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KUTSUME MAARDU JAANIÕHTULE!
Pidu algab 23. juunil kell 20.00
Maardu Gümnaasiumi staadioni taga
Õhtu peaesinejad on
JANA KASK JA ARTJOM SAVITSKI
Südaööl algab disko DIGITAL DIGITAL
elava muusika saatel

EESTI

JAANITULI MUUGAL 23. juunil kl 20.00
Lennula platsil
Õhtuprogramm algab kl 18.00

KUTSUME ÜRITUSTELE

МАI 2019

SPORDIÜRITUSED - JUUNI 2019

Linnalehe Maardu Panoraam väljaandja:
Maardu Linnavalitsus
Toimetuse aadress: Keemikute 12b, 74116 Maardu
Peatoimetaja: Elena Villmann
Fotod ajalehes: Jelizaveta Baikova-Lapina, Jelena Katsuba
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01.06.

Avatud Maardu linna juunioride meistrivõistlused
jalgratturitele (I etapp)

12.00-14.00
linna metsapark

01.06.

Eesti meistrivõistlused jalgpallis (U15 Esiliiga)
Maardu LM I - Harju JK Laagri

12.00-13.30
linnastaadion
kunstmuruväljak

02.06.

Eesti meistrivõistlused jalgpallis (T U13)
Maardu LM - Tartu FC Hellios

11.00-12.00
linnastaadion
kunstmuruväljak

07.06.

Eesti meistrivõistlused jalgpallis (II liiga)
Maardu Linnameeskond II - Tartu JK Tammeka II

19.00-21.00
linnastaadion
kunstmuruväljak

09.06.

Eesti meistrivõistlused jalgpallis (T U13)
Maardu LM - Tallinna FC Flora

11.00-12.00
linnastaadion
kunstmuruväljak

09.06.

Eesti meistrivõistlused jalgpallis (U11)
Maardu LM - Nõmme Kalju FC I

14.00-15.00
linnastaadion
kunstmuruväljak

09.06.

Eesti meistrivõistlused jalgpallis (III liiga)
Maardu Aliens - JK Loo

17.00-19.00
linnastaadion
kunstmuruväljak

15.06.

Eesti meistrivõistlused jalgpallis (Premium liiga)
Maardu Linnameeskond - Tallinna FC Flora

13.00-15.00
linnastaadion

17.06.

Avatud Maardu linna juunioride
meistrivõistlused jalgratturitele (I etapp)

12.00-14.00
linna metsapark

22.06.

Eesti meistrivõistlused jalgpallis (U15 Esiliiga)
Maardu LM I - JK Tabasalu

12.00-13.30
linnastaadion
kunstmuruväljak

22.06.

Eesti meistrivõistlused jalgpallis (Premium liiga)
Maardu Linnameeskond - Paide Linnameeskond

16.00-18.00
linnastaadion

22.06.

Eesti meistrivõistlused jalgpallis (U15 IV liiga)
Maardu LM II - Tallinna FC Flora III

18.00-19.30
linnastaadion
kunstmuruväljak

29.06.

Eesti meistrivõistlused jalgpallis (Premium liiga)
Maardu Linnameeskond - Tallinna FCI Levadia

16.00-18.00
linnastaadion

E-post: toimetaja@maardu.ee
Tel.: 519 74 358
Linnalehe e-versioon:
www.maardu.ee
Tiraaž: 8700 eks.
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TEHKEM VAHEAEG LASTELE
HUVITAVAKS JA TURVALISEKS
Suvi on kohe käes, veel mõni päev ja koolilapsed saavad minna kauaoodatud suvepuhkusele. See, kuidas
meie laste vaheaeg sujub ja kui õnnelikud nad sellal
on, sõltub paljuski meist teiega – linnavalitsuse töötajatest, sotsiaal- ja noorsootöötajatest ning lapsevanematest. Igaüks meist peab vastutama laste täisväärtusliku puhkuse ja tervise eest. Selleks, et lapsed
saaksid suvest ainult positiivseid muljeid ja mäletaksid
seda pikka aega, oleme omalt poolt ette valmistanud
ning viime tingimata ellu palju programme, mille eesmärk on panustada laste suvise vaba aja veetmisse.
Traditsiooniliselt avame 1. juunil suviste linnaürituste
sarja Rahvusvahelise lastekaitsepäeva tähistamisega.
Programm on üles ehitatud nii, et selles saavad osaleda
mitte ainult lapsed, vaid ka täiskasvanud – see suurüritus kutsub kõiki osalema. Toimub värvikas lastetranspordi paraad, esinevad noortekollektiivid, on tasuta batuudid, suupisted ja võistlused. Kindlasti tulge 1. juunil
koos lastega suve esimesele linnapeole.
Tahaks juhtida lapsevanemate tähelepanu sellele,
et pika suvepuhkuse ajal ei tohiks lapsed täiskasvanute hoole alt välja jääda. Omaette jäetuna veedavad
nad vaba aega sihipäratult, mis veel hullem – satuvad ebameeldivatesse olukordadesse. Seetõttu hoolitseme esmajärjekorras koolide juures tegutsema
hakkavate päevaste laagrite loomise eest, kus lapsed
on kogu päeva õpetajate terase pilgu all. Laagrites
viiakse ellu erinevaid vaba aja veetmise programme
ja korraldatakse ka toitlustamist. 50% toidu hinnast
hüvitatakse linna eelarvest. Laagrid avatakse kahe
kooli juures: Maardu Põhikool võtab suveperioodil

vastu 100 last ja Kallavere Keskkooli 18 last. Maardu
Gümnaasiumi juures sellel aastal hoone renoveerimise tõttu suvelaagrit ei tule.
Tuletan lapsevanematele meelde, et teie laste teenistuses on Maardu Noortekeskus, kus saab samuti
suurepäraselt aega veeta. Keskuses töötavad spetsialistid, kes korraldavad tunnetuslikke, loomingulisi ja
sportlikke üritusi. Suvel on Noortekeskus avatud juunis
ja augustis.
Keskmise ja vanema kooliea lastele on huvitav ja kasulik töömalevas kaasalöömine, sest lisaks puhkusele
saavad õpilased ka töötada, teenides suvel taskuraha
või aidates oma peret. Töö tugevdab laste füüsilist ja
vaimset tervist ning on samal ajal suurepärane kasvataja. Lapsest, keda on lapsepõlvest peale töö kaudu
kasvatatud, saab väärikas inimene, kes oskab ka teiste
tööd hinnata.
Maardu töömaleva kolm vahetust pakuvad tööd ja
huvi erinevate vaba aja tegevustega 300 Maardu koolilapsele vanuses 13-18 eluaastat. Maleva esimene vahetus algab 12. juunil. Tööst vabal ajal kavandatakse lastele erinevaid üritusi, sealhulgas õpetatakse enesekaitset,
kus juhendatakse, kuidas teatud olukordades käituda.
Töömalevas olevatele õpilastele saab osaks ainulaadne
võimalus külastada riigikaitselaagrit, kus elatakse sõdurite päevaplaani järgi ja proovitakse ise järele, mida kujutab endast teenistuskohustus riigi heaks.
Lisaks töömalevale pakuvad noortele suvevaheajal
tööd ka mitmed ettevõtted. Kallid lapsevanemad!
Selles ajalehenumbris on teil võimalik tutvuda vabade
töökohtadega ja leida koos oma lastega neile sobivad
MAARDU PANORAAM
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töökohad. Mõistlikult organiseeritud töö aitab kujundada kasulikke tööoskusi, arendab teie pojas või tütres iseseisvust. Just sellistena tahame oma lapsi näha
– vastutustundlike ja distsiplineeritutena. Ärge pidage
laste jaoks halvaks võimalust suvel ajutine tööots leida.
Iga laps unistab suvelaagrist, kus puhkus paljude eakaaslaste seas tõotab olla põnev ja igapäevane rutiin
erineb tavapärasest kodusest korrast. Mitte iga pere ei
saa endale lubada kalli tuusiku ostmist, seega on meie
ühine ülesanne koos vanematega täita lapse unistus.
Eestis tegutsevat populaarset laagrit Viiking-Tiigrid
külastab sel suvel 75 Maardu õpilast vähekindlustatud
peredest ja 10 õpilast sõidab Remniku laagrisse. Kohalik omavalitsus hüvitab 50% iga tuusiku maksumusest.
Absoluutselt kõikidele peredele, kus kasvab puudega laps, osutatakse abi. Nagu varasematel aastatel,
lähevad need lapsed puhkama suvistesse taastusravilaagritesse. Tuusikute maksumuse hüvitab riik. Tuletan
lapsevanematele meelde, et veel on võimalik avaldus
esitada, võttes ühendust Maardu linnavalitsuse sotsiaalosakonnaga.
Neli aastat järjest on meie lapsed saanud suvel puhata rahvusvahelises sanatoorses laagris Borok (Valgevene), kust nad naasevad suure sooviga sinna teine kordki tagasi pöörduda. Sel aastal korraldame 20-päevase
reisi 29 Maardu kooliõpilasele. Omalt poolt maksab linn
transpordi, laste viisade ja kindlustuse eest.
Kõigile, kes lähevad suvelaagritesse, soovin suurepärast puhkust ja unustamatut suve. Koolilõpetajatele,
kelle muretud suvevaheajad on minevikku jäänud, soovin edukat eksamite sooritamist ja tõsiseid, tasakaalukaid otsuseid seoses tulevikuga.

60-le põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajale korraldame lapsevanematega ühiselt reisi traditsioonilisele
koolilõpupeole «Helepunased purjed», mida peetakse
Peterburis. Sõitu sellele üritusele oleme korraldanud
juba kolm aastat järjest ja see on saanud suure heakskiidu. Loodame, et meie lastele jääb eluks ajaks meelde
see särav pidu tuhandete teiste lõpetajate seas.
Soovin nüüd eraldi lapsevanemate poole pöörduda.
Loomulikult on laste muretu suvepuhkuse aeg seotud
paljude probleemide kuhjumisega vanemate jaoks.
Koolivaheaja lähenedes muutub laste turvalisuse küsimus eriti aktuaalseks. Kutsun teid ikka ja jälle tungivalt
järgima ohutusnõudeid, mille eiramine võib põhjustada
õnnetusjuhtumeid.
Hoidke meeles, et lapsed on oma vanuse tõttu hooletud, seetõttu arendage neis väsimatult ohutu käitumise harjumusi, nii sageli kui võimalik selgitage tähtsaid
reegleid, millest kinnipidamine aitab neil säilitada oma
tervist ja elu.
Leidke iga päev aega lastega suhtlemiseks ja võtke
nendega koos midagi ette. Võib-olla kujutab teie laps
suve ette ajana, kui saab sagedamini ema ja isa lähedal
olla. Olge oma laste suhtes äärmiselt tähelepanelikud.
Soovin teile ja teie lastele imeilusat päikest täis suve!
Lugupidamisega
Vladimir Arhipov
Maardu linnapea

Kallid maardulased!

Õnnitleme teid toreda tähtpäeva,
RAHVUSVAHELISE LASTEKAITSEPÄEVA PUHUL!
Lapsed rõõmustavad meid hea õppeedukuse, sportlike
ja loominguliste võitude ning lihtsalt oma säravate naeratustega.
Koos teiega, kallid lapsevanemad ja õpetajad,
oleme uhked oma noorte linlaste üle.
Soovime kõigile maardulastele rõõmsat
tähtpäeva ja kaunist päikselist suve!
Maardu linnavalitsus
Maardu linnavolikogu
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VOLINIKE TÖÖLAUALT TEGELIKKUSEKS

AILAR LYRA
Maardu Linnavolikogu esimees
Maardu Linnavolikogu aprillikuu istung
toimus 23. aprillil. Kokku oli arutusel kaheksa küsimust.

VÕETI VASTU MAARDU LINNA
I LISAEELARVE
Jätkusuutlikkust eelarvepoliitikast lähtudes on lisaeelarve koostamisel järgitud
põhimõtet, et tegevuskulud ei ületaks tulusid. Vastuvõetud 2019. aasta I lisaeelarve maht on 6 653 670 eurot. Võrdluseks:
2018. aasta lisaeelarve oli 5 880 453 eurot.
Eesmärk on eelkõige täiustada linna taristu ja haridusasutuste füüsilist keskkonda.
Lisaeelarvega nähakse ette suurimate investeerimistegevustena Kallavere piirkonna
tänavavalgustuse taristu, lasteaed Rukkilille ja Maardu Gümnaasiumi elektrisüsteemi
renoveerimistööd.
Lisavahenditega rahastatakse veel spordivaldkonda, projekte «Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohaldamine» ja «Kodulinn kaunimaks», Maardu õpilasmaleva
tegevust ning laste mängu- ja spordiplatsi

LINNAVOLIKOGU

ehitamist Muugal. Täiendavalt suunatakse
raha ka teede ja tänavate korrashoidu ning
teede pindamisse.
LÜHIDALT
Moodustati Euroopa Parlamendi valimiste jaoks valimis- ning jaoskonnakomisjonid. Teavitati volikogu liikmeid huvide
deklaratsioon esitamise kohustusest hiljemalt 31. mail 2019. Muudeti Maardu Linnavolikogu alalise kultuuri- ja spordikomisjoni
koosseisu. Arutati Jõelähtme vallavolikogu
ettepanekut Maardu linna ja Jõelähtme
valla haldusüksuste vaheliste piiride muutmise kohta. Arutelu päädis otsusega jätkata kahe omavalitsuse vahelisi läbirääkimisi.

TASUTA ÕIGUSNÕUSTAMINE ERIVAJADUSEGA INIMESTELE ÜLE EESTI

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda)
koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või
sügava puudega inimestele. Erivajadusega
isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad
või pereliikmed.
Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abisKORTERIÜHISTUD SAAVAD TOETUST
KÜTTESEADME VÄLJAVAHETAMISEKS VÕI
KAUGKÜTTEPIIRKONNAGA LIITUMISEKS
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest
(KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava kütteseadme
asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega. Samuti saab toetust maja
ühendamiseks kaugküttesüsteemiga.
«Ilmselt on energiasääst ja madalamad
kulutused kommunaalarvetele kõigi korteriühistute eesmärk. Vähemtähtis pole ka välisõhu kvaliteet,» selgitab toetuse tagamaid
KIKi juhataja Andrus Treier. «Anname toetust
nendele korteriühistutele, kelle maja on ehitatud enne 1. jaanuari 2010, kuna need hooned ei ole valmistatud kõige energiasäästlikumalt ja nende kütteseadmed võivad
vajada väljavahetamist.»

tamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.
Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad,
tööasjad, toetused jms. kohtumisega õigusnõustamisega (vajadusel ka veebisilla vahendusel (Skype)), õigusinfot saab küsida
telefonitsi ja veebinõustamise teel.
Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s
ligipääsetavas nõustamiskohas üle Eesti
koostöös maakondlike puuetega inimeste
kodadega.
Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta.
Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonidel:
601 5122 või 53 850 005.
Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki.

Õigusnõustamise teenuse osutamise aadress: Toompuiestee 10, Tallinn, Eesti Puuetega Inimeste Koda (iganädalaselt reedeti).
Täpsem info teenuse kohta on leitav EPIKoja veebilehelt: http://www.epikoda.ee/
oigusnoustamine
Lisainfo: Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist, tel: 661 6614,
e-post: tauno.asuja@epikoda.ee
Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium

Toetust saab taotleda:
•biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks biomassil töötava katelseadmega;
•biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks mõne teise taastuvkütuse lahendusega;
•fossiilset kütust kasutav küttesüsteemi
(va maagaas) asendamiseks taastuvkütuse
lahendusega;
•biomassil või fossiilsel kütusel töötava küttesüsteemi asendamiseks kaugküttevõrguga.
«Eelistame kaugküttevõrguga liitumist, sest
tegemist on parima võimaliku lahendusega
keskkonnakaitselistest aspektidest vaadelduna ja ühtlasi panustab see kaugküttevõrkude
jätkusuutlikkusse,» selgitab KIKi energeetika
valdkonnajuht Eduard Sizov. «Sellel juhul võib
projekti maksumusse lülitada ka hoonesisesed
küttesüsteemiga seotud tööd. Teiste võimalike
variantide puhul tuleb projekt koostada ilma
hoonesiseste küttesüsteemideta.»
Toetuse taotlemiseks ei ole oluline, et maja
oleks eelnevalt rekonstrueeritud, kuid korteriühistul tuleb taotluse esitamisel lisada

visioon ja kavandatud tegevused maja soojustamiseks. Toetuse taotlemisel peab omaosalus olema 50% projekti abikõlblike kulude
maksumusest.
Taotluste esitamine toimub 1. augustist kuni
30. septembrini andmesüsteemi KIKAS kaudu,
kuid taotlusi saab sisestama hakata juba suve
alguses. Täpsema info leiab KIKi kodulehelt või
saab küsida projektikoordinaator Reet Utsult
(reet.utsu@kik.ee, 6 274 328).
Toetust jagatakse riigisisese keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse programmist. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.
KIK on riigile kuuluv finantsasutus, mis rahastab keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest.
Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks ning korraldab ressursisäästlike ideede
konkurssi Negavatt. Üheksateistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet
keskkonnaprojekti ca 1,8 miljardi euroga.

MAARDU PANORAAM
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MUUDATUSED MAARDU JA TALLINNA VAHELISTEL BUSSILIINIDEL

VÄINO MOOR
Maardu linnavalitsuse liige, arengu- ja
ühistranspordi nõunik

Saan kõigi meie elanikega tõdeda ja ka
rõõmustada, et bussiühendus meie kodulinna ja Tallinna vahel hakkab olema
suuresti ainult avalike liinide teenindada.
Oleme seda hetke kaua oodanud. Praegu
teenindab veel kaks senist bussiliini: 100
ja 101, aga 1. juulist on avalikke liine koguni
8 senise 2 asemel ja bussifirmagi on meie
reisijate jaoks uus. Nimelt AS SEBE, kes
võitis rahvusvahelise riigihanke nende liinide teenindamiseks 8 aastaks ning toob
meie elanike rõõmuks liinile uhiuued valged IVECO bussid.
Meie pikaaegne vedaja AS Temptrans
on avaldanud soovi lõpetada 4 kommertsliini. See tähendab, et 221, 285, 286
ja 288 lõpetavad teenindamise selle aasta 1. juulist. Jätkatakse ainult marsruuttaksoliinidel 203, 209 ja 210.
1. juulist hakkavad seega AS SEBE opereerimisel meie reisijaid teenindama meile tuntud ja hea vastuvõtu osaks saanud
avalikud liinid nr 100 ja 101 samadel marsruutidel: Maardu – Laagna tee – Tallinn
(Laikmaa) ning Maardu – Peterburi tee –
Tallinn (Laikmaa).
Uued avalikud liinid, mida Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskus on meile planeerinud:
102 Maardu – Muuga (Ploomipuu
pst, Õunapuu pst) – Tallinn (Balti
Jaam) rõõmustab eriti Muuga aedlinna
elanikke.
103 Maardu – Järveäärne – Loo – Lagedi – Ülemiste – Bussijaam rõõmustab
neid, kes soovivad jõuda Tallinna lennujaama või sõita bussijaamast kaugemale
edasi.
170 Maardu – Vana-Narva mnt –
Laagna tee – Tallinn (Laikmaa), mille
liikumistee ühtib endise kommertsliini nr
221 omaga.
171 Maardu – Loovälja – Tallinn
(Laikmaa), mille liikumistee ühtib endise
kommertsliini nr 286 omaga.
172 Maardu – Muuga – Lasnamägi
– Tallinn (Laikmaa), mille liikumistee
ühtib endise kommertsliini nr 285 omaga.
173 Maardu – Muuga – Pirita, mille
liikumistee ühtib endise kommertsliini nr 288 omaga, välja arvatud see, et

lõpp-peatus on Pirital, mitte enam Balti
jaamas.
Praeguseks ei ole veel sõiduplaanid lõplikult valmis, sest väljumiste arv nii Maardust kui Tallinnast suureneb tööpäevadel
ligikaudu 56% ning nädalavahetustel
34%. Uuel vedajal on vaja kogu avalike
liinide pakett seada logistiliselt paika, et
oleks kaasatud kõik marsruudid. Seega
ootame veel. Kui oleme kooskõlastanud
ja oma ettepanekud teinud ning saanud
lõpliku kinnituse Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusest, avaldame sõiduplaanid
ka Maardu Panoraamis. Sõiduplaanid
avaldatakse ka www.peatus.ee ning meie
kodulehel www.maardu.ee.
Neli aastat on tegutsenud 2 avalikku liini – 100 ja 101 – ning reisijate arv on
ületanud juba 30 000 piiri. Kõik on väga
lihtne ja mugav. Vajalik on sõiduõigus,
mille tõendamiseks on kogu Harjumaal
kehtiv nn roheline elektrooniline ühiskaart
või bussijuhilt ostetud bussipilet, mis on
küll kallim (1.60 eurot) kui ühiskaardiga
valideerides (1.28 eurot). Seega soovitan
kõigil reisijatel kasutada elektroonilist
ühiskaarti, laadida sinna raha ja bussi sisenedes valideerida. Kui on vaja sõita iga
päev, siis on soodsam kasutada 30 päeva
kaardi esimese ja teise tsooni soodushinda 24 eurot.

Maardu kuulub teise piletimüügitsooni,
Tallinn – esimesse. Kui on soov kasutada
ühiselt Tallinna ühistranspordiga, siis 30
päeva kaardi hind on 44 eurot. Samuti
on suur tähtsus soodustustel. Vastavalt
volikogu 26. märtsi 2019 määrusele nr
43 on Maardusse sissekirjutatud elanikel
ette nähtud nii täis- (100%) kui ka osaline
soodustus avalikel liinidel. Soodusgrupi
reisijatel on vaja ainult ennast isikustada, selleks tuleb siduda oma isikukood
rohelise ühiskaardiga, et validaator saaks
isiku tuvastada. Soodusrühma kuuluvad näiteks Maardusse sissekirjutatud
pensionärid, õpilased või paljulapselised
pereliikmed. Kõiki tehinguid saab teha internetikeskkonnas www.pilet.ee. Paluge
noorimatelt pereliikmetelt abi või tulge
linnavalitsuse I korruse administraatori
juurde - aitame teid meeleldi!
Rohelisi elektroonilisi ühiskaarte saab
osta müügikohtadest, näiteks R-kioskist
Maardu väikese Maxima juures.
Kui linnaelanikel tekivad küsimused või
ettepanekud seoses bussiliini muudatustega, siis saab pöörduda minu poole meili
teel vaino.moor@maardu.ee või telefonil
6060876.
Soovin mugavaid ja rõõmurohkeid sõiduelamusi uuel algaval bussitranspordi
arenguetapil Maardus!

Esmaspäeval, 27. mail algas kauaoodatud Fosforiidi raudtee ülesõidu remont, mille tõttu suletakse antud
teelõik liikluseks kuni 1. juuni 2019.
Ümbersõit on korraldatud läbi Kiltri tee, Muuga või Maardu tee.
Samuti muutuvad seoses raudtee ülesõidu remondiga ühistranspordi bussiliinide marsruudid.
Rohkem infot Maardu kodulehel www.maardu.ee
Täname kõiki linnaelanike kannatuse ja mõistva suhtumise eest!
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Lugeja küsimus juristile:
Olen töötanud neli kuud ehitusel. Esimene kuu maksis tööandja palga nii nagu kokku leppisime, kuid teisel kuul hakkas
mittemaksmiseks erinevaid vabandusi otsima. Seejärel maksis
50 euro kaupa kokku 300 eurot,
kuid ülejäänud tasud kolme kuu
töötamise eest on saamata.
Lepingut me ei sõlminud, rääkisime ainult telefoni teel ning
töötasu maksis sularahas. Nüüd
avastasin, et tööandja ei ole ka
makse tasunud, kuigi lubas maksud korrektselt tasuda. Mida
teha? Kas Maksu- ja Tolliameti
või Tööinspektsiooni poole pöördumisest oleks abi?
Vastab Kaire Saarep,
Tööinspektsiooni
nõustamistalituse juhataja:
Saamata jäänud töötasu vaidlus on eraõiguslik vaidlus ehk see
tähendab seda, et töötajal tuleb
saamata jäänud tasu saamiseks
pöörduda töövaidluskomisjoni või
kohtu poole. Vaidluses tuleb töötajal esmalt tõendada, et tegemist
oli töösuhtega. Üldjuhul tõendab
töösuhet töötaja ja tööandja vahel
sõlmitud kirjalik tööleping. Kui töötaja asub tööle kirjalikku töölepingut sõlmimata, siis võtab ta endale
teadlikult riski, kus tal on tulevikus
töösuhte tõendamine ja seeläbi ka
saamata jäänud tasude saamine
oluliselt keerukam.
Samas ei tähenda kirjaliku lepingu puudumine seda, et töösuhet
poleks sõlmitud. Tööle asumisel,
ka ilma kirjaliku lepinguta, loetakse tööleping sõlmituks juhul, kui
töötaja asub tegema tööd, mille

JURISTI ABI

tegemist võib vastavalt asjaoludele eeldada üksnes tasu eest. Suulist
töösuhet on võimalik tõendada kirjavahetustega töötaja ja tööandja
vahel (facebook, e-kiri, sms), fotodega töökohal jms.

allkirja selle kohta, et omal vastutusel ei lähe tervisekontrolli.

Järgmisena tuleb vaidluses tõendada saamata jäänud töötasu suurust. Üldjuhul on kõige paremaks
tõendiks kirjavahetus tööandjaga,
kus on kokku lepitud konkreetsetes
summades, lisaks tööandja poolt
kinnitatud töögraafikud, tehtud
töötundide arvestus või jällegi kirjavahetus, kus tööandja on kinnitanud, mitu tundi tööd töötaja tegi.

Töötajal ei ole õigust keelduda
tervisekontrollides käimisest. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses
on tervisekontrolli korraldus selgelt sõnastatud. Tööandja kohustus on korraldada ohutegurite olemasolul töötajate tervisekontrolli
töötervishoiuarsti juures ja töötaja
kohustus on see läbida. Tööandja
kannab tervisekontrolliga seotud
kulud, tervisekontroll toimub tööajal ja töötajale makstakse sellel
ajal keskmist tööpäevatasu. Selline regulatsioon kehtib nii esmase
kui ka perioodilise tervisekontrolli
puhul. Töötaja tervisekontrolli minekust keeldumisel peab tööandja
töötajaga vestlema ning selgitama, miks töötaja keeldub. Kui vestluse tulemusel töötaja jätkuvalt
keeldub, võib eeldada, et antud
töötajaga lõpetatakse töösuhe.

Saamata jäänud töötasu saab
välja mõista üksnes töövaidluskomisjon või kohus. Kui otsus on
töötaja jaoks positiivne ja jõustunud, kuid tööandja endiselt ei tasu
väljamõistetud tasu, siis pöördub
töötaja jõustunud otsusega kohtutäituri poole.
Tööinspektsiooni nõustamisjuristid saavad anda nõu ja selgitusi töölepingu seaduse ja selle alusel antud
õigusaktide kohta, nt kuidas pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtu
poole, millised on aegumistähtajad,
kuidas töösuhet üles öelda jne. Maksu- ja Тolliamet saab kontrollida ja
alustada vajadusel menetlust tasumata maksude osas, kuid ei Tööinspektsioon ega Maksu- ja Tolliamet ei
saa töötajale välja mõista saamata
jäänud töötasu.

Lugeja küsimus juristile:
Tööandja teatas, et pean minema tervisekontrolli. Kas ma
töötajana olen kohustatud tervisekontrolli minema, kui ma ei
ole sellest huvitatud? Võin anda

Vastab Kaja Niinlaup,
Tööinspektsiooni
töötervishoiu tööinspektor:

Töötaja kohustused ja õigused
on välja toodud ka Töötervishoiu
ja tööohutuse seaduse § 14. Selle kohaselt on töötaja kohustatud osalema ohutu töökeskkonna
loomisel, järgides töötervishoiu
ja tööohutuse nõudeid ja läbima
tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale.
Sama seaduse §14 lg 4 kohaselt
töötaja töötervishoiu- ja tööohutusalased kohustused ei vabasta
tööandjat asjaomasest vastutusest
ning tööandjal ja töötajal ei ole võimalust kokku leppida seaduse rikkumises, kuivõrd TTOS sätestab nõuded nii tööandjale kui ka töötajale.
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GENNADI JEGOROV: «TÖÖ MEELDIB MULLE JA TULEMUSED
TEEVAD RÕÕMU»
Kui paljud meist hommikul kodust välja astudes märkavad korralikult prügist puhastatud kõnniteid ja hooldatud muruplatse? Linnas asuvate alade puhtus sõltub otseselt kommunaalteenistuse töötajate igapäevasest hoolsast tööst. Ühte neist
töötajatest, kohusetundlikku ja töökat, tutvustame täna ka teile.
Gennadi Jegorov on ettevõtte Maardu Linnavarahooldus töötaja, kes mitte ainult ei korista linna metsaparki, vaid sõna
otseses mõttes hoolitseb selle eest. Rutiinne töö võib igaühes põhjustada ärritust või apaatiat, kuid Gennadi puhul ei ole see
nii. Ta on alati heatujuline, sõbralik ja naeratav. Gennadi ülemus iseloomustab teda kui inimest, kes armastab oma tööd, ning
kollektiiv hindab tema vastutulelikkust ja valmisolekut aidata.

Gennadi, mõni nädal tagasi nägin
teid ise metsapargis tööd tegemas.
Inimene, kes sellise hoolega linna
territooriumi koristab, kahtlemata
armastab oma linna ja on elanud
seal sünnist saadik.
Maardut ma tõepoolest armastan,
aga ma ei ole põline maardulane. Minu
tutvus Maarduga algas 1959. aastal, kui
vanematele anti üks tuba kolmetoalises
korteris Orumetsa tänaval. Astusin tollal just esimesse klassi. Kuid poolteist
aastat hiljem kolisime Tallinnasse.
17 aasta pärast sidus korteriprobleem
mu uuesti Maarduga. Et oma perele
8
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eluase saada, läksin autojuhtina tööle
trusti Sojuzliftmontaaž. 1979. aastal,
enne olümpiamänge, pakuti meile naisega korterit Maardus, tollases Tallinna
Mererajoonis. Sellest ajast alates olengi
selles linnas elanud.
Rääkige veidi endast, oma tööst
ja hobidest.
30 aastat töötasin Tallinna bussipargis bussijuhina ja vabal ajal tegelesin
spordiga. Lisaks jooksmisele ja suusatamisele mängisin 42 aastat jalgpalli, esimesed 30 aastat eriti aktiivselt. Alustasin 12-aastaselt ja 18-aastaselt pääsesin
Kopli Dünamo põhikoosseisu. Pärast

sõjaväge läksin ma Tallinna bussipargi
jalgpallimeeskonda. Mängisime esimeses liigas ja kolm korda pääsesime kõrgemasse. Professionaale meeskonnas
ei olnud. Me kõik olime harrastajad, ei
mänginud raha eest, vaid lihtsalt sellepärast, et meil kõigil oli suur isiklik huvi.
Kunagi mängisin ka kohalikus Maardu
esimese autobaasi meeskonnas, kuid
seda ainult kaks aastat.
Kuidas siis nii juhtus, et bussipargi
bussijuhist sai peamine linnapargi
eest hoolitseja?
See on pikk lugu ja jällegi seotud minu
kirega spordi suhtes.
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Alustanud tööd Tallinna bussipargis,
hakkasin kohe sõitma marsruudil nr 37,
mis teenindas Kallaveret ja Maardut.
Hommikul ja õhtul töö, kuid päeval pikk
paus, mis oli vaja liikumisega täita. Siis
hakkasingi jooksmas käima. Algul jooksin
Ülgase külani ja tagasi, umbes kuus kilomeetrit, hiljem liitusin jooksuklubiga, kus
läbisin 21-kilomeetrise poolmaratoni.
Kuna mulle ei meeldi joosta asfaldil
autode ja tolmu sees, valisin jooksmiseks koha metsas nn «musta mäe»
taga ja jooksin mööda seda rada rohkem kui 10 aastat. Kuid aja jooksul tekkis metsa kõrvale Tallinna prügila, kust
levis talumatut haisu, ja see jooksukoht
ei sobinud enam.
Mulle öeldi, et meie metsapargis on
samuti rada, kus saab joosta. Raja üle
vaadanud, jõudsin järeldusele, et see on
kitsas ja katkev. Läksin linnavalitsusse
ning küsisin loa põõsaste ja puude langetamiseks (iga põõsa jaoks eraldi luba).
Linnavalitsus aitas mind ka tehnikaga.
Raja valmistamiseks püüdsin võimalikult vähe puid maha võtta. Vähehaaval
sai võimalikuks kõik teejupid ühendada
ja rada tasandada. Ükskord küsiti: «Miks
nii palju vaeva näha? Parem sõida Aegviitu valmis jooksuradadele.» Ma vastasin: «Kõigil pole võimalik Aegviitu sõita,
kuid siin saavad kohalikud kodust välja
astudes juba viie minuti pärast oma tervise heaks trenni tegema hakata.»
Iga aastaga muutub metsapargi
terviserada üha paremaks. Kui palju
aega te olete selle arendamisele kulutanud?
Üsna palju – 1. mail täitus terviserajal viis aastat. Ma pole üksinda vaeva
näinud, peamiselt on mind aidanud
asendamatu abiline, maardulane Sergei Petrov, kes töötab bussijuhina. Me
tasandasime raja ära ja istutasime selle
äärde puid. Sergeiga tõime oma suvilatest ja istutasime metsapargi alale piki
rada rohkem kui 500 kuuse- ja 2000
männiistikut. Puukesed olid siis 20-30
cm pikkused, kuid praeguseks on need
kasvanud pikemaks kui meeter. Talvel,
kui sõitsime rajal suuskadega, näis ümbrus kuidagi hall ja üksluine, kuid nüüd
rõõmustavad kuused ja männid silma.
Aga oleks ebaaus öelda, et terviserada on ainult minu ja Sergei teene. Ametivõimude poolt aitas algul linnapea
Georgi Bõstrov igati tehnika ja kõige muu
vajalikuga ning tema järel uus linnapea
Vladimir Arhipov. Palju on aidanud ka
Maardu linnavalitsuse spordinõunik Sergei Petrov. Suur tänu neile abi eest!

Ja kõik need maastikutööd algasid, kui tulite tööle linna kommunaalteenistusse?
Ei, algul jätkasin tööd bussipargis,
kuid Sergeiga töötasime terviseraja kallal nii-öelda vabatahtlikkuse alusel nädalavahetustel ja tööst vabal ajal.
Veidi üle kahe aasta tagasi oli mul lülisambavigastus ja pärast pikka haiguslehel olemist pidin bussipargist lahkuma.
Muidugi pakuti mulle tööd bussipargi
valvurina, kuid istuv töö pole minu jaoks
hea variant. Mul on vaja liikuda. Pärast
haiguslehe lõppemist lahkusin sealt töölt
ja siis pakutigi mulle Maardu metsapargis
tööd. Võtsin pakkumise hea meelega
vastu, aga mitte enam vabatahtlikuna.
Teist räägitakse kui inimesest, kes
end täiega tööle pühendab.
Püüan teha inimeste jaoks nii palju
kui võimalik. Töö mulle meeldib ja tulemused teevad rõõmu. Kui käite mööda
meie terviserada, veendute, et reljeefi
mõttes on see palju parem kui Pirita
või Hiiu rada. Lisaks on see universaalne, sest sobib jalgrattale, suuskadele,
jooksuks ja käimiseks. Raja kõrvale olen
meisterdanud ja paigaldanud pingid, et
saaks istuda ning puhata.
Maardu metsapargi ala on üsna
suur, seega võib oletada, et tööd on
palju?
Tööde maht on tohutu. Metsapargi
eest vastutan mina üksi: korrastan, puhastan, niidan ja parandan. Algul, kui
alles tulin siia tööle, oli natuke raske, sest
territoorium on ju väga suur. Kui näiteks
torm puid maha kisub, tuleb need tükeldada, ära koristada ja välja vedada. Kui
tehnikat ei oleks, ei saaks ma sellega hakkama. Ja kui suurt remonti on vaja teha,
siis muidugi saadetakse mulle abilisi.
Päevas käin ma läbi keskmiselt 8-10
km või isegi rohkem. Mäletan, et kui
siia kaks ja pool aastat tagasi tööle tulin, võtsin kolme kuuga viis kilo kaalust
alla. Üldiselt tunnen end hästi, kuid seljatrauma annab end tunda. Terviserajal
on lähipäevil võistlused. Isegi ei tea, kas
osalen, sest selg valutab.
Mis kell teie tööpäev algab?
Tavaliselt pool kaheksa ja õhtul pool
viis lõpetan. Juhtub ka, et lähen kodust
varem välja, et metsapargi esimesed
külastajad näeksid seda puhtana. Mõnikord kuulen, kuidas külastajad õhkavad:
«Kui puhas linn on Maardu!» Tahaksin
sagedamini kuulda samu sõnu meie
metsapargi kohta.
Soovin terviserada veelgi täiustada,
et vesi voolaks sealt vihma ajal ära ja

seal saaks jalutada iga ilmaga. Millal see
õnnestub, veel ei tea, sest selleks kulub
aega ja vahendeid.
Mis on teie töö juures kõige raskem osa?
Töö mulle meeldib, kuid on üksikuid
momente, mis tuju ära rikuvad. Täna
hommikul näiteks kõndisin ala läbi ja
avastasin, et prügikast oli põlema pandud ja pingid maast lahti kistud. Neid
tuleb nüüd taastama hakata. Ja mõnikord rikuvad mootorrattad terviserada.
Kõigest sellest on väga kahju.
Teate, igaüks puhkab erinevalt: ühed
tulevad looduse ilu imetlema, teised
aga, et pudeleid kildudeks peksta ja
pinke lõhkuda. Sellest ei saa ma kunagi
aru. Inimesed ei väärtusta teiste tööd,
suhtuva tarbijalikult linna ja avalikesse
kohtadesse. Vahel teeb see väga kurvaks. Kuid nii sooviks, et meie park oleks
kõige ilusam.
Kolmandat aastat järjest sõidan puhkama Leetu Druskininkai sanatooriumisse ja reisi ajal sõidan läbi paljudest
teistest linnadest. Mulle nii meeldivad
sealsed pargid puuskulptuuride ja huvitavate pöördväravatega. Panen selle
kõik kõrva taha, teen pilte. Unistan, et aja
jooksul saaks meie park endale midagi
sarnast, et inimesed tuleksid siia nagu
ekskursioonile. Metsapargi algusesse tahaksin trepiastmed meisterdada.
Ja see sillake, mis üle terviseraja
viib, on samuti teie looming?
Jah, selle silla ma kunagi tegin, veel
siis, kui bussipargis töötasin. Aga jälle –
ma ei teinud seda üksinda, mind aidati.
Kui sild sai valmis, tulid inimesed ja pildistasid end sellel. Silla all panin kinni
selle toru osa, kus vesi voolab, ja tegin
väikese joa. Kuigi väike, on Maardul nüüd
oma minijuga.
Hiljuti leidsin metsapargis linnupesa
kümne pardimunaga. Nii tore on näha
pargis siin-seal vee ääres pardipoegade pesakondi. Külastajate rõõmuks on
meie pargis ka oravaid. See on tõeline
loodussaar linna keskel.
Hiljuti astus mulle ligi üks naine ja ütles, et kui linnas ei oleks nii ilusat metsaparki, ei oleks ta Maardusse korterit ostnud. On raske edasi anda, kui palju häid
emotsioone ma sellega seoses kogesin.
Kõigi lugejate nimel tänan teid,
Gennadi, väsimatu töö eest, ning
teie isiku kaudu kõiki, kes muudavad
meie linna puhtamaks ja mõnusamaks. Soovin teile jõudu, kannatlikkust ja tugevat tervist!
MAARDU PANORAAM
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MAARDU KEVADLAAT

Meie imelises Maardus korraldatakse
igal aastal üritusi, kuhu koguneb terve
linn. Üks neist oli 11. ja 12. mail toimunud
suur Kevadlaat.
Piduliku meeleolu lõi mitmekesine meelelahutusprogramm, mis sel
aastal koosnes temaatilistest kontserdiplokkidest: «Slaavi kevad»,
«Eesti kevad», «Eksootiline kevad»,
«Kevadšansoon» ja «Noorte kevad».
Hoolimata vihmasest ilmast tuli kohale väga palju rahvast ja loomekollektiivide esinemised vastasid tuhandete laadakülastajate ootustele.
Alanud vihmasadu algul heidutas
paljusid inimesi, kuid heale ja kauaoodatud üritusele pole ilm kunagi takistuseks. Vihma hakkas küll järjest
tihedamini sadama, kuid inimesed ei
pööranud sellele tähelepanu, tantsides Rafaeli sütitavate laulude saatel
ja koos üha populaarsemaks muutuva
Maardu tantsukollektiiviga «Elurõõm».
Noortedisko otsustati vihma tõttu
laupäevalt pühapäevale üle viia, kuid
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kuulsa Eesti artisti, paljude rahvusvaheliste võistluste laureaadi Uku Suviste ja tema bändi esinemist ei seganud
vihm ega külm.
Kauplemine toimus Kellamäe pargi
laial maa-alal ja laat purustas sel aastal müügikohtade arvu rekordi. Külastajatele pakuti erinevaid kohalike ja välismaiste tootjate kaupu ja teenuseid.
Kogu suure laada perimeetrile oli
loodud laste mänguväljakuid batuutide, karussellide, autode, kontakte
võimaldava miniloomaaia ja muu
meelelahutusega.
Kontserdiprogrammi teine päev oli
pühendatud aasta ühele peamisele
pühale – Emadepäevale. Päike paistis
kevadiselt eredalt, justkui kutsudes kõiki laadakülalisi ühinema õnnitlustega
neile, kellel on õnn olla ema. Laste südamlikud etteasted moodustasid ühise
tervituse kõigile meie linna emadele.
Kaksteist Maardu ema said aunimetuse «Maardu linna parim ema 2019».
Pärast tänuavaldusi peretraditsiooni-
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de säilitamise ning laste armastuse ja
hoolega kasvatamise eest andsid linna
tähtsamad isikud neile emadele tänukirja, lilled ja mälestuskingituse.
Maardu linnapea Vladimir Arhipov
õnnitles kõiki emasid imeilusa pidupäeva puhul, soovides, et nad oleksid
alati õnnelikud ja armastatud: «Ema
on meie elus kõige kallim, kõige tähtsam ja armastatuim inimene, kes alati
mõistab, aitab ja andestab. Soovin mitte ainult Maardu emadele, vaid kõigile
maailma emadele, et nad saaksid kogu
aeg olla õnnelikud, aga meie, lapsed,
olenemata vanusest, armastame ja
kuulame oma emasid. Edu, tervist ja
õnne teile!»
Meenutame nende emade nimesid,
kes said tol päeval eriliste õnnitluste
osaliseks.
Paljulapselised emad:
Jelena Lazuraitis – peres 6 last;
Jelena Popkova – peres 4 last;
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Julia Turkova – peres 3 last;
Julia Kursova – peres 5 last;
Jelena Bragina – peres 4 last;		
Jelena Šanina – peres 4 last.			
Toimekad emad:
Julia Lebed – osaleb aktiivselt MTÜ ONA raames erivajadustega laste vanematele teenuste arendamises;
Dagne Kodu – kasvatab kahte pidevat erihoolitsust vajavat last.
Sportlaste emad:
Nadežda Gorbatjuk – tema tütar Anastassia Boiko on
Eesti meister 2018 kadettide taekwondo’s, saanud pronksi
Euroopa meistrivõistlustelt;
Kristina Lavrova – tema poeg Erik Lavrov on kahekordne
Eesti meister juunioride taekwondo’s, Eesti juunioride meistrivõistluste parim sportlane;
Marina Kilk – tema poeg Anton Issatšenko on Euroopa
juunioride karikavõistluste kahekordne võitja ja pronksiomanik allveeujumises;
Jevgenia Vill – tema tütar Jana Vill on Eesti noorte meister
poksis, suur Eesti naiste poksilootus rahvusvahelisel areenil.

Paljude rahvusvahiste võistluste laureaat Uku Suviste

Õnnitleme veel kord kõiki linna emasid selle tõeliselt imelise pidupäeva puhul!
Tervist, õnne ja rõõmu teile!

Linna parimate emade austamine. Linnapea Vladimir Arhipov ja linnavolikogu
esimees Ailar Lyra jagavad aukirju ja mälestuskingitusi.

MAARDUS TOIMUS UUTE LINNAKODANIKE VASTUVÕTT
JELENA KATSUBA
Avalike suhete juht

22. mail Maardu Vaba Aja Keskuses
toimus traditsiooniline vastsündinute
ja nende vanemate pidulik vastuvõtt.
Üritusel osales 28 perekonda. Maardu
linnapea Vladimir Arhipov soovis
kõikidele peredele õnne ning andis kõige

väiksematele maardulastele kätte
nimetunnistused, lilled ja nimelised
hõbelusikad.
«Lapse sünd on alati hea uudis –
Maardu linn väärtustab igat perekonda
ja igat last. Loodan siiralt, et meie
tulevased põlvkonnad armastavad
Maardut ja kohtlevad linna sama
hoolikalt nagu nende vanemad.
Meie omakorda jätkame tööd selle

nimel, et tagada linnas kõigi vajalike
tingimuste loomise meie laste arenguks
ja eneseteostuseks», sõnas Maardu
linnapea Vladimir Arhipov.
Perioodil jaanuar – mai 2019 sündis
Maardus 49 last, nendest 22 tüdrukut
ja 27 poissi. Levinumad poiste nimed
olid Mark, Daniil ja Nikita. Kõige
populaarsemad tüdrukute nimed olid
Alisa, Anna, Nikol ja Veronika.
Pidulikul üritusel osalesid koos
vanematega
Nicole Smishko, Gloria Protas, Arina
Trofimova, Anna Podgorskaja, Julianna
Mamakina, Veronika Volk, Mark
Nikiforov, Matvei Komissarov, Ramazan
Sabirov, Sandra Tulp, Mark-Aleksandr
Ledenko, Alisa Makarova, Roman
Petrov, Veronika Stepanova, Mark
Shvets, Alisa Kukuškina, Isabel Kivimaa,
Anna Pahhuštši, Taisia Platonova,
Leonid Gorjatšev, Andero Pind, Daniil
Marichev, Aleksander Tkatšov, Ilja
Kudrjavtsev, Maia Lisandra Paltser,
Domenico Renzullo, Valeri Fedchenko ja
Fredy Lumiste.
MAARDU PANORAAM
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PÜHENDUMINE TANTSULE
Maardu Kultuuri- ja Infokeskuse direktor

Tants on väike elumudel mõne minuti jooksul,
oma emotsioonide ja üleelamistega.
Andrei Vavilin

Sel aastal korraldati Maardus esmakordselt rahvusvahelisele tantsupäevale pühendatud kontsert Maardus.
Tõenäoliselt ei ole see juhuslik, kui
võtta arvesse asjaolu, et olen otseselt
seotud seda tüüpi kunstiga - enamik
mu elust on seotud tantsuga.
Tähtpäeva ajaloost rääkides tuleb öelda, et selle lõi UNESCO rahvusvaheline
tantsunõukogu suhteliselt hiljuti - 1982.
aastal. Idee tähtpäeva loomisel - ühendada kõik tantsusuunad, mis tähendab
nende kuuluvust kunsti ühtsesse vormi.
28. aprilli tähistamise päev on seotud
prantsuse koreograafi Jean-Georges Noverre´i sünnipäevaga; teda nimetatakse
«nüüdisaegse balleti isaks».
Rahvusvahelist tantsupäeva tähistatakse meie riigis värvikate tantsuetendustega: Rahvusooperis Estonia
toimuvad igal aastal galakontserdid
ning enam kui kümme aastat on tähistatud ka balletifestivali Jõhvis mitte
vähem oluliste üritustega. Isegi väiksemaid linnu tõmbab tähistama ja igal
aastal suureneb selle päeva tähistamisega liituvate Eesti linnade arv. Nüüd
on nende hulgas ka Maardu.
Töötanud Maardus veidi üle kuue
kuu, sain aru, et Maardu on üsna tantsulembene. Eri tantsustiilidega tegeleb
mitu kollektiivi - alates Kaie Kõrbi balletistuudio filiaalist kuni tänavatantsustuudioni «JJ-Street» (juhendaja
Enriko Pedaksalu). Tantsu harrastavad
kõik: lapsed alates 3. eluaastast, noored, keskealised. Lisaks nimetatutele
on Maardus tantsu estraadiansambel
«Nezabudki» Marina Maksimova juhatusel, tantsuarmastajate klubi «Bella»,
mis tegeleb rivitantsuga (juhendaja
Olga Muhhina), tantsustuudio «Dream
Power» (juhendaja Ilana Sominskaja),
uus kollektiiv «Bubble Tea Duo», mida
juhendab Karina Andrejeva. Tantsudes
pakuvad lastele ja noortele kõva konkurentsi ka eakamad. Näide: Maardu
rahvamaja kollektiivis «Elurõõm» (juhendaja Aljona Znojeva) veedavad entusiastlikult oma vaba aega hõbedase
vanusega inimesed.
Arvestades, et kollektiivid on kõik
huvipõhised, tekkis ideaalne võimalus
12 MAARDU PANORAAM

Üks Rünno Lahesoo kunstilisi fotosid fotonäitusel «Teekond»

mitte ainult tähistada tantsupäeva,
vaid ka anda kõigile Maardu tantsurühmadele võimalus esineda ühel väljakul.
Kavatsus oli edukas - kontsert toimus
täissaalile ja publikule meeldis see väga.
Sellise kontserdi korraldasime esmakordselt, seega oli külalisi vähe: koos
Maardu kollektiividega osalesid programmis Tallinna Balletikooli vilistlased
Uljana Žuravleva ja Polina Rogulina.
Läbirääkimisi peeti Rahvusooper Estonia primabaleriini Alena Škatulaga,
paraku toimus samal päeval suur galakontsert ja me ei saanud teda oma
lavale esinema. Usun, et kui rahvusvahelise tantsupäeva tähistamise traditsioon Maardus juurdub, siis on võimalus näha meie laval kuulsaid tantsijaid.
Samal päeval avati Maardu Vaba
Aja Keskuses fotonäitus «Teekond».
Rahvusvaheline tantsupäevale pühen-

datud fotonäitus kuulub kuulsale eesti
fotograafile Rünno Lahesoole, kes ise
oli varem professionaalne tantsija.
Algselt tantsis ta Rahvusooperis Estonia, hiljem jätkas oma tantsijakarjääri
Saksamaal. Eestisse naasmisel ei saanud ta sellest kunstiliigist loobuda ning
vabal ajal pildistab Rünno mitmesuguseid tantsuüritusi: alates Rahvusooperi
ballettidest kuni noorte koreograafide
nüüdisaegsete tantsuetendusteni.
Viimastel aastatel on ta tutvustanud oma töid näitustel Rahvusooperis
Estonia, Jõhvi Kontserdimajas ja isegi kaks korda Riigikogu fuajees. Loodame, et juba järgmisel aastal liigub
Rahvusooperi ruumides paiknev näitus
mingiks ajaks Maardu Vaba Aja Keskusesse, nii et Maardu elanikel oleks
võimalus nautida võrratut fotonäitust
oma linnas.
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LASTEKAITSEPÄEV MAARDUS

PAVEL KUUSIK
Noorsooprojektide spetsialist

LASTETRANSPORDI PARAAD 2019
Lastekaitsepäeva tähistamine algab
traditsioonilise lastetranspordi paraadiga, mis toimub juba kolmandat korda aktivist Ilona Andrejeva juhtimisel. Paraad
algab kell 11.00 Nurga Keskuse juurest ja
lõpeb Kellamäe pargis transpordinäitusega. Pädev žürii valib 2019. aasta parima lastetranspordi ja annab osalejatele
eri nominatsioone.
Möödunud aastate kogemused on näidanud, et meie linna elanikud suhtuvad
konkurssi väga loominguliselt ja iga kord üllatavad meid lastetranspordi uuendustega.
Paraadil võivad osaleda kõik soovijad.
Põhitingimus on erk ja fantaasiaküllaselt
kaunistatud laste transpordivahend. See
võib olla lapsevanker, käru, jalgratas või
mänguauto. Saate registreerida helistades 56252518 või e-posti teel iloona.
andre@gmail.com, märkides osaleja eesnime, perekonnanime, vanuse ja transpordi nimetuse.
LASTEPÄEVA TÄHISTAMINE
KELLAMÄE PARGIS
Pärast paraadi ootab teid suur meelelahutusprogramm, mis toimub selle ürituse traditsioonilises kohas – Kellamäe
pargi tiigi juures. Kontserdiprogrammi
algus kell 12.00.
Nagu eelmisel aastal, on lastel võimalus hüpata tasuta batuutidel, vaa-

data politsei, tuletõrjujate ja Kaitseliidu
tehnikat. Maardu Noortevolikogu vabatahtlikud kostitavad kõiki maiustustega
ja kingivad õhupalle. Maardu noortekeskuse telgis saate tutvuda keskuse
tööga ja osaleda konkurssidel. Kutsutud
aqua-grimeerija, kes joonistab täis kõigi
soovijate näod.
Tasu eest saate osaleda arcade-mängudes ja sõita miniautodega. Ühe neist
masinatest loosime välja ürituse külastajate seas.
Töötab mitu müügikohta, kus pakutakse
sooja toitu, suhkruvatti ja karastusjooke.
Huvilised saavad osaleda tasuta minirongiekskursioonil Maardus ja selle ümbruses. Rong väljub kell 12.30, 13.15 ja 14.00
Rimi kaupluse vastas asuvast peatusest.
Pealeminek toimub elavas järjekorras, nii
et eelregistreerimine ei ole vajalik.
Lisaks ootab teid kontserdiprogramm,
kus esinevad Maardu Rahvamaja, Maardu Põhikooli, tantsustuudio «Way to
Dance» ja «JJ-Street» noorte esindajad.
KONTSERDIPROGRAMM:
12.00 – Avamine
12.10 – Teatristuudio «Art Arena» meelelahutusprogramm
12.30 – Maardu Põhikooli loominguliste kollektiivide kontsert
13.00 – Käruparaadi osalejate autasustamine
13.15 – Kontsert Maardu Rahvamajas
(stuudio «Aeg laulda», «Reveranss»,
«Eridan», «Dream Power» ja «Tähekesed»)
14.15 – Way To Dance´i etteaste

KOGU PERELE

14.30 – Lõuatõmbamise võistlused
15.00 – Tantsustuudio «JJ-Street» esinemine
15.30 – Päästjad näitavad «veeprotseduure»
16.00 – Disko
17.00 – Ürituse lõpp
Peo korraldab Maardu Kultuuri- ja Infokeskus koostöös Maardu Linnavalitsuse
Haridus- ja noorsootööosakonnaga.
MAARDU SKATEPARGI KARIKAS

Meeliülendav nädalavahetus jätkub 2.
juuni võistlustega Maardu skatepargis.
Algus kl 13.00. Ekstreemspordi huvilised
saavad võistelda freestyle´is BMX-ratastel, tõukeratastel ja ruladel.
Kõigile osalejatele on kiivri olemasolu kohustuslik! Osaleda saab alates 14.
eluaastast, kuid kõik alaealised osalejad
vajavad vanemate kirjalikku luba.
Võistlused korraldab «Urban Spordiklubi» Maardu Linnavalitsuse ja firma On
Wheels OÜ toel.
Ootame teid meie üritustele!
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Foto Andrei Goletsi arhiivist

Viimase ajani töötanud Maardu turg,
mille ajalugu loendatakse aastakümnetega, lõpetas selle aasta mais oma tegevuse. Juba väga varsti alustatakse vana turu
kohal kaasaegse kaubanduskeskuse ehitamist, kuhu tulevad «Rimi» ja «Pepko»
kauplused ning apteek.
Viimasel ajal elas turg üle mitte just kõige
paremaid aegu ning kahjuks saavutas ümberkaudsete kaupluste konkurents turu üle
võidu. Ent elanike jaoks on alatiseks jäänud
soojad mälestused linna turust, kust kunagi
oli võimalik osta kõike – alates rauakaupade letist pärit naelast kuni taluvorstini.
Linna elanikud jagavad oma muljeid selle
kohta, milline oli kaugel Maardu piiridestki
kuulus turg. Kõik räägivad sellest naeratades ja nostalgiatundega. Meie jutustajate
mälestustes on palju ühist, ent esineb ka
vasturääkivusi, milles võite isegi veenduda.
HANS VINKMAN,
Maardu linna aukodanik
Kohalike elanike jaoks oli Maardu turg
kunagi väga populaarseks kohaks. Kuskohast siis veel oli tollel ajal võimalik osta
kvaliteetseid toiduaineid, kui mitte turult?
Alguses asus see sellel alal, kus praegu on
Kellamäe park. Kaks-kolm korda nädalas
toimus seal stiihiline turg, kus oli kaupa
mitu korda rohkem kui poodides.
Turuväljak võttis enda alla küllaltki laialdase territooriumi. Kaupade valik oli loomulikult suur ning hinnad ühele ja samale
kaubale erinevad. Aktsiaseltside müüjad
üldreeglina hoidsid hindasid kõrgemal, ent
alati oli võimalus kaubelda. Ma käisin ise
samuti sellel turul eelistades turukaupa
poe omale.
Kui linnas hakati ehitama kirikut, siis turg
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likvideeriti ja uue turu jaoks leidus koht
Keemikute tänava ääres, kus see asus ka
viimase ajani. Toiduainete ja teiste kaupade valik oli vanal turul oluliselt suurem, ent
uuel oli kõik märksa paremini organiseeritud. Nii või teisiti, meeldis turg maardulastele. Mil iganes ma turule ei läinud, oli seal
alati palju rahvast.
IRINA NIKITINA,
Maardu turu administraator
Ma töötasin Maardu turul 18 pikka aastat
alates 1989 aastast. Turg avati hommikul
kell 7 ja suleti õhtul 8 ajal. Ja niimoodi 7
päeva nädalas. Minul kui administraatoril
lasus vastutus müüjate otsimise ja korra
tagamise eest turul. Koos sanitaarinspektoriga kontrollisin ma sanitaarraamatuid
ja toidu kvaliteedi tunnistusi, samuti jälgisin ma seda, et turul ei tehtaks ulakusi jms.
Ühesõnaga, ma pidin kindlustama selle, et
tegu oleks eeskujuliku turuga. Selline see ka
oli. Tõsi, mõnel esimesel aastal jätsid töötingimused paremat soovida – inimesed
kauplesid lahtistelt lettidelt või autodest,
ei olnud mingeid mugavusi. Jalge all oli
maapind, augud ja lombid. Polnud ei valvureid ega signalisatsiooni. Nii jätkus see kuni
1996 aastani, mil turg läks üle Gelana firma
alla.
Koos uute omanike tulekuga algas Maardu turu jaoks uus aeg. Asfalteeriti kogu
turuplats, koristati ära lahtised letid ning
nende asemele paigaldati müügipaviljonid,
kõik muudeti paremaks. Turg muutus mugavaks. Põhimõtteliselt ärkas kõik ellu.
Muudatused toimusid paralleelselt turu
töötamisega – turgu ei suletud ühekski
päevaks. Tööpiirkond piirati, ent teises osas
toimus aktiivne kauplemine. Lühikese ajaga

täitus kogu turu avar territoorium paviljonidega ja mõne ajaga ei olnud turgu enam
võimalik äragi tunda.
Üha uusi müüjaid ligi meelitades õnnestus kaupade sortimenti mitmekesistada.
Meie juurde sõideti Lätist, Leedust, Poolast
ja Valgevenest. Ostjad tulid looduslike lihaja piimatoodete järgi ning ostsid värskeid
mune. Oma kauba järgi sõitsid ka kohalikud
Eesti kauplejad Saaremaalt ja Rakverest,
talunikud Pärnu ligidalt ning Tartust. Räägiti, et kohupiim meie turul oli nagu otse
lehmalt, kitse- ja lehmapiim olid värskelt
lüpstud. Kohalikud talunikud leidsid maardulaste seast töölisi ja avasid uusi müügipunkte.
Raskel nõukogude ajal oli riiete ostmine
probleemiks ja siin aitasid välja kauplejad
Usbekistanist ja Tadžikistanist. Oli olemas
ka rauakaupade lett. Turult oli võimalik
osta kõike, alates jalgrattakummidest ja lõpetades vana äratuskellaga. See oli tõeline
rahvaturg.
Kõik, kes meil töötasid, olid rahul. Ent
peamine oli see, et turg meeldis meie ostjatele. Ja mitte ainult kohalikele. Kaubad
ahvatlesid ka Tallinna ostjaid. Mõnedel
päevadel oli turul külastajaid sedavõrd palju, et lihtsalt ei mahtunud liikuma.
Maardu turg oli palju aastaid linna lahutamatuks osaks, sellest annavad tunnistust ka mitmed traditsioonid. Linna päeval
toimus linnakodanike pidulik rongkäik Keemikute tänavat mööda ja peatus kenasti
ehitud turu peasissepääsu vastas. Ma väljusin ja andsin meie organisatsiooni poolt
kolonni eesotsas kõndivatele avalikkuse
esindajatele üle kingituse.
Aga uue aasta pidustusteks kaunistati
turgu nii seest kui väljast. Kaunistati iga
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kaupluse ust, kõik sätendas ja tõstis nii
ostjate kui ka turu töötajate tuju. Kindlasti
püstitasime me oma territooriumile kuuse.
Selle juurde suundusid lapsed, kes ei lahkunud meie juurest ilma kingitusteta.
Veel üheks iga-aastaseks traditsiooniks
oli linnavalitsuse-poolne õnnitlemine 8.
märtsi puhul. Kõiki naisi, kes töötasid Maardu turul, õnnitleti lilledega.
Turg ise oli sellel pidupäeval täis kauplejate lilli. Osad neist avasid hiljem Maardus
oma lillepaviljonid ja jäid meie linna.
Võib-olla keegi võib öelda, et turu administraator oli väga karm. Ja tal on ka õigus.
Ohutuse tõttu sulgesin ma kell 10 hommikul turu väravad, seetõttu ei saanud mitte
ükski masin enam territooriumile sõita. Hilinenud kauplejatel tuli teinekord tassida
kaste käsitsi. Kujutage endale ette, kui ohtlik oleks olnud külastajatele, kellede seas
olid ka lapsed ja emad lapsevankritega,
jalutada mööda turgu liikuvate transpordivahendite vahel. Kehtestatud reegleid ei
rikkunud ma kunagi. Isegi turu omanikud,
kelledel oli Maardu turul vorstipaviljon,
tassisid hilinemise korral toodetega kaste
käsitsi. Reegel oli kõigi jaoks üks ja sama.
Kui sisse sõitis auto ilma kvaliteeditunnistuseta kaubaga, siis oli sellise kauba
müümine kategooriliselt keelatud. Polnud
tähtis, kas see tuli Leedust või naabruses
olevast Tallinnast. Ma küll ei lubanud kaupa müüki, ent järgmine kord saabusid kaupmehed ettevalmistunult.
Meenub palju sellist, mis oli hea: head
ostjad ja kena suhtumine turu omanike
poolt meisse, töötajatesse. Olen selle eest
väga tänulik, et nad taastasid Maardu turu
ja hoidsid seal õiget töödistsipliini.
ANTONINA VATŠUGOVA,
tervisekaitse inspektor
Maardu turg avati 1992 aastal ja juba
järgmisest aastast võtsin ma enda peale
tervisekaitse inspektori volitused ning hakkasin läbi viima turu kontrollimist. Kontrollisin, kuidas säilitatakse toiduaineid, milline
on nende kvaliteet, kas järgitakse hügieenireegleid ja kas dokumendid on korras – selline oli minu ametialaste ülesannete nimekiri peaaegu 20 aasta vältel.
Alguses ei olnud turg täielikult tööks valmis. Külmutusseadmeid ei olnud, samuti ei
olnud ka veevarustust. Selle asemel kasutati kraanikausse. Ent vaatamata sellele
püüdsid inimesed järgida kõiki nõudeid,
sest seal, kus on kontroll, seal on ka kord.
Praegu kuulen ma kodanikelt sageli kaebusi, et, näed – toiduained ei ole poodides
kvaliteetsed ja on kehtivusaja ületanud aga
turul oli kõik ilma pettuseta. Ei saa öelda,
et rikkumisi üldse ei olnud. Loomulikult oli,
ent mitte massiliselt. Sellistel juhtudel tuli
pöörduda trahvidega karistamise poole.
Minu poolt oli kontroll igapäevane. Ma
kontrollisin ka teisi linna asutusi, ent harvem. Kuid turgu kontrollisin ma iga päev.
Alguses toimus kauplemine müügilettidelt, ent mõne aasta pärast ilmusid turule

Kaunistatud turuhoone enne uue aasta pidustusi
Foto Maardu raamatukogu arhiivist

Maardu turu nädalapäevad
omanikud ning lahtiste lettide asemele
tulid kioskid. Nüüd tuli ostude jaoks juba
minna kioskitesse sisse, see ei olnud väga
mugav ning ei meeldinud ostjatele sedavõrd. Sellest ajast alates hakkas kauplemine tasapisi vaiksemaks jääma.
Neid aegu meenutades võin öelda, et
Maardu turul oli alati väga palju ostjaid.
Inimesed sooritasid ostusid, suhtlesid, naljatasid, isegi õhus särises lõbus atmosfäär.
Ühesõnaga, elu turul kees, seda eriti alguses. Kauplejad püüdsid tuua turule kõike
värskelt, seetõttu ei jäänud kaup lettidele
seisma. Iga meie linna elanik kiirustas turule toiduainete järgi, mida poest osta ei saanud. Samuti ei käinud inimesed siis iga päev
poode mööda nagu praegu. Ostjad läksid
turule, kust sai osta kõike ja seda parema
kvaliteediga. Seetõttu meenutavad paljud
olnud aegu ja Maardu turgu nostalgiaga.
ANAHANUM NAZIRLI,
Maardu turu töötaja
Ma olen Maardu elanik 1987 aastast. Turul töötasin 23 aastat ja sellel aastal jätsin
ma oma kurvastuseks temaga hüvasti.
Nende aastate jooksul on mulle jäänud
meelde palju head, ent peamine on see, et

ma mitte kunagi ei unusta oma tänulikke
ostjaid. Turul töötamise ajal oli mul õnn
tutvuda kõigi Maardu elanikega, sest nad
kõik olid kunagi minu ostjateks. Ma tunnen
kõiki kuni viimaseni ja kõik tunnevad mind.
Aastatega turg muutus. Ma ei ütle, kas
peale remonti muutus paremaks või halvemaks. Mulle lihtsalt meeldis rohkem töötada vana ja remondieelse turu tingimustes.
Maardu turul oli mul kaks kioskit lihaga ja
juurviljadega. Ise tõin kauba kohale, ise
müüsin. Ostjaid oli alati palju. Tean, et kõik,
kes seal töötasid, jäid rahule.
Kui minu endised ostjad minuga kohtuvad, siis räägivad, et igatsevad väga turgu
taga, et sellest on nagu puudus. Ka ma ise
igatsen väga turu järele. Nii väga tahaks
neid aegu tagasi.
Lugupeetud lugejad, kui te olete valmis jagama oma mälestusi Maardu turust, siis kirjutage meile e-aadressile:
toimetaja@maardu.ee või postiaadressile: Keemikute 12b, Maardu. Kõige huvitavamad lood avaldatakse ajalehes.
Maardu Panoraami toimetus
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ANDREI BABIN
Järg. Algus eelnevates
ajalehenumbrites.
HANS VINKMANI ÜLIKOOLID
JA SALADUSED

Aga ikkagi hakkasid mingil hetkel
peainseneri pea kohale kogunema
mustad pilved. Ja kogunesid sellisel
määral, et ta oli sunnitud ettevõttest lahkuma. Kahjuks psühholoogiateadmised ei aidanud. Muide
ta võinuks juba varem lahkuda,
kui pilvi veel kogunenud polnud:
kutsuti tööle Venemaale, suurettevõtetesse, kuid Hans Vinkman jäi
lojaalseks tehasele, millega oli juba
väga lähedaseks saanud.
Ja ikkagi tuli ära minna.
Hans Ottovitši sõnul tegeles Nõukogude Liidus «arenenud sotsialismi» aegadel ette kandmisega, st
pealekaebamisega, umbes iga kaheteistkümnes kodanik. Ja temagi
oli selle ohver.
Aga mis asjus oli võimalik peainseneri peale kaevata? Asi selles hakkas Vinkman sellele küsimusele
vastama - et ta on alati armastanud reisida. Tõsi, välismaale ei pääsenud väga sageli - üks kord kolme
aasta jooksul võimaldati reisimist
turismieesmärgil. Aga välisriikide
linnades võis ringi käia ainult rühmades. Ükskord Egiptuses lubas
endale üksi jalutamist - ja kaotas
õiguse välismaale minna.
Ent oma suur riik jäi. Ta sõitis
sageli selle avarustes, sealhulgas
komandeeringutesse. Ja hakkas
aegamisi märkama: rikkaim riik loodusvarade, intellektuaalse potentsiaali poolest - aga massiliselt
inimesi elab heaolu mõistes kehvalt. Erinevalt Lääneriikide elanikest. Hakkas esitama selliseid küsimusi nagu: võib-olla ei ole riigijuhid
meil liiga nutikad? Ja mitte ainult
ei küsinud endalt, vaid ka teistelt,
olles harjunud rääkima kõigest sellest, millest mõtleb.
Kanti ette isegi Eesti Kommunistliku Partei Keskkomitee I sekretärile
Karl Vainole. Ja just temal, kinnitab
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JALUTUSKÄIGUD MAARDUS
Hans Ottovitš, tegelikult vabariigi
esimesel inimesel, oli otsusta roll
selles, et temal tuli ettevõttest lahkuda. Nagu ta eeldab, otsustas Vaino kasutada võimalust ja tasuda
talle selle eest, et tema, Vinkman,
oli avalikult kritiseerinud mõningaid EKP KK I sekretäri otsuseid.
Muidugi ei vallandanud Karl Vaino Maardu keemiatehase peainseneri isikult, ta vaid andis selge vihje.
Vihjet mõisteti õigesti ja vastav otsus võeti vastu.
Hans Ottovitši üllatab endiselt
direktori käitumine selles olukorras.
Ühel õhtul ütles ta peainsenerile,
et noh, tema kohta laekub kaebusi, kui tema kui direktor on tema
poolel. Aga hommikul teatas, et ei
saa enam koos tema, Vinkmaniga,
töötada. Noh, kui ei saa, ütles ülemusele peainsener, siis tuleb kirjutada avaldus. Ja kirjutaski. Direktor
ei veennud teda jääma.
Üldiselt tuli lahkuda keemiakombinaadist, millele oli antud ligi
kakskümmend aastat elust.
Tööta muidugi selline spetsialist ei jäänud. Seejärel töötas
Hans Vinkman kaua aega riiklikus
mäenduse järelevalves - asutuses,
mis teostas kaevandusettevõtete
järelevalvet.
Keemiatehase sulgemist 1990.
aastate alguses pidas ettevõtte
veteran kahetsusväärseks. Ta tegi
ettepaneku mitte seda teha, püüdis veenda, et tehast saaks ümber
profileerida, toota mitte väetisi,
vaid muid tooteid, kuid otsus tehti
teistsugune.
Sellegipoolest mängis Vinkmani
sõnul pikka aega töötanud keemiatehas Maardu elus äärmiselt
positiivset rolli. Fakt on see, et nõukogude ajal saabusid siia suurepärased spetsialistid, paremad, kui
olid Eestis. Eriti naised, rõhutas ta
uuesti. Need inimesed andsid tugeva tõuke mitte ainult ettevõtte,
vaid kogu linna arengule. Ja pärast
tehase sulgemist jäid paljud neist
Maardusse edasi, hakkasid kasuta-

1990. aastate lõpus andis Maardu
linnavolikogu esimees Hans Vinkman
korduvalt intervjuusid ajakirjandusele
seoses prügila rajamisega.

2004. aastal tähistasid Hans Vinkman ja
ta abikaasa Liane oma kuldpulmi.

ma oma energiat, oskusi, kogemusi,
intellektuaalset potentsiaali teiste
ettevõtete - mis sellest, et pisemate - asutamiseks. Millest jällegi oli
kasu kogu linnale.
Vinkmani tähelepanekute kohaselt eristus enamik keemiatehases
töötanud spetsialiste mõtlemisvõime poolest. See ju on ütlematagi
selge, tõdesin mina. Aga ei, selgub, ei
olegi nii palju inimesi sellise võimega
inimesi, nagu kõik eeldavad. Vinkmani sõnul mõtleb vaid 20 protsenti
inimestest ja ülejäänud 80 ainult
mõtlevad seda, et mõtlevad.
Tööveteran rõhutab: linnavõimude ülesanne on luua tingimused, et
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mõtlevatel inimestel oleks linnas
rakendust, nii et nad ei lahkuks siit,
eriti noored.
Muide, Hans Vinkman ise oli omal
ajal võimul, juhtis Maardu linnavolikogu. Seda ma tean. Aga ma ei
teadnud muud.
Kui paluda mõnel täiskasvanul nimetada Eesti iseseisvuse taastamise alguses olnud inimesi, on lihtne
ära arvata, keda nimetatakse. Ainult
vaevalt keegi mäletab Hans Vinkmani. Kuid tema nimi peaks olema selles
nimekirjas peaaegu et esimene.
Nagu on teada, algas võitlus Eesti
iseseisvuse eest 1980ndate lõpus
populaarse liikumisega keskvõimu
plaanide vastu alustada ulatuslikku fosforiidikaevandamist Eestis.
Ja Hans Vinkman oli üks neist, kes
sellesse võitlusse astus.
Kas tõesti Moskval olid sellised
plaanid? Jah, olid, kinnitas Vinkman. Lisaks olid juba olemas konkreetsed projektid. Ja tulevikus pidi
peaaegu kogu Põhja-Eesti üles kaevatama nende fosforiitide pärast.
Mitte ainult Moskvas ei koorunud
sellised plaanid, märkis ta, ka meil
Eestis oli neid, kes neid toetasid.

Aga see on juba ajalugu. Ja kuidas
on nüüd eakal siin elada? Maardu,
kinnitab Hans Ottovitš, on suurepärane koht elamiseks! Siin on puhas,
vaikne, kord, keskkonnasõbralik ...
Kuid selleks, et inimene elaks
seesmiselt mugavalt, peab ta ise
pingutama. Kerge öelda, tõdesin
mina, aga kuidas?
Hans Ottovitš pühendas mind
meeleldi oma saladustesse. Esimene – piisavalt palju liikuda. Kas või
jalgsi käia. Kui ma töötasin, selgitas
ta, oli töö enamasti istuv. See aga
head ei too, otsustas ta ükskord, ja
sellest ajast on kõndimine muutunud talle tavapäraseks. Seniajani
jalutab ta iga päev kaks tundi. Ja
kui Hans Ottovitš kutsus mind enda
juurde koju, siis pean tunnistama,
et olin hämmeldunud, kui kiiresti
see mees peaaegu 89-aastasena,
astudes vahel kaks sammu korraga,
lausa lendas viiendale korrusele.
Ma jõudsin talle vaevu järele.
Teine - halbadest harjumustest
loobumine. Hans Ottovitš tunnistas, et suitsetas nooruses palju.
Aga siis luges ajalehes artiklit, mille mõte oli selles, et suitsetamine

tähendab tervise kahjustamist.
Ajalehtedes ju ei valetata, mõtles
noormees ja loobus halvast harjumusest, õnneks polnud veel sõltuvuses. Ja kolmas - loomulikult
mõelda, et peale pidevalt tööd
anda. Ning just reaalselt mõelda,
mitte endale sisendada, et mõtled.
Siis näib elu endalegi ilusam.
Hans Ottovitš meenutab ka alati
oma ema sõnu, kes teda juhendas,
saates elama iseseisvat elu. Esiteks - mitte kunagi kedagi petta,
teiseks - alati olla inimeste suhtes
heatahtlik, olla üldiselt positiivse mõtlemisega, ja kolmandaks
- pesta end igal hommikul ainult
külma veega.
Autori ortograafia ja vahemärgistus
muutmata.
Järge saate lugeda järgmises ajalehenumbris.

Lugupeetavad külastajad!
Vastuseks teie arvukatele soovidele toimub kollektiivpuhkus Maardu Linnaraamatukogus ja
internetipunktis ajavahemikul 02.07 - 01.08.2019.
Sellel perioodil on raamatukogu suletud. Ootame teid taas alates
2. augustist tavalise töögraafiku järgi.
Palume teil laenutada raamatuid enne meie puhkuseperioodi algust ning loetud raamatud eelnevalt
tagastada (viimane tööpäev enne puhkust 28.06.2019).
Soovitame kõigil õppijatel vajalik kirjandus eelnevalt laenutada.
PÖÖRDUME KÕIGI VÕLGNIKE POOLE PALVEGA TAGASTADA RAAMATUD RAAMATUKOKKU!
Mõnel teist on raamatud, mida on meie raamatukogus ainult üks eksemplar ning nende järele on
lugejate hulgas suur nõudlus. Paljudel raamatutel puudub ka kordustrükk.
Mõnel teist on raamatud, mida on meie raamatukogus ainult üks eksemplar
ning nende järele on lugejate hulgas suur nõudlus. Paljudel raamatutel
puudub ka kordustrükk.
Lugupeetavad lugejad! Tuletame teile meelde, et nii raamatukogu kui ka
internetipunkt on iga kuu viimasel tööpäeval korrastustöödeks suletud.
Töid tehakse raamatute, IT-seadmete ja muu vara korrashoiu eesmärgil.
Meie raamatukogu tegevus juhindub Eesti rahvaraamatukogu seadusest,
raamatukogu põhikirjast ning töökorralduse juhendist.
Eeldame teilt mõistmist ning üksteisest lugupidamist.

Soovime kõigile ilusat suve!
MAARDU PANORAAM
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TEET ROOSAAR

Eeskujuliikumine «Valge Õhupall»
kutsub kõiki emasid ja isasid üles
katkestama laupäeval, 1. juunil kell
11.11 üheks minutiks kõik muud tegevused, et teha oma lapsele pai.
«Pai tehes näitame me hoolivust
ja loome turvatunde, mida vajavad
nii väikesed kui suured. Üks pai võib
tähendada rohkem kui tuhat sõna,»
ütles eeskujuliikumise «Valge Õhupall» eestvedaja Tamo Vahemets.
Pai erilisus tuleb esile vaid siis, kui
seda teeb lapsele väga lähedane inimene, näiteks lapsevanem või vanavanem. Kui laps on 1. juunil kell 11.11
teie kõrval, on see õige hetk näidata
oma hoolivust, last tunnustada ja
innustada. Kui lähedastel pole võimalik 1. juunil kell 11.11 lapse kõrval
olla, saab pai teha mõttes või soovi
korral sotsiaalmeedias (Facebook,
Instagram), lisades postitustele
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TEEME LAPSELE PAI

teemaviiteid #lapselepai või #teemepai ja #valgeõhupall.
Samamoodi võib sotsiaalmeedias jagada ühiseid emotsionaalseid
hetki oma lähedastega. Võimalusel
võiks üritustel ning paidest tehtud
fotodel ja videoklippidel kasutada
valgeid õhupalle.
Aktsiooniga liitujate nimekiri täieneb iga päevaga. Pai tehakse nii
laupäeval toimuvatel lastekaitsepäeva üritustel
kui mõni päev
varem või hiljem
aset
leidvatel
toetusaktsioonidel. Praeguseks
on teada, et pai
tehakse Tallinnas võimlemispeo peaproovil,
Põlva lastekaitsepäeva rongkäigus ja Rakvere

Maaelu festivalil, üleskutsed kõlavad Selveri kaupluste siseraadios.
Ettevõtmisega on lubanud liituda
mitmed lasteaiad.
Rohkem informatsiooni leiab
«Valge Õhupalli» kodulehelt
https://valgeohupall.ee
ja Facebooki lehelt https://
www.facebook.com/valgeohupall.

MA ARMASTAN SIND, ELU!
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20. mail Maardu elanik
OLGA ANDREJEVA
sai 93-aastaseks.
Soovime siiralt sünnipäevalapsele
tugevat tervist, ustavaid sõpru ja
naeratusi igasse päeva!
Palju õnne, kallis Olga!
Abilinnapea Anastassia Valužina ja sotsiaalosakonna juhataja
Reet Aljas õnnitlevad Anna Posokhovat juubeliga

Soovime palju õnne
austatud Maardu elanikule
ANNA POSOKHOVALE, kes tähistas märsi
lõpus oma 90. juubelit.
Jõudu, tervist ja rõõmu teile, kallis juubilar!
Las lähedaste tugi ja tähelepanu toovad iga päev
naeratuse teie näole.
Olga Andrejeva võtab vastu õnnitlusi külalistelt

14. mail Maardu elanik
ALEKSANDRA KOTŠETKOVA
sai 91-aastaseks.
Soovime siiralt sünnipäevalapsele
tugevat tervist, ustavaid sõpru
ja naeratusi igasse päeva!
Palju õnne, kallis Aleksandra!

Aleksandra Kotšetkova oma sünnipäeval

Maardu linna juubilarid mai 2019. Õnnitleme!
60a
Golubtsova Irina
Alifirovets Galina
Kurževa Natalia
Martõnov Vjatšeslav
Pulinets Ekaterina
Petrov Aleksandr
Onokhov Sergey
Baitšura Vladimir
Tarkina Raisa
Mihhailov Vladimir
Lainevool Arvo
Saks Arkadi
Kallistova Tatiana
Kuritsina Ekaterina
Kräkel Aivar
Saberova Sania
Lillemäe Arvo
Smirnov Aleksandr

Kudrjavtsev Oleg
Solovjova Liidia
Brujev Andrei
65a
Larjuhhin Juri
Mazurenko Nataliia
Prohhorova Galina
Ivanova Galina
Babich Larisa
Karatšarov Anatoli
Mazur Vitalii
Grišin Vassili
Inevatkina Tatiana
Belevitš Ljudmila
Lagutina Tamara
Kudrjavtseva Ljubov
Matveieva Oksana
Gusseinov Sadai
Baranov Anatoli

Boikov Vjatšeslav
Dvornichenko Natalia
Popov Mihhail
Paal Jaak
Sennikova Larisa
70a
Bolotskaya Svetlana
Dikker Udo
Linno Lembit
Tšuprina Leonid
Koppel Peep
Argat Galina
Lavrov Anatoli
Urva Jüri
Svyatkovskiy Evgeny
Lebedeva Liubov
Serebryakova Natalia
Koleda Valentina

Beletskiy Nikolay
Sudelaynen Svetlana
Miller Erki
Štanko Aleftina
Prodan Viktor
Bougaeva Tatiana
75a
KaljakinaJevgenia
Minkova Aleksandra
Tiainen Kauko Johannes
Lipetskaja Zoja
Laine Mati
80a
Saluoks Mati
Post Riina
Leshchenko Yulia
Polohhina Ljudmilla
Zavgorodni Anatoli

Merriküll Helju
Tooming Sirje
Sagijeva Rašida
85 a
Dolganov Viktor
Fedcenko Marija
Simtšenko Aleksei
Matjuk Nikolai
Loiko Mykola
Freidenfelde Sofija
Lipnitskaya Lidia
Zakharova Larisa
95 a
Krivorotova Maria
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KAUBANDUSETTEVÕTTED KUTSUVAD NOORI TÖÖLE

NELE PEIL
Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht

Kumb meil siis on, töökätepuudus või tööjõupuudus, võime küsida viimaste nädalate arutelude
põhjal. Kaubandussektoris on igatahes inimesi kõvasti puudu, mis
teeb sellest sektorist just noortele
suurepärase hüppelaua edasiseks
karjääriks.
Näiteid ei tule kaugelt otsida.
Stockmanni tänane finants- ja IT
arenduse juht alustas 15 aastat
tagasi samas kaupluses klienditeenindajana. Circle K klienditeeninduse juht tuli 25 aastat tagasi
tööle tanklasse. Suur osa kaupluste juhatajatest on alustanud
müüja või kassapidajana ja seda
vaid mõni aasta tagasi.
Kaubanduses on suvetööd
enam kui tuhandele noorele
Noored tahavad töötada, taskuraha teenida ning mis peamine
- kogemusi omandada. Õpilasmaleva kohad saavad igal aastal
täis loetud tundidega. Julgustan
noori pöörduma kodulähedastesse kaubandusettevõtetesse ja
uurima, milliseid võimalusi suvel
töötamiseks pakutakse.
Suurim vabade suvetöö kohtade
arv on toidukaubanduses, suurtes
jaekettides. Ka R-Kiosk, Circle K ja
teised mugavuspoed-tanklad võtavad suvel tööle arvukalt noori.
Rõiva-, bürookaupade- ja ehituskaubanduses, kus töötajate arvud
väiksemad, on ka vabu ametikohti suvetöötajatele vähem, ent vajadus abikäte järele on ka seal.
Mida noored kaubanduses teha
20 MAARDU PANORAAM

saavad? Suvetöödena pakutakse
eelkõige kaupade väljapanemist
riiulitele, klienditeenindust ja
laotööd (vastuvõtt, komplekteerimine jms). Väiksemates kauplustes ja tanklates saab teha mitmesuguseid töid, sest igaüks on
„mees nagu orkester“, kui kollektiiv on pisike. Alkoholi- või tubakatooteid müüvates kauplustes
saavad kassas tööd vaid täisealised. Mujal oodatakse noori juba
vanuses 15-16.
Kaubanduses töötamise pluss
on ka paindlik töökorraldus ja
-graafikud – lemmikfestivalile ei
pea töö pärast minemata jätma,
sest tööpäevad ei ole üheksast
viieni. Paljudele noortele meeldib teha paar korda nädalas pikki
vahetusi ja saada siis mitu vaba
päeva järjest, teised soovivad
töötada paar tundi ja hommikuti.
Eri variandid on võimalikud.
Suvetöötaja on tööle oodatud ka sügisel
ja talvel
Mida saab suvetöö pakkumisest kaupmees?
Lühiajaliselt on
iga suvetöötaja
otstarve asendada puhkavat
t ava tö ö t a j a t .
Aga
pikaajaliselt on alati
lootus, et noorele organisatsioon meeldib
ja ta soovib
kooli
kõrvalt
tööd osa-ajaga
jätkata ka sügise saabudes.
Kui sobivus on
va s t a s t i k u n e ,
järgneb sellele
sageli karjäär
organisatsiooni
sees. Või vähemalt võimalus

veel paar järgnevatki suve samas
kaupluses tööl käia, mis säästab
kaupmehele uute inimeste nullist
välja õpetamise vajadust.
Kaubandusettevõtete kogemus
näitab, et noored teevad tööd hea
meelega. Meie sektori tööandjad
pööravad noortele töötajatele
aina enam tähelepanu, võimaldades paindlikke töögraafikuid ja
väljaõpet. Ühest suvisest tööotsast võib saada lihtsalt toreda kogemuse ja osta uue arvuti või jalgratta, kuid siit võib alguse saada
ka rahulolu pakkuv karjäär.
Teavet suvetöökohtade kohta
kaubanduses leiate Kaupmeeste
Liidu kodulehelt: /https://kaupmeesteliit.ee/tulekaubandusse/suvetoo-kaubanduses/
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KONSTANTIN GORODILOV JA DOMINIKA BERGMANNOVA
KINKISID EESTILE VEEL ÜHE VÕIDU

11. mail toimusid Salaspilsis (Läti)
Ladina-Ameerika tantsude Euroopa
karikavõistlused. Maardu linna elanik
Konstantin Gorodilov koos oma partneri Dominika Bergmannovaga (maailma- ja Euroopa meistrid 2018. aastal)
said Ladina-Ameerika tantsudes 2019.
a. Euroopa karika võitjaks!
Sellel õhtul nautis kütkestatud publik 24 paari tantsulist ilu. Esindatud olid
Saksamaa, Venemaa, Poola, Ukraina,
Armeenia, Kanada, Itaalia, Prantsusmaa, Hiina, Läti, Leedu ja muidugi ka
Eesti tantsupaarid.
Maailmameistrid Konstantin Gorodilov ja Dominika Bergmannova,
kes - konkureerides 23 tantsupaariga
- domineerisid kogu võistluse vältel
ja said oma auhinnakogusse veel ühe
suure trofee.
Õnnitleme tantsupaari võidu puhul!

MAARDU
LINNAMEESKOND

EST.
1997

Jalgpallimeeskond Maardu Linnameeskond jätkab oma keerulist, ent huvitavat teekonda Kõrgliiga mängudes.
19. mail toimus mäng Talllinna Kalevi
vastu. Meie meeskonnal tuli ilmutada
iseloomu, sest alates matši 36-ndast
minutist jäi peale väljakult ühe mängija eemaldamist väljakule 10 mängijat
11 vastu. Mäng lõppes viigiga (0:0).
Järgmine mäng toimub meie väljakul
28. mail, mil me võtame vastu meeskonda Tartust.
Austatud poolehoidjad, täname teid
meie meeskonna toetamise eest! Eriti
liigutav on toetus meie kõige väikse-

POKSIUUDISED
26.-28. aprillini osales Olümp Maardu Kalevi (ОМK) poksiklubi meeskond
koos Narva PSK meeskonnaga rahvusvahelisel lahtisel poksiturniiril «Jelgava
Open» (Läti), mida võib nimetada ettevalmistusetapiks Euroopa koolinoorte
meistrivõistlusteks.
Kaks Maardu poksijat pidas finaallahinguid Venemaa esindajatega: Mat22 MAARDU PANORAAM

mate poolehoidjate poolt, seetõttu
ilmus hiljuti meie staadioni territooriumile lasteväljak. Matšide külastamine
koos lastega muutus veelgi mugavamaks – võite tulla kogu perega meie
meeskonnale kaasa elama!
Ajavahemikul 30. mai kuni 5. juuni
organiseerib Maardu Linnameeskond
spordipäevad, millede raames viiakse
läbi haaravaid ettevõtmisi erinevas vanuses lastele:
•30. maiks on Maardu Gümnaasiumi
staadionile koos Eesti Jalgpalliliiduga
planeeritud tütarlaste jalgpallifestival.
•31. mail toimub lasteaias Sipsik spordipäev kõige väiksemate jaoks.
•5. juuniks valmistatakse koos Eesti
Jalgpalliliiduga ette suurt spordipäeva, milles võivad osaleda lasteaedade
eelkooliealised lapsed ning Maardu
Gümnaasiumi ja Kallavere Keskkooli
õpilased.

«Teeme seda koos!»
Pildi autor: Kristina Grintšenko

1. juunil ootab meeskonda kaasahaarav matš Nõmme Kalju vastu (väljasõidu mäng). Maardu Linnameeskonna
mängijad tahavad teha selle päeva
eredaks ja meeldejäävaks, seda eelkõige meie väikeste poolehoidjate jaoks.
Seetõttu organiseeritakse väljasõit
mängule 50 lapse jaoks.
Toetame oma meeskonda ja veedame lõbusalt aega!

vei Šumjakov võitis pingelise duelli ja
sai austust vääriva esikoha; Maksim
Kosov kohtus samuti Vene poksijaga
ja võttis punktidega alla jäädes teise
koha. Kolmas meie klubi esindaja Маksim Ševtšenko saavutas turniiri finaalmatšis veenva võidu Jelgava poksija üle
ning sai esimese koha!
Õnnitleme klubi noori poksijaid
eduka esinemise puhul!
Võitja Matvei Šumjakov
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2019 TAEKWONDO BALTI KARIKAS
11.–12. mail toimus pealinna spordiklubis Kalev järjekordne rahvusvaheline
suurturniir Baltimaades: Taekwondo
ITF BaltCup-2019. Sellel aastal omistati
turniirile ITF Taekwondo turniiride kõrgeim järk – А-klass. Kahel päeval kuuel
matil võistles Baltimaade meistritiitlite
eest umbes 300 sportlast Venemaalt,
Ukrainast, Valgevenest, Lätist, Soomest
ja Eestist. Esmakordselt külastasid turniiri
Taekwondo ITF tipptegelased - Rahvusvahelise Taekwondo ITF Föderatsiooni juhatuse esimees Ri Yong Son ja Taekwondo
ITF Euroopa Föderatsiooni president suurmeister Michael Prewitt.
Pealtvaatajad said osa kompromissitutest võistlustest sparringus, tul´is ja
Taekwondo kõige silmapaistvamas ja mainekamas osas - meeskondlikus sparringus.
Turniiri peatrofee - Balti Karikas - läks sedakorda ühele parimatest taekwondo klubidest Peterburis «Black Belt». Tugevaim
Eesti klubi - «Katleri Taekwondo» - jäi liidrile vaid minimaalselt alla. Seekord on meie
klubi II kohal (jäi puudu 2 kuldset auhinda).
Muuhulgas esindas Eesti klubi «Katleri
Taekwondo» ka «Katleri Shogeni Club»
(Tallinn ja Maardu) Kazbulat Šogenovi kasvandikke. «Katleri Shogen Club» arvel on 7
kuld-, 7 hõbe- ja 11 pronksmedalit, sealhulgas 2 hõbedat meeskondlikus sparringus.
Kokku võitis 26 võistlejat 27 medalit.
Turniiri absoluutseteks meistriteks
kahe kullaga (sparring ja tul) said Erik
Lavrov (juuniorid 14-15a, -50 kg) ja Erik
Karankevitš (juuniorid 16-17a, -75 kg).
Mõlemad sportlased on pärit Maardust.
Kuldsete auhindadega rõõmustasid
maardulased Anastassia Boiko (kuld -

tul, pronks - sparring, kadetid 11-13a, 55+
kg) ja Daaniel Hallop (kuld - tul, pronks
- sparring, juuniorid 14-15a, -55 kg). Kaks
medalit võitsid Jelena Zadorina (juuniorid
14–15, -55 kg): pronks - tul, pronks - sparring; Ivan Sazonov (lapsed 6-7a, -22 kg):
pronks - sparring, pronks - meeskondlik
sparring; Daniel Zintšenko (lapsed 8-9a,
-34 kg): hõbe - sparring, pronks - meeskondlik sparring ja Jegor Trutnev (lapsed
6-7a, -31 kg): pronks - sparring, hõbe meeskondlik sparring.
Ühe medali tõid klubile võistlustelt Dajana Babenko (juuniorid 14-15a, -50 kg):
hõbe - sparring, Aleksei Zadorin (lapsed
6-7a): hõbe - meeskondlik sparring ja Da-
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niel Gussev (lapsed 6-7a): hõbe - meeskondlik sparring.
Suve lõpus osalevad meie juuniorid
erakorralistel maailmameistrivõistlustel
Taekwondo ITF-is Plovdivis (Bulgaaria),
kus nad kohtuvad maailma parimate
võistlejatega.
Maardust valiti sellel aastal juunioride
Minski maailmameistrivõistluste rahvusmeeskonda Erik Lavrov (eelmise aasta
maailmameistrivõistlustel osaleja), Dajana Babenko ja Jelena Zadorina.

21. aprillil toimusid Tartu A. Le Coq
Sport spordihoones ilu- ja rühmvõimlemise Eesti meistrivõistlused ning
samuti leidis aset 2009.–2011. aastal
sündinud tüdrukute rühmvõimlemise
«Tublide Turniir», mis ajastati Eesti
meistrivõistlusteks.
Võistlusklubi Piruett valikrühm
Camelia esines neil võistlustel väga
edukalt. Võistkonda kuulus teiste
hulgas Maardu võimleja Zlata Želbunova. Kogu võistkonna jaoks olid
need võistlused väga edukad – tüdrukud võitsid, saades esimese koha.
Palju õnne võistkonnale ja klubi
treenerile Jevgenia Melnikovale!
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KORTERITE REMONT

Kogenud ehitaja teostab
siseviimistlus-, elektri- ja sanitaartehnika
töid kvaliteetselt ja soodsalt

www.armavit.ee

Тel. 58382508

MÜÜA ELAMUMAA KRUNT (1510 M2) KOGRE TÄNAVAL
Kõik liitumised olemas
Maardu järve rannast 500 m kaugusel
ROHKEM INFOT LINGILT: WWW.KV.EE/2833838

ТЕL.: 55588700

OÜ ATKO Liinid pakub tööd

BUSSIJUHTIDELE
Info tel 627 2713

TÖÖPAKKUMINE
Otsime oma kollektiivi Maardus jäätmejaama operaatorit, kelle
ülesandeks on jäätmete ja ohtlike jäätmete vastuvõtt liigipõhiselt
Muuga jäätmejaamas nii Maardu linna elanikelt kui ka teistelt.
Eeldame head eesti ja vene keele ning arvuti kasutamise ja
arvete väljastamise oskust. Töönädala pikkus on 25 tundi (5 tundi
x 5 päeva).
T, N, R kella 14.00 - 19.00 K, L kella 10.00 - 15.00 E, P suletud
Pakume kohapealset väljaõpet, nüüdisaegset töökeskkonda,
korralikke töövahendeid, kindlat töökohta ja pikaajalist töösuhet.
Palk kokkuleppel - töö vääriline.
Lisateave telefonil: 606 08 00
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Rakonda OÜ
PAKUME TEILE LEMMIKLOOMATOOTEID
OTSE MAARDUS ASUVAST LAOST
Alati saadaval professionaalsed toidud ja aksessuaarid
kassidele ja koertele, toit lindudele ja närilistele,
akvaariumid ja akvaariumivarustus, samuti ka kvaliteetsed
toidud teie kaladele, vajalikud kemikaalid ja preparaadid.
Kõik tooted on valmistatud Saksamaal ja on kõrge
kvaliteediga
Toodetega saab tutvuda meie veebilehel
www.rakonda.ee
Е-poes www.internet-zoopood.eu
mille abil te saate osta kõik vajalikud tooted ja tutvuda
nende hindadega
Kui ostusumma ületab 80 €, on kohaletoimetamine
Maardu linna piirides tasuta
Kõiki tooteid saab osta ka vahetult laost aadressil:

Maagi 6, Maardu

Ladu on avatud tööpäeviti 9.00 до 16.00

Тel.: 6006160

