
TAEKWONDO TREENINGUD
lastele (alates 4-aastastest),
noorukitele ja täiskasvanutele
toimuvad Maardu Gümnaasiumis
(Ringi 64a) teisipäeviti,
neljapäeviti (18.00-19.00; 19.00-20.30)
ja laupäeviti (10.00-11.00; 11.00-12.30).
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TÄNUKIRI
Tahan avaldada tänu Maardu politseijaoskonna
piirkonnapolitseinikule Roland Meriteele minu
rahakoti varguse operatiivse uurimise eest.
Rahakott varastati ühes Maardu kaupluses ja see
leiti 5 tunni jooksul pärast seda, kui ma politseiga
ühendust võtsin.
Aitäh Teile, austatud Roland Meritee, tundliku
suhtumise eest pensionärisse!
Suure austuse ja tänuga
Galina Lekk

24 MAARDU PANORAAM

