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MÕELDES EESTI VABARIIGILE
Meie riigi loomisest möödus 24. veebruaril juba
101 aastat. Juubeliperiood kestab aga juba mõnda
aega ja jätkub veel 2. veebruarini 2020. Kindlasti
puudutab riigi ajaloo oluline tähtpäev meid kõiki
ja annab võimaluse ühiselt ette võtta Eesti jaoks
olulisi asju, alustades mõistagi oma kodukohast.
Samuti on põhjust mõtiskleda selle riigi ja maa tähenduse üle isiklikus plaanis ja laiemaltki.
Eesti riik sündis esimese maailmasõja järgses
turbulentsis, kui 1918. a veebruaris kuulutati välja
iseseisev demokraatlik Eesti Vabariik. Dokumendi
täielik pealkiri oli «Manifest kõigile Eestimaa rahvastele», seega pidasid riigi loojad oluliseks pöörduda mitte ainult eestlaste, vaid kõigi Eestis elavate rahvusgruppide poole.
Arvan, et see fakt on vägagi sümboolne. See maalapp Läänemere ääres on olnud sõdade tallermaa
– nii ka eelmisel sajandil – ja inimesi on pillutatud
siia ja sinna. On üle elatud keerulisi aegu, kuid need
inimesed, kes siia tuulepealsele maale püsima jäid,
on siin elanud ja palehigis tööd teinud, kasvatanud lapsi ning pannud lootusi paremale homsele

ja helgemale tulevikule. Tuleb olla tänulik nende
põlvkondade ees, kes on hoidnud aastakümneid
alles elu selles maanurgas, sest ilma nendeta poleks me jõudnud tänasesse päeva. Seetõttu peame jätkuvalt astuma samme, et inimese eluõhtu
oleks väärikas, et eakas inimene ei jääks hätta ja
unustusse. See on tähtis ja sajandivanune riik on
selleks kohustatud.
Küllap on praegu Eesti jaoks käes üks paremaid
aegu, mis ei tähenda sugugi, et riik oleks valmis ja
kõik elanikud saaksid hüvedest võrdselt osa. Elukorraldust tuleb jätkuvalt parandada ja täiustada,
kuid oluline on seegi, et käsud ei tule kusagilt kõrgelt ja kaugelt, vaid otsustada saame omal maal
meie ise. Mõistagi kaasneb vabadusega ka vastutus oma tegude või tegematajätmiste eest.
Olen jutustanud, et minu mälestuste kaudu lapsepõlve Hiiumaast on Eesti minu südamega alatiseks
seotud. Vähem tähenduslikud ei ole viimased kolmkümmend aastat, mil olen saanud Maardut oma
koduks nimetada. Eesti on väike, aga eripalgeline –
kellegi jaoks võib olla tähenduslik mõni teine paik,
MAARDU PANORAAM
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olgu see Sillamäe või Kilingi-Nõmme, Piirissaar või
Vilsandi. Keegi võib Eestit südames hoida ka eemalt,
piiri tagant.
Siinkohal mõtlen meie noortele, kellele võib vahel tunduda, et välismaal saaks ennast paremini
teostada. Miks mitte, piirid on lahti, Eesti on Euroopa Liidu liige ja üks vabadustest on vaba liikumine.
Võib mujal Euroopas või maailmas õppida või töötada, kuid hea oleks uute teadmiste ja kogemuste
võrra rikkamana koju tagasi tulla ning omalt poolt
kodukandi hüvangusse panustada. Sageli tekib
just kodumaast kaugel olles arusaamine, et Eestimaa on üks ütlemata armas ja mõnus paik. Siin on
kodune, siin on lähedased ja sõbrad, on ladusam
asjaajamine ja puhas loodus ning järjest suuremad
võimalused ennast teostada.
Maardulane Konstantin Gorodilov koos oma tšehhitarist partneri Dominika Bergmannovaga esindavad Eestit uhkusega ja teevad seda maailmameistritena kõige paremal moel. Meie teine Konstantin
– Vassiljev – on end jalgpalliplatsil mänginud meheks, kes on pälvinud suure lugupidamise mitmes
riigis ja tema pärand elab edasi ka pärast karjääri
lõppu. Eesti jalgpallikoondis ongi ehk üheks parimaks näiteks sellest, kuidas kahe erineva emakeelega sportlased võitlevad ühtsena ühise eesmärgi
nimel ja haaravad kaasa tuhandeid poolehoidjaid.
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Väikesest Eestist on aastate jooksul sirgunud
inimesi – peamiselt eestlasi ja venelasi –, kes on
murdnud ennast omal alal rahvusvahelisse tippu
ja toonud riigile juurde tuntust ja kuulsust. Teatavasti elab Maardus inimesi 56 rahvusest, kuid tervest Eestist leiab koguni 194 rahvuse esindajaid.
Järelikult soovitakse siia tulla, sest siin on elamisväärsed tingimused. Loomulikult rikastavad kohalikke kombeid ja kultuuri austavad mujalt saabunud inimesed oma oskuste ja teadmistega siinset
elu ja toovad juurde värvikust. Kõik neist ei pruugi
Eestisse alatiseks jääda, kuid enamik siirdub edasi heade muljetega väikesest, aga nutikast riigist,
mis mõtleb suurelt.
Eesti riik on küll numbriliselt väärikas eas, kuid
taasiseseisvununa alles noor ja mobiilne ning just
noored hakkavad tulevikus selle riigi ilmet kujundama. Kõik võimalused edasiminekuks on loodud – tuleb vaid julgelt ja rõõmsalt kindlal kursil jätkata. Riik
ei ole ju miski asi iseeneses, vaid on mõeldud rahva
jaoks, et inimesed võiksid õnnelikumalt elada.
Olgu meil kõigil ikka kodune Eesti sügaval südames, et elu siin riigis ja maal aastasadu edasi kestaks ja õitsele puhkeks!
Soovin teile, head maardulased, palju õnne Eesti
Vabariigi 101. aastapäeva puhul ja meeleolukat tähistamist! Rõõmsaid pühi teile ja teie lähedastele!

Lugupeetud linlased!
Riigikogu valimised toimuvad 3. märtsil.
Sel päeval saab hääletada elukohajärgses valimisjaoskonnas
kell 9–20
Maardus registreeritud elanike hääletamine toimub kolmes valimisjaoskonnas:
1. valimisjaoskond nr 1 - Ringi tn 64 (Maardu Gümnaasium);
2. valimisjaoskond nr 2 - Keemikute tn 19 (Maardu Kunstide Kool);
3. valimisjaoskond nr 3 - Keemikute tn 12b (Maardu Vaba Aja Keskus).
Valija, kelle elukohaandmed on kantud rahvastikuregistrisse Maardu linna täpsusega (ilma aadressita),
saab hääletada valimisjaoskonnas nr 2.
Kuhu täpselt hääletama minna, saab iga valija kontrollida siin aadressil:
https://valimised.rahvastikuregister.ee/
Valija saab terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu valimispäeval ka kodus hääletada.
Kodus hääletamise soovi korral tuleb esitada taotlus. Taotluse võib esitada Maardu Linnavalitsusele või
jaoskonnakomisjonile kuni 3. märtsini 2019 (kella 14ni) või telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile 3. märtsil 2019 kell 9–14.
Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
•valija nime;
•valija isikukoodi;
•valija aadressi;
•valija telefoninumbrit;
•kodus hääletamise põhjust.
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VOLINIKE TÖÖLAUALT TEGELIKKUSEKS

AILAR LYRA
Maardu Linnavolikogu esimees

Maardu Linnavolikogu kogunes käesoleva
aasta esimesele istungile 29. jaanuaril. Kokku oli arutusel neliteist päevakorrapunkti.
Kuulati komisjonide tööaruandeid
Maardu Linnavolikogu juurde on moodustatud 7 komisjoni. Jaanuari istungil
andsid 2018. aastal tehtud tööst ülevaate
revisjoni-, eelarve- ja majandus-, kommunaal- ja keskkonna- ning õigus- ja korrakaitsekomisjon. Veebruaris jätkavad aruannetega läinud aasta tegemistest sotsiaal- ja
tervishoiu-, haridus- ja noorsoo- ning kultuuri- ja spordikomisjon.
Lähenevad Riigikogu valimised
3. märtsil seisavad ees järjekordsed Riigikogu valimised. Selleks, et need Maardu
linna territooriumil edukalt läbi viia, moodustas volikogu oma otsustega valimiskomisjoni ja kolm jaoskonnakomisjoni.
Maardu linnas asuvad jaoskonnad Maardu
Gümnaasiumis, Maardu Kunstide Koolis ja
Maardu Vaba Aja Keskuses.
Tõusid lasteaiaõpetajate palgad
Määruse «Koolieelse lasteasutuse õpetajate ja tugispetsialistide töötasu alammäära
kehtestamine» vastuvõtmisega jätkas volikogu 2017. aasta septembrist võetud suunda ühtlustamaks lasteaiaõpetajate palgad
kooliõpetajate omadega. 1. jaanuarist 2019
on koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja
tugispetsialistide töötasu alammääraks
1125 eurot ning magistrikraadiga või sellega
võrdsustatud tasemega samade spetsialistide palk 1250 eurot.
Suurenesid toetused
Volikogu muutis jaanuari istungil vastu
võetud määrusega sotsiaaltoetuste korda,
mille alusel tõusis sünnitoetus esimese lap-

se sünni puhul 400 euroni varasema 384
euro asemel. Laiendati sünnipäevatoetuse
saajate ringi ka 76–79-aastastele. Ühtlasi
tõsteti eakate sünnipäevatoetust 40 euroni. Raske puude korral saadava toetuse
suuruseks on nüüdsest 18, sügava puude
korral 29 eurot.
Võeti vastu 2019. aasta eelarve
Maardu linna 2019. aasta eelarve menetlemine algas läinud aasta detsembris,
mil 18. kuupäeva istungil toimus I lugemine. 26. jaanuari istungil võeti käesoleva
aasta eelarve vastu. 2019. aasta planeeritav põhitegevuse tulude kogumaht on 15
184 156 eurot, kuludeks 14 166 900 eurot.
Kindlasti ei jää see eelarve sellel aastal
viimaseks. Tavaliselt menetleb volikogu
iga aasta kevadel I ja sügisel II lisaeelarvet.

Seega ei ole 15 miljonit eurot tõenäoliselt
lõplik eelarve suurus.
Peamine linnaeelarvesse laekuvate tulude
maht koosneb kohaliku omavalitsuse territooriumile registreeritud inimeste üksikisiku
tulumaksust. Seega, mida rohkem on Maardu
elanikeks registreeritud inimesi, seda rohkem
saame ka linna arengusse panustada.
Suurimatest investeeringutest jätkub
2019. aastal Maardu linna haridusasutuste
füüsilise keskkonna parendamine. Prioriteediks on lasteaia Rukkilill Nurga tänava
hoone rekonstrueerimine. Kommunaalmajanduse tegevustest jätkub suurima projektina Kroodi tööstus- ja Maardu järve äärse
piirkonna ühisveevärgi ning kanalisatsiooni
rekonstrueerimine.

RIIGIKOGU VÕTTIS VASTU PUUETEGA LASTE
TOETUSI SUURENDAVA SEADUSE
VEIKO PESUR
Riigikogu pressiteenistus

Riigikogu võttis 13. veebruaril istungil
vastu seaduse, mis tõstab keskmise ja raske
puudega lapse sotsiaaltoetused praegusega võrreldes kahekordseks ning sügava puudega lapse toetuse kolmekordseks.
Puuetega laste toetuse suuruse aluseks
on sotsiaaltoetuse määr, mida ei ole 2006.
aastast alates muudetud. Värske seaduse-

muudatuse tulemusena hakatakse uuest
aastast maksma keskmise puudega lapsele
toetust 138 eurot ja raske puudega lapsele
161 eurot. Sügava puudega lapsele hakatakse toetust maksma 241 eurot.
Seaduse eesmärk on suurendada puudega laste toetusi nii, et see tagaks igale
abivajajale iseseisva toimetuleku, toetaks
nende sotsiaalset hakkamasaamist ja
looks toimetulekuks võrdsed võimalused.
Samuti soodustab puudest tingitud lisakulude osaline hüvitamine õppimist ja tööta-

mist ning aitab täita abivajaja rehabilitatsiooniplaani.
Eestis elab ligi 13 000 puudega last. Võrreldes 2009. aastaga on see arv pea kahekordistunud. 2017. aastal maksti keskmise
puudega lapse toetust 5 000 lapsele, raske
puudega lapse toetust 7 164 ning sügava
puudega lapse toetust 732 lapsele.
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse poolt hääletas 72
saadikut.
Seadus jõustub 1. jaanuaril. 2020.

MAARDU PANORAAM
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PALJU ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS, KALLIS EESTI!

24. veebruaril toimus Muugal esmakordselt
pidulik üritus, mis pühendati Eesti Vabariigi
101. sünnipäevale.
Juba varahommikul päikesetõusu ajal kogunesid
kümned Muuga ja Kallavere elanikud Muuga lasteaia
juurde, et Eestit sünnipäeva puhul ühiselt õnnitleda ja
sõbralikus meeleolus üksteisega suhelda. Pidulikul üritusel kõlas Eesti rahvushümn ja kell 7.33 heisati Eesti
lipp. Tseremoonial esinesid õnnitlustega linnapea Vladimir Arhipov ja linnavolikogu esimees Ailar Lyra.
Maardu linnapea Vladimir Arhipov avaldas Eesti rahvale tänu riigi iseseisvuse ja identiteedi säilimise eest.
«Eesti riigi võim näitab, et meie inimesed on tugevad.
Eesti rahvas hoidis sajandeid oma keelt, identiteeti
ja hinge ja unistas vabadusest, mis meil praegu on,»
ütles Vladimir Arhipov. «Sada ja üks aastat ajalugu
– see on lühike aeg, kuid põlvkondade jaoks on see
ajalugu, sündmus, see on meie elu. Me peame meeles
pidama ja hindama neid inimesi, kes andsid oma elu,
et me saaksime vabadeks inimesteks vabal maal.»
Tseremoonial osalenud linnaelanike poole pöördudes soovis Vladimir Arhipov kõigile head tervist, jõudu
ja edu ja et iga inimene õitseks oma riigi hüvanguks.
«Eesti Vabariik algab meist endist – meie südametest, meie peredest, kodudest, linnadest ja valdadest
– nii sünnibki meie vaba riik. Me ehitame Maardu ja
oma Eesti koos,» lisas ta.
Maardu linnavolikogu esimehe Ailar Lyra kõne vabariigi sünnipäeva puhul sisaldas viidet Eesti riigi
loomise ajaloo ammustele lehekülgedele. «23. veebruaril 1918 loeti Pärnu Endla seltsimaja rõdult ette
Eesti iseseisvusmanifest ja 24. veebruaril jõudis uudis
Tallinnasse,» ütles Ailar Lyra oma kõnes. «Iseseisvus
ei tulnud lihtsalt, kuid kui me unistame, saavad meie
unistused tõeks. Need täituvad tänu inimestele, tänu
ühiskonnale. Palju õnne, Eesti!»
Traditsioonilised vabariigi sünnipäevaga seotud
sündmused toimusid terve nädala jooksul – lasteaedades toimusid pidulikud hommikused etendused,
koolides valmistasid õpetajad ja õpilased ette kontserte, kuhu kutsusid ka linnavalitsuse esindajad ja
lapsevanemad; Maardu Põhikoolis toimus parimate
õpilaste ja nende vanemate vastuvõtt.
Ilusad pidulikud sündmused, mis on ette valmistatud suure hoole ja põnevusega, hümni sõnad, mis kajasid igas südames, naeratused laste ja täiskasvanute
nägudel ning tõeline siiras rõõm – see kõik on meie
kingitus sulle, kallis riik.
Palju õnne, Eesti!
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MAARDUS TÕSTETI TAAS LASTEAIAÕPETAJATE JA
TUGISPETSIALISTIDE PALGAMÄÄRASID

JELENA KATSUBA
Linnavalitsuse avalike suhete
osakonna juhataja

Maardu Linnavolikogu istungil toetasid saadikud määrust, mis kehtestab
lasteaiaõpetajate ja tugispetsialistide
uued töötasu alammäärad täistööajaga töötamise korral.
Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul vajab lasteaiaõpetajate töö
jätkuvalt suuremat väärtustamist.
«Riik on lasteaiaõpetajate töötasude
ühtlustamiseks appi tulnud, toetades
neid omavalitsusi, kes on ise valmis
palgatõusu panustama. Ka sel aastal

saime koostöös riigiga taas tõsta töötasusid meie lasteaedades töötavatele õpetajatele ja tugispetsialistidele»,
teatas linnapea.
Alates 01. jaanuarist 2019 kehtestati
Maardu lasteaedade magistrikraadiga õpetaja ja tugispetsialisti töötasu
alammääraks täistööajaga töötamise
korral vähemalt 1250 eurot kuus ning
õpetaja ja tugispetsialisti töötasu alammääraks on täistööajaga töötamise korral 1125 eurot kuus.
Magistrikraadiga õpetajatele ja tugispetsialistidele töötasu alamäära kehtestamisel 1250 euroni tõuseb
nende palk keskmiselt 200 euro võrra.

Kõrgharidusega lasteaiaõpetajate ja
tugispetsialistide töötasu alamäära
kehtestamisel 1125 euroni tõuseb nende
palk keskmiselt 75 euro võrra. Kesk- ja
keskeriharidusega õpetajatele ja tugispetsialistidele töötasu alamäära kehtestamisel 1125 euroni tõuseb nende
palk keskmiselt 145 euro võrra. Kokku
tõuseb töötasu alates 1. jaanuarist 2019
101 ametikohal.
Määrusega taotletav eesmärk on
lähemate aastate jooksul võrdsustada alushariduse pedagoogide töötasu
üldhariduskoolides töötavate pedagoogide töötasuga.

MAARDUS KASVASID TAAS SOTSIAALTOETUSED
JELENA KATSUBA
Linnavalitsuse avalike suhete
osakonna juhataja

29. jaanuaril volikogu istungil võeti
vastu määruse muudatus, mis muuhulgas tõstab sünnitoetuse suurust
esimese lapse sünni puhul 400 euroni,
samuti tõstetakse eakate sünnipäeva
toetuse suurust 40 euroni. Suurenevad ka erivajadustega isikutele väljamakstavad toetused.
Maardu linnapea Vladimir Arhipovi
sõnul pakutakse noortele peredele,
lastele, eakatele ja puuetega inimestele linna eelarvest võimalikult ulatuslikke sotsiaaltoetusi. „Lapsed on
meie suur väärtus ning mul on hea
meel, et Maardus makstav sünnitoe-

tus on Eesti üks kõrgemaid. Samal
ajal tuleb järgi aidata erivajadustega
isikuid ja eakamaid inimesi. Elu on
läinud kallimaks, seetõttu pakub linnavalitsus erivajadustega inimestele
täiendavat sotsiaalset tugi.» sõnas
linnapea.
Linnavalitsuse soovil tunnustakse eakaid nende sünnipäeva puhul,
toetus summas 40 eurot määratakse
isikule tema sünnipäeval 65, 70, 75
aastaseks saamisel ja alates 76. sünnipäevast igal aastal.
Lisaks tõstetakse erivajadustega
isikute toimetulekuvõimet, kes teevad puudest tulenevaid vältimatuid
kulutusi näiteks ravimitele, abivahenditele, taastusravile või muudeks vajalikuks. Selleks kavatsetakse tõsta

antud toetusi keskmiselt 15% võrra.
Uuteks toetuste suurusteks kehtestati
vastavalt 18 eurot raske puude puhul
ja 29 eurot sügava puude puhul.
Sünnitoetuse ja sünnipäeva toetuse määrad tõstetakse tagasiulatuvalt
alates 1.jaanuarist 2019, erivajadustega inimeste toetuste suurus muutub
alates 1. veebruar 2019.
Linnavalitsuse korraldusega tõusevad alates 1.veebruarst 2019 ka
hooldajatoetused puudega täisealise
ja puudega lapse hooldajale. Uueks
hooldajatoetuse määraks puudega
täisealise hooldajale on 30 eurot ning
puudega lapse hooldajale 75 eurot.

EELINFO. LÄHIAJAL AVANEB MEETME «PUUETEGA INIMESTE ELUASEME
FÜÜSILINE KOHANDAMINE“ 2019. a. TAOTLUSVOOR
Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:
1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sh eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee,
hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
2. hügieenitoimingute parandamiseks;
3.köögitoimingute parandamiseks.
Toetuse andmise tingimused on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määrusega nr 4 «Puuetega
inimeste eluaseme füüsiline kohandamine».
Pärase seda, kui rakendusüksus on meetme taotlusvooru välja kuulutanud, teeb Maardu Linnavalitsus otsuse 2019. a.
projektis osalemise kohanduste arvu ja taotluste esitamise perioodi kohta.
Info avaldatakse Maardu linna kodulehel.
Lisainfo sotsiaalabiosakonnast: tel. 6060720, reet.aljas@maardu.ee või 6060712, kirill.maslov@maardu.ee
MAARDU PANORAAM
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MAARDUS ALGAS HÄÄLETAMINE KODULINN KAUNIMAKS
2019 KONKURSI PARIMATE IDEEDE EEST
JELENA KATSUBA
Linnavalitsuse avalike suhete
osakonna juhataja

Jaanuaris kuulutas Maardu linnavalitsus välja ideekonkursi Kodulinn Kaunimaks
2019, mille raames esitasid kolme nädala
jooksul maardulased erinevad ideed linna
paremaks muutmiseks. 19. veebruariks 2019
laekus konkursile 21 ideed .
Konkursi komisjon valis kõikidest esitatud
ideedest välja 7, mis vastavad konkursi tingimustele, mille maksumus ei ületa 30000
eurot, mida on võimalik realiseerida 2019
aasta jooksul ning mille hooldamine ei too
ebamõistlike kulusid tulevikus.
•Maardu Põhikooli spordiväljaku renoveerimine (idee esitajad Natalja Tšusovljanova, Taisia Gontšarova, Anna Kotškina,
Valentina Tsarjova ja teised).
Jooksuradade, kaugushüppe- ja palliviske
sektorite korda tegemine
•Kaasaegne korvpalli välisväljak Maardu Gümnaasiumi juures (idee esitaja Artjom Filjok)
Tänavakorvpalli väljak lastele, noortele ja
kõigile huvilistele
•Laste mänguväljak puuetega/vähenenud võimalustega lastele ja väikelastele (idee autor Tatjana- Aleksandra Aljautdinova)
Teistsuguse varustatusega mänguväljak,
kus on mõeldud puuetega lastele (spetsiaalsed kiiged ratastoolis lastele jne). Võib
samuti olla osa tavalisest mänguväljakust,
aga koos vastava varustusega.
•Avalikud lauatennise lauad (idee esitaja Jekaterina Saveljeva)
Idee on paigaldada igasse linnapiirkonda
lauatennise lauad, et noored ja lapsed oleksid rohkem motiveeritud veetma oma vaba
aega värskes õhus.

•Stiilsed bussipeatused (idee esitaja
Maria Vesselko)
Kujundada bussipeatusi ühtses stiilis koos
Maardu linna sümbolitega, piirkonna kaardiga, bussimarsruudiga – üldse kasuliku infoga
nii linna elanikele kui ka külalistele - kolmes
keeles.
•Infostendid (idee autor Maria Vesselko)
Paigutada infostende olulisematesse
punktidesse linnas; stendidel nii ametlik kui
ka mitteametlik info: ürituste ja huviringide
reklaam, linna kaart, üldine teave linna ajaloost, muud uudised jne.
•Lastenurk linnastaadioni juurde (idee
autor Maardu Linnameeskond)
Maardu Linnameeskond osaleb sel aastal
Eesti meistrivõistluste kõrgliigas ja staadioni tingimised vajavad parandamist. Selleks
vajalik luua noorimatele kaasaelajatele oma
staadioninurgake, kus saab kasulikult aega
veeta nii lastel kui lapsevanematel. Seal
paiknes minijalgpalliväljak, mänguväljak,
kiiged, liivakast. Ideed oleks võimalik realiseerida 2019. aasta suveks.

Iga vähemalt 16.aastane Maardus registreeritud elanik saab anda oma hääle kahele ideele, mis tema arvates peavad olema
teostatud selle ideekonkursi raames.
Hääletamine kestab 4 - 20. märtsini
2019 ning selle tulemused avalikustatakse
aprillis.
Hääletada saab:
•elektrooniliselt läbi www.volis.ee portaali (eeldab sisselogimist ID kaardi või Mobiil ID kaudu);
•avaldades oma soovi paberil ning tuues
seda Maardu Vaba Aja Keskusesse kl 10-16
(kaasa võtta pass, ID kaart või juhiluba);
•saates oma valiku emaili teel aadressile linnavalitsus@maardu.ee. Kirjas
peab nimetama oma täisnime, isikukoodi
ning idee(d), mille toetused soovite oma
hääl(ed) anda. Ilma isikukoodita hääled arvestusse ei võeta.
NB! Hääletusel osaledes annate Maardu
Linnavalitsusele nõusoleku teie isikuandmete töötlemiseks ametliku elukoha kindlaks
määramiseks.

KOLMEPOOLNE KOOSTÖÖLEPING
Maardu Linnavalitsus, Maardu Noortekeskus ja Vopak E.O.S AS kirjutasid kolmepoolsele lepingule alla, mis annab finantsilise
toe noortekeskuse projekti «Noorte tervislik
eluviis» jätkamisele Maardus ka 2019 aastal.
Juba 9 aastat kestev algatus kaasab aktiivselt Maardu noori erinevatesse põnevatesse
tegevustele ning näitab neile, et tervislikud
valikud annavad nende elule uue kvaliteeti.
Projekti raames külastavad keskuse noored
aasta jooksul tasuta ujulat ja soetatakse
spordi- ja muud vajalikku inventari. Täname
meie hea koostööpartnerit Vopak E.O.S-i
finantsilise toe eest ning soovime meie tublidele noortele ja nende juhendajatele uusi
avastusi ja palju rõõmu.
Fotol: Lepingu allakirjutamine on kinnitatud käepigistusega
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JURIIDILINE ABI
Lugeja küsimus juristile:
Tööandja pakub mulle seoses töötasu alammäära tõusuga 1. jaanuarist
allkirjastamiseks töölepingu lisa, kus
on teise tingimusena kirjas, et ta sõlmib minuga leppetrahvi kokkuleppe
töötervishoiu ja tööohutuse nõuete
rikkumise eest kuni 10 000 eurot. Tööandja väidab, et kui ma alla ei kirjuta,
siis saan ma töötasu ikka 500 eurot,
mitte 540 eurot kuus. Kas ma pean sellise ettepanekuga nõus olema ja kuidas sellises olukorras käituda?
Vastab Meeli Miidla-Vanatalu,
Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja ennetuse ja õiguse alal:
Töölepingu tingimusi saab üldjuhul
muuta ainult poolte kokkuleppel, kuid
esitatud küsimuste puhul tuleb eraldi
vaadelda töötasu alammääraga seotud tingimust ja leppetrahvi kokkuleppe ettepanekut.
Vabariigi Valitsus kehtestas sotsiaalpartnerite kokkuleppe tulemusel
2019. aastast töötasu alammääraks
täistööaja korral 540 eurot kuus. See
tähendab, et alates 1. jaanuarist ei saa
ega tohi töötajale väiksemat töötasu
maksta, isegi kui töölepingu tingimuste
muutmist ei allkirjastata. Kui tööandja
jätkab 500 euro maksmist, tekib töötajal õigus saamata jäänud töötasu nõude esitamiseks tööandjale ning lisaks
võimalus pöörduda selle nõudega töövaidluskomisjoni või kohtusse.

Lugeja küsimus juristile
Ettevõttes koostatakse puhkuste ajakava ning tööandja palus kõik puhkusepäevad lisada graafikusse. Kui ma asusin tööle eelmisel aastal 10. augustil, siis
mitu põhipuhkuse päeva ma sel aastal
saan kasutada? Kas ma ikka pean kõik
puhkusepäevad, sealhulgas eelmisest
aastas jäänud puhkamata päevad lisama puhkuste graafikusse? Ma sooviksin
ühe osa puhkusest jätta n.ö varuks, sest
ei ole päris kindel, kuna ma tahaks puhata.

JURISTI ABI

Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud
töötasu alammäära muutmisel või uute
laiendatud kollektiivlepingute kehtima
hakkamisel, mille alusel on töötajal
õigus saada kõrgemat töötasu, ei pea
tööandja sõlmima iga töötajaga täiendavat töölepingu lisa, vaid piisab töötajate teavitamisest näiteks e-kirjaga või
teatega kõigile töötajatele kättesaadavas infosüsteemis. Oluline on, et see
info töötajateni jõuaks.
Hoopis teine teema on aga viidatud
leppetrahvi kokkuleppega. 1. jaanuarist
jõustus töötervishoiu ja tööohutuse
seaduse uus säte, mis annab tõesti tööandjale ja töötajale võimaluse
(mitte kohustuse) kokku leppida leppetrahvi rakendamises juhul, kui üks
või teine pool rikub talle seoses töötervishoiu või tööohutuse nõuete täitmisega pandud kohustusi.
Leppetrahvi kokkulepe saab sündida
ainult tööandja ja töötaja omavaheliste
läbirääkimiste tulemusel ehk mõlemad
pooled peavad üheselt mõistetavalt aru
saama, miks nad selle kokkuleppe sõlmivad ning milliste rikkumiste korral ja
kuidas saab leppetrahvi teiselt poolelt
sisse nõuda.
Selleks, et leppetrahvi kokkulepe üldse kehtiks, peavad olema täidetud järgmised eeldused:
1. Pooled on kokkuleppe sõlminud
kirjalikult, st paberkandajal omakäelise
allkirjaga või elektrooniliselt digitaalallkirjastatult.
2. Kokkulepe on sõlmitud heauskselt ja mõlemale poolele arusaadavalt,
st kokkuleppes määratakse kindlaks
nii töötaja kui ka tööandja tegevused,

mida saab käsitada töötervishoiu ja
tööohutuse nõuete rikkumisena ja mis
võivad kaasa tuua ohu töötaja tervisele.
3. Tegemist ei ole tüüptingimusega,
mis rakenduks automaatselt kõigile
ettevõtte töötajatele ehk pooled on
pidanud leppetrahvi küsimuses eelnevalt läbirääkimisi.
4. Tööandja on töötajat eelnevalt juhendanud ja välja õpetanud, lähtudes
töötervishoiu ja tööohutuse seaduse
nõuetest (hilisema vaidluse korral peab
see tegevus olema tõendatav).
5. Kokkulepitud leppetrahv ei ole
ebamõistlikult suur. Siinjuures tuleb arvestada, et seadus piirab tööandja võimalust nõuda töötajalt leppetrahvi, sätestades, et leppetrahv ei tohi ületada
töötaja ühe kuu keskmist töötasu. Tööandjalt tema rikkumiste korral nõutava
leppetrahvi suurus on aga kokkuleppe
küsimus ning selles osas seadusandja
piire ei sea. Siiski hinnatakse vaidluse
korral ka tööandjalt nõutava leppetrahvi suuruse mõistlikkust.
Kui kasvõi üks nendest tingimustest
on täitmata, võib leppetrahvi kokkulepe
olla algusest peale tühine.
Soovitame töötajal, kes tööandjalt
sarnase ettepaneku sai, kindlasti vastata ja selgelt väljendada, et Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu
alammäärast tuleb lähtuda ka kokkuleppe mittesõlmimisel; leppetrahvi kokkuleppe osas aga selgitada, kas ollakse
valmis tööandjaga läbirääkimistesse
asuma või öeldakse selgelt, et ei soovita
leppetrahvi kokkulepet sõlmida, selgitades võimalusel, miks seda ei soovita.

Vastab Kaire Saarep, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja
Tööandjal on õigus iga kalendriaasta
alguses koostada puhkuste ajakava,
et ta saaks planeerida, millal töötajad
puhkuse tõttu töölt eemal on. Seetõttu
märgitakse puhkuste ajakavasse põhipuhkus ja kasutamata puhkus. See
tähendab, et puhkuste ajakavva tuleb
märkida nii käesoleva aasta kui eelmisest aastast jäänud kasutamata põhipuhkus. Kui Te ei soovi kogu puhkust
puhkuste ajakavasse märkida, siis selleks tuleb tööandjaga saavutada kokkulepe. Kui tööandja Teie ettepanekuga
ei nõustu, tuleb lisada ajakavasse kogu
puhkus. Poolte kokkuleppel saab puhkuste ajakava aasta keskel muuta. Puh-

kuste ajakava koostatakse töölepingu
seaduse kohaselt hiljemaks 31. märtsiks.
Kui Te asusite tööle 10. augustil 2018
ning põhipuhkust ei kasutanud, siis
2019. aastal saate Te puhata 11 põhipuhkuse päeva 2018. aasta eest (valem
on järgmine: 28 (väljateenitavate põhipuhkuse päevade arv kalendriaastas)
/ 365 × 144 (kalendripäevade arv 10.
augustist 31. detsembrini) = 11,05) ja 28
kalendripäeva 2019. aasta eest ehk kokku 39 kalendripäeva. Kui Teile on määratud osaline või puuduv töövõime, siis on
Teil 2019. aastal õigus puhata vastavalt
14 (35 / 365 × 144 = 13,81) kalendripäeva 2018 aasta eest + 35 kalendripäeva
2019. aasta eest = 59 kalendripäeva.
MAARDU PANORAAM
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MAARDUS TOIMUS UUTE LINNAKODANIKE VASTUVÕTT

JELENA KATSUBA
Linnavalitsuse avalike suhete
osakonna juhataja

14. veebruaril toimus Maardu Vaba Aja
Keskuse saalis vastsündinute ja nende
vanemate pidulik vastuvõtt, mida linnavalitsus korraldab regulaarselt vastsete
linnakodanike meelespidamiseks. Üritusel osales 21 perekonda.
Maardu linnapea Vladimir Arhipov
soovis kõikidele peredele õnne ning andis kõige väiksematele maardulastele
kätte nimetunnistused, lilled ja nimelised hõbelusikad. «Maardu linn on oma
elanikkonna vanuselise koosseisu poo-
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lest jätkuvalt Eesti nooremate linnade
seas. See annab selgesti tunnistust ka
paranenud elukeskkonnast. Lapsed on
meie suur väärtus ning mul on hea meel,
et Maardus makstav sünnitoetus on Eesti üks kõrgemaid. Sel aastal õnnestus
meil tõsta sünnitoetuse suurust esimese
lapse sünni puhul 400 euroni.», sõnas
linnapea. «Ma soovin kõigile lastevanematele edu laste kasvatamisel, et lapsed
kasvaksid terveteks, tublideks, tarkadeks
ja haritud inimesteks ning neist saaksid
tulevikus meie linna väärikad kodanikud», lisas Arhipov.
2018. aastal sündis Maardus 127 last
ja jaanuaris 2019 sündis 3 last. Levinu-

mate poiste nimede hulgas olid näiteks
Demid, Mark ja Denis. Tüdrukute hulgas olid populaarseimad nimed Anna,
Anastassia, Nicole.
Pidulikul üritusel osalesid koos vanematega Samuel Višnevski, Nikas Tabola, Ksenia Kudrjavtseva, Melissa Stjuff,
Amelija Šilimaite, Denis Yesiepchuk, Lukas Ostaptšuk, Anna Malysh, Olivia Rogerson, Kira Nikirofova, Akim Nironen,
Isabel Hoffström, Rafael Hoffström, Lisandra Pajuri, Anna Griškovets, Alexander Nekrasov, Sarra Iljina, Elizaveta
Kuliš, Demid Duditš, Mark Mohharev ja
Frederik Kool.

MEIE LINNA PIDU

VEEBRUAR 2019

HÕISSA, VASTLAD!
DMITRI HARTŠENKO
Maardu Kultuuri- ja Infokeskuse direktor

Pikk ja külm talv on lõppenud ja loomulikult ootavad meie linlased esimest
kevadpidu - traditsioonilist slaavi vastlapidu Maslenitsa. Nagu eelmistelgi
aastatel, on Maslenitsa iga-aastaste
rahvapidude sarja esimene pääsuke,
millele järgnevad alati meie kõigi armastatud kevadlaat ja muud üritused.
Kogu Maardu Kultuuri- ja Infokeskuse
kollektiiv valmistub põhjalikult Maslenitsa tähistamiseks, mis sel aastal
toimub eriti laiahaardeliselt. Vaatamata sellele, et selle peo korraldamise
traditsioonid on väga vanad, mis tähendab, et nad on kõigile hästi teada,
püüdsime siiski leida uusi lahendusi, et
muuta oma lemmikpidu värvikamaks
– mõtlesime välja uusi võistlusi ja meelelahutusüritusi, leidsime teisi esinejaid.
See ei tähenda, et oleme hüljanud rahva armastatud esinejad, kuid oleme eri
kollektiivide üksiketendused ühendanud temaatiliste koondkontsertidega ja
laiendanud veidi nende sisu. Teisisõnu
on peo formaat muutumas.
Maslenitsa kontserdiprogrammi põhiosa esitavad vokaal- ja tantsukollektiivid slaaviteemalise repertuaari-

ga. Nagu tavaliselt, on selle puhkuse
fookus slaavi rahvapärimus, kuid peokülalisi kutsutakse ka vaatama Eesti
kollektiive, kaukaasia tantse ja tatari
muusika esitajaid.
Programmi üks plokk on koostatud
Maardu linna noortekollektiivide esinemistest. Samuti on olemas nostalgiline
estraadiplokk. Selle aasta kontserdiprogrammi kulminatsiooniks on noore,
kuid juba populaarsust kogunud Maardu
rockbändi Batonõ esinemine. Esmakordselt lõpeb üritus vabaõhu-noortediskoga, mille nimi After Maslenitsa.
Erinevalt varasematest aastatest
oleme pööranud eritähelepanu lasteprogrammi koostamisele. Maardu linna
külastab esmakordselt miniloomaaed
Ranna Rantšo, kus lapsed saavad loomadega mängida ja neid toita. Samuti
sõidab ekskursiooni-miniekspressrong
Raudhobu. Vastlateemalise etenduse
annab nukuteater WONDER PLANET.
Ka täiskasvanud ei pea igavust tundma – peokülastajad saavad osaleda
palgi saagimisvõistlusel, pannkookide
pakul valmistamise meistriklassis, osaleda rusikavõitlusel poksitšempioni Pavel Semjonoviga jne.
Toimub ka traditsiooniline söömaaeg, sest Maardu linn on alati olnud
kuulus helduse poolest. On otsusta-

tud toita kõiki Maslenitsast osavõtjaid
pannkookidega. Seega kutsume kõiki
pannkooke sööma!
Sellel aastal pöörame suurt tähelepanu kogu peoplatsi kujundusele. Maardu
Põhikooli õpilaste seas toimus pannide
maalimisvõistlus, seega auhinnatakse
üritusel võistluse võitjaid. Ja muidugi
kaunistame ka oma lava nende kaunite
värvitud pannidega.
Sarnaselt ammustele aegadele pole
ükski vastlasündmus lõppenud ilma
Maslenitsa hirmutise sümboolse põletamiseta. Meie peo kulminatsioon on traditsiooniline, sümboliseerides hüvastijättu
talvega ja kevade saabumist. Aga õhtul
kutsume kõiki vaatama ilutulestikku!
Seega, linnaelanikud ja külalised,
tulge 10. märtsil Maslenitsa rõõmsale tähistamisele, mis toimub Maardus
tavapärases kohas - Rahvamaja esisel
platsil (Karjääri 7).
Kohtumiseni Maslenitsal!

KULTUURI- JA MEELELAHUTUSPROGRAMM
«MAARDU MASLENITSA 2019»
12:00 - Pidulik rongkäik
12:10 - Kontsert «Lõbutse, Maslenitsa!»
(vokaalansamblid «Raduga», «Kupava», «Jatran»;
tantsuansambel «Lotos» ja Pjotr Zotovitš)
12:50 - Linna juhtkonna tervitused
13:00 - Kontsert «Lõbutse, Maslenitsa!» jätkub (vokaalansamblid
«Rjabinuška», «Eridan» ja «Tähekesed»)
13:00 - Kostitame pannkookidega
13:45 - Noorte ansamblite kontsert «Meeletu Maslenitsa»
(«Dream Power», «Art Arena», «Eridan») ja alati nooruslik kollektiiv «Arhidea»
14:45 - Kontsert «Kauged külalised» (Sergei Voronov ja show-teater
«Jagory», Rafael, tantsuansamblid «Теrek», «Кolar» «Bella» ja eesti tantsuansambel «Lee»)
16:15 - Kontsert «Uhke Maslenitsa!» (Marina Ostrovskaja, rahvalaulukoor «Sudaruški» ja tantsuansambel «Kolar»)
17:10 - Estraadikontsert «Nostalgiline Maslenitsa» (Elena Derizemlja, Ljudmila Veinšreideris ja Pjotr Zotovitš)
17:45 - Ansambel «Batonõ» kontsert
18:20 - Peo lõpetamine
18:30 - Maslenitsa topise põletamine ja pidulik ilutulestik
18:40 - 20:00 - Noorte disko

Meelelahutuslik programm lastele «Laste hoov»
10:00 - 17:00 Ranna Rantšo» koduloomade park
13:30, 14:00 ja 14:30 Minirongi Ekspress «Raudhobune» stardiajad
12:30, 13:30 ja 14:30 «WONDER PLANET»: nukuteatri Maslenitsa
aineline etendus

Mänguväljak «Talvised mängud»

Mängud, võitlused, konkursid «Patjade lahing«, «Tekkide sikutamine», «Rusikavõitlus», «Pliinid pudelis», «Pliinid pakul», palgi saagimine «Küttepuit», «Uljad tšastuškad», «Pannkookide kiirsöömine»
ja palju muud.

Kogu päeva on teiega

Mõisahärra (Eesti Vene teatri näitleja Aleksandr Kutšmezov), Mustlanna Aza, Miška- päntjalg ja pika palmikuga ilus Aljona.

Ürituse korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis
muudatusi.

MAARDU PANORAAM
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MEIE KÜLALINE – PAVEL MAKAROV
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Teadmiseks:
Pavel Makarov on avaldanud 20
raamatut ja umbes 2000 intervjuud,
ta on korraldanud 5 kunstifestivali ja
saatejuhina eetrisse lasknud umbes
600 telesaadet kanalites REN-TV
(Moskva), Kultura (Moskva), Kanal 2
(Tallinn) ja CNN.

JEVGENI GOLOVATSH
Projekti «Kohtumised huvitavate
inimestega» korraldaja

fotoekspositsioonist, millel on rohkem
kui tuhat kuulsat inimest, kellega ta tegi
unustamatuid intervjuusid, mis liikusid
tema raamatute lehekülgedele.

PAVEL MAKAROV on tuntud ajakirjanik, saatejuht, kirjanik, kirjastuse Makarov asutaja ja juht, enam kui 20 veneja eestikeelse raamatu autor: intervjuud
tuntud kunsti-, teadus-, kultuur-, spordi-, poliitika-, filmi- ja teatritegelastega.
Pavel on elurõõmus ja optimistlik inimene, kellel on erakordne huumorimeel ja
kaasasündinud sõbralikkus, isik, kellel
on peenetundeline vaimsus ja haruldane omadus - võime kuulata, mis on
teinud temast oma valdkonna professionaali.

Pavel korraldas Maardus oma esimese loomeõhtu, tänades siiralt publikut
ja korraldajaid külalislahkuse eest.
Meie tutvus temaga on jätnud kustumatu mulje ja soovi Paveliga mitmeid
kordi kohtuda.
Loomingulisi kordaminekuid teile,
Pavel, ja kerget sulge!

Selle huvitava ja liialdamata ainulaadse inimesega õnnestus kohtuda
Maardu inimestel, kes tulid tema loomekohtumisele projekti «Kohtumised
huvitavate inimestega» raames. Kuigi
see ei olnud ainult kohtumine, vaid usalduslik suhtlus: Pavel rääkis iseendast,
intervjuu loomise etappidest, esitas küsimusi ja vastas ise publiku küsimustele
väga hea meelega ja talle omase huumoriga. Kellega kuulsatest inimestest
oli kõige huvitavam ja meeldejäävam
vestlus; kes iial ei saa tema raamatute
lehekülgedele; kuidas tal õnnestus lapsepõlves, ilma igasuguste vahenditeta,
vaadata ära kõik Tallinna kinode filmid
- vaatajad said neile ja paljudele teistele
küsimustele siirad vastused.
Kohtumisel Maardu Vaba Aja Keskuses esitles Pavel ka väikest osa oma
12 MAARDU PANORAAM

TUNTUD ISIKUD
PAVEL MAKAROVI KOHTA
Nikas Safronov:
«Pasha Makarov on minu ammune,
imeline ja vapustav sõber. On võimatu
teda mitte armastada, mitte austada,
mitte väärtustada. Ta on siin maailmas
üks vähestest, kellega on meeldiv isegi
vaikides rääkida. Ta on sihikindel, heldimapanev ja empaatiline inimene. Ja lisaks suudab ta tänu oma andele ja energiale eemaldada riikide vahelisi piire».
Gennadi Hazanov:
«Ma olen Pavelile tänulik professionaalse täpsuse eest, tema haruldase
võime eest mitte ainult kuulata, vaid
ka kuulda. Aega, mis temaga vestluseks
kulub, lendab iga kord lendab märkamatult, kuid jätab rõõmu ja lootust, et
mitte kõik siin maailmas ei ole nii tobe».
Ia Savvina:
«Sellised saarekesed nagu Pasha on
haruldus. Ma jumaldan, hindan ja armastan teda. Ta ei valeta ega moonuta

fakte. Ta ju-tus-tab! Ja ta räägib alati
avameelselt ja siiralt».
Oleg Tabakov:
«Paveli teod on õiged ja seega inimestele vajalikud. Ta on omakasupüüdmatu
ja saatus soosib teda».
Vitali Vulf:
«Mitte igaühele ei tule külla need,
kellega Pavel rääkis ja tuttav on. Aga
talle tulevad, kusjuures teevad seda
rõõmuga».
Juri Nikulin:
«Kõik Paveli küsimused on huvitavad ja
mis kõige tähtsam - mittestandardsed. Temaga juba igav ei hakka».
Mihhail Kozakov:
«Makarovi ainulaadsus on selles, et
ta kirjeldab sellises justkui klopitud žanris inimeste elusid nii edukalt, et meie
järglased mõistavad pigem meie aega
tema intervjuude kaudu kui tõsise žanri
sotsioloogiliste uuringute alusel».
PAVELIL ON MUID
SAAVUTUSI KÜLL JA VEEL
Moskva Kirjanike Liidu ja Eesti Teatriliidu liige, Eesti Ajakirjanike Liidu preemia «Kuldne sulg» ja heategevusfondi
«Halastus» preemia laureaat, rahvusvaheliste telefestivalide osaleja ja auhinnavõitja Berliinis, Varssavis ja Pariisis,
rahvusvahelise organisatsiooni Lahkuse
Akadeemia akadeemik. Autasustatud
ordeniga «Venemaa uus eliit»; Vene
ajakiri Litsa hõlmas ta «2000 Vene iidoli» hulka ja entsüklopeedias on ta jaotises «Meie aastatuhande inimesed».
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MUUGA SADAM TEGUTSEB KAUBAVOOGUDE RISTTEEL
KUIDO MERITS
Meediaspetsialist

Teatavasti koosneb Maardu linna territoorium omavahel selgelt eristuvatest osadest,
millest põhjapoolseim on Muuga Sadam
oma 524, 2 ha suuruse maa-alaga. Tõele au
andes ulatuvad Muuga sadama krundid ka
Viimsi ja Jõelähtme valla piiridesse, ent enamik olulisematest objektidest jääb ikkagi
Maardu alla. Seega, kui ütleme Muuga sadam, siis mõtleme selle all ühtlasi Maardut.
Kui Tallinn on keskendunud enam keskendunud reisijateveole, siis Muuga sadam oma
käimasolevate arendusprojektidega omab
huvitavaid kaubaveo perspektiive lähitulevikus ja miks mitte sajanditeks. Muuga merekaubasadamat on Tallinna Sadama juht
Valdo Kalm nimetanud «kroonijuveeliks».
Seetõttu tasub Eesti suurimale ja sügavaimale kaubasadamale lähemat pilku heita.
Sadamal on huvitav sünnilugu, kuna see
-– toonase nimega Tallinna Uussadam –
avati 1986. aasta lõpul peamiselt teravilja
ja külmutatud toidukaupade veoks mujale
Nõukogude Liitu. Seetõttu saavutas sadam
suure mahu ja võimsuse, näiteks on Muuga viljaterminal siiani suurimaid Euroopas.
Mõne aasta pärast jätkus Muuga sadama tegevus jõudsalt juba taasiseseisvunud Eestis,
sadam omandas tähtsa osa kogu riigi majanduse arengus pannes muuhulgas aluse
siinsele naftaärile. Enamike Muuga sadama
terminalide areng ja rajamistööd jäävad sellesse aega. Oma tegevusaja jooksul on Muuga sadam näinud nii suuri kasvuperioode kui
ka langusi, samas käinud alati ajaga kaasas.
Aastad 2000-2007 oli Eesti transiidiäri
kuldajastu. Enamike Muuga sadama terminalide areng ja rajamistööd jäävad sellesse
perioodi. Rekordaastal 2006 käis Tallinna
sadamast läbi ligi 45 miljonit tonni kaupa,
kogumahust ligi 90% liikus loomulikult läbi
Muuga sadama.
Tallinna Sadama kommertsjuhi ja juhatuse liikme Margus Vihmani sõnul on need
«kuldsed» ajad küll pöördumatult läbi, kuid
langus on peatunud ja asendunud mõõduka
tõusuga kõigi kaubagruppide osas – seda
juba teist aastat järjest. Eelmisel, 2018.
aastal, oli kaubakäibe kasv 7%. Vene transiit on endiselt oluline, peamiselt on jäänud
küll väetiste vedu. Teatud määral jätkub ka
nafta transiit, kuid mitte rongiga, vaid laev
-terminal – laev skeemil.
«Aina rohkem tahame avada põhja -– lõuna koridori, ehk siis Ssoome ja Rrootsi kaupade
transiiti läbi Muuga edasi Euroopasse. Teisalt
on kasvuteel Eesti oma eksport, mille teenindamisega sadam tegeleb», rääkis Margusadis
Vihman. Tema arvates ei kao transiit idanaabriga lõplikult, kuid arvestada tuleb, et Venemaa on palju investeerinud enda sadamasse,
eelkõige Ust-Luuga ja Primorski puhul, ning
sedae soovitaksepeab tagasi teenidama.

Toimub paratamatu konkurents ja Muuga
sadama osaks on pakkuda lihtsalt paremat
teeninduskvaliteeti, operatiivsust ja infrastruktuuri ning selles osas ollakse edukad. Käib
ka võitlus kaupade pärast, näiteks lätlaste ja
leedukatega Vvalgevene kaupade veoks.
Kindlasti mõjutab sadama ja kogu piirkonna lähitulevikku Rail Baltica rajamine.
Muuga sadam saab olema selline sadam,
mille territooriumil hakkab asuma Rail Baltica kaubajaam, kus on võimalik erinevatelt
transpordiviisidelt – vene kui ka euroopa laiusega raudtee- kaupa ringi laadida. Rail Baltica
poolt on tellitud uurimistöö, mis paneb paika
kaubajaam täpse asukoha. Sama uurimus
käsitleb ka Rail Baltica tulevast trassi läbi
Maardu territooriumi, praegu pole raudtee
rööpaid veel lõplikult maha märgitud.
Margus Vihman rõhutas veel, et Muuga
jaoks on tähtis, et tegu saab olema ainukese
sadamaga Balti riikides, kus Rail Baltica kaubajaam asub sadama sees, mis annab selge
konkurentsieelise - eriti just lõunanaabrite
sadamatega võrreldes. Samuti on Soome
tulnud Rail Baltica ehitamisega kaasa ja
loonud selleks tarbeks eraldi ettevõtte. See
peaks Muugal hoo sisse andma põhja-lõuna
suunalisele kaubaveole, aga ühtlasi aitama
Venemaalt tulevaid kaupu ühelt raudteelt
teisele ringi laadida. Niisiis saab Muuga sadamal olema privileeg paikneda mitme erinevate transpordiliikide ristteel, kus kaubad
efektiivse kiirusega terminalides vahetuvad
ja edasi liiguvad – seda tänu tulevasele paremale ühendusele Euroopaga.
Muidugi võime juba praegu Muugat ja
Maardut nimetada logistikakeskuseks kõigi ilmakaarte vahel, kus on olemas suurepärane ühendus teiste riikidega nii meritsi, raudteed kui maismaad mööda ja hea
juurdepääs põhimaanteedelt, sealhulgas
Tallinna ringtee kaudu. Viimastel aastatel
on kasvanud ettevõtete huvi seoses Muuga
Tööstuspargi pakutavate eelistega ja sõlmitud on mitmeid lepinguid uute komplekside

rajamiseks. Mõistagi tähendavad Maardusse
asuvad rahvusvahelised ettevõtted linnale
täiendavat maksutulu.
Sadama kommertsjuht omistab erilise
tähenduse Saksamaa suure logistikafirma
HHLA tulekule üle Maardusse, kuna Hamburgi logistikahiid omandas 2018. aastal
mitmekümne miljoni euro eest Anatoli Kanajevilt terminalioperaator Transiidikeskus
AS-i. See on Euroopa suurimat konteinerterminali investeering Muugaleomava onMuuga jaoks justkui kvaliteedimärgi kinnitamine
ja tõestab uue omaniku usku siinse piirkonna
kaubavahetuse perspektiivi. HHLA on tõsine
strateegiline investor, kesmis avab uusi võimalusi Muuga sadamale ja kogu Maardule.;
üks lisavõimaluseks saab olema Rail Balticu konteinervedude kasv, mille alguspunkt
hakkab olema Muugal.
Siinjuures on heameel tõdeda, et Muuga
sadama ja Maardu linnavalitsuse omavaheline koostöö on läbi aastate olnud hea ja
konstruktiivne ja piisavalt tihe suhtlus käib
just praegu. Sadam on arusaavalt huvitatud
ka Maardu linna kontaktidest kui potentsiaalsetest partneritest või klientidest. See
puudutab eriti Maardu sõpruslinnadest sadamalinnu nagu Sankt- Peterburg, Klaipeda ja Poti Gruusias, aga ka kaugemaid kohti
nagu näiteks Changchun Hiinas. Vene ja hiina esindajatega on sadamal juba asjalikud
ja töised suhted loodud.
Kokkuvõttes pole kahtlust, et Maardut
ootavad seoses Muuga sadama arenduste ja
edasise laienemisega igati positiivsed arengud. Täna pole võimalik täpselt öelda kui
palju Maardusse registreeritud inimesi töötab Muuga sadamas. Ent lähemas tulevikus
võib sadamas puudu jääda kvalifitseeritud
tööjõust. Võib-olla ei ole tarvis kõiki uusi
töötajaid mujalt Muugale kutsuda, vaid tulusa töökoha kodu lähedal leiaksid vajaliku
väljaõppega maardulased? Selline väljavaade poleks sugugi paha ja tundub tulevikus olema üsna realistlik.
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Jätk. Algust lugege jaanuari numbris.

Kas tõesti möllab praegu kusagil
suvi? Keegi võtab rannas päikest. Keegi
joob õlut. Jalutab pargis. Aga meie roomame nagu mutid mööda külma maaalust koobast.
Huvitav, kas siin on võimalik ära ka
eksida? Justkui keeruline, aga teoreetiliselt võimalik, nagu mu teekaaslased
hoiatasid. Kui järsku satud paanikasse
ja hakkad ühest galeriist teise tormama.
Seepärast ei tohi ära unustada parema
käe reeglit. Või siis vasaku. Teisisõnu,
alati keerad ainult paremale. Või ainult
vasakule. Siis jõuad alati välja tagasi,
liiatigi on sellel labürindil mitu sissekäiku-väljapääsu.
Süngesse külma maa-alusesse koopasse pole ilmselt jäänud mingeid elumärke. Tõsi, räägitakse, et siin olevat
hiljuti nähtud paari magavat nahkhiirt.
Meie neid mitte kusagil ei näinud. Ilmselt magasid välja ja lendasid minema.
Ja siiski õnnestus ka siin elumärk
avastada – seina külge kleepunud ämblik. Oma punutud pitsilise ämblikuvõrgu
juures. Huvitav, keda ta küll oma lõksu
meelitada loodab? On ikka veidrik. Siia
ei lenda ju sisse isegi mitte kõige otsalõppenum kihulane. Kuidas ta ise siia,
maa-aluse koopa sissekäigust mitmesaja meetri kaugusele sattus? Rohelisest elavast maailmast, kus on nii palju
huvitavat ja külluslik toidulaud.
Tuleb tunnistada, et peale maa all
veedetud peaaegu kolme tundi tekkis
ka meil endil juba soov sellesse päikesepaistelisse ja rohelisse maailma tagasi minna.
Me väljusime teise lõhe kaudu nõlval, umbes poolteistsada meetrit eemal sellest, mille kaudu maa-alusesse
koopasse sisenenud olime. Määrdunud,
läbivettinud, väsinud. Aga rahulolevad.
Millal ja mis eesmärgiga siis ikkagi
need maa-alused käigud valmis kaevati? Mis oli selle rajatise otstarve, millest
on maa-aluse koopa sissekäikude lähedusse alles jäänud kõigest paar poollagunenud kiviseina?
On see tõepoolest mahajäetud kaevandus? On ju teada, et Maardu ümbruses kaevandati fosforiidimaaki, et
sellest väetiseid ja muid tooteid valmistada. Aga äkki – nagu keegi välja
pakkus – hakkasid sõjaväelased kunagi
sinna ehitama hoidlaid mingisuguste
salajaste puutumatute varude jaoks, või
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Vabrik Eesti Fosforiit, mis tegutses aastatel 1920-1938.

1930. aasta. Järgmine partii Ülgase kaevanduse toodangut alustab tõttamata teekonda
sadamasse.
pommivarjendit, juhuks kui peaks sõda
tulema, lihtsalt ehitus jäi lõpetamata?
Esimene versioon oli muidugi tõenäolisem. Minu teekaaslased ei osanud öelda midagi konkreetset. Laiutasid ainult
käsi, et kellelt nad ka ei olnud küsinud,
mitte keegi ei olnud osanud mitte midagi ära seletada.
Kas tõesti? Ei ole võimalik, et üldse
mitte keegi mitte midagi ei tea. Ja tõepoolest, minu jaoks ei olnud keeruline

leida inimest, kes kohe kõik ära seletas.
Selleks oli üks Maardu põliselanikest
(tollal linnavolikogu juhataja), Hans
Vinkmann. Õigupoolest kinnitas ta
tookord seda, mis praegu on juba vana
kaevanduse varemete juures stendile
kirjutatud. Ja nimelt: siin, kohakeses
nimega Ülgase, fosforiitide poolest
rikkal Maardu geoloogilisel läbilõikel,
alustati Eestis esimest korda nende
kasulike maavarade kaevandamise ja
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ümbertöötlemisega. Ettevõte, mis oli siia ehitatud 1920. aastal, koosnes kahest allüksusest. Üks tegeles kaevandamisega,
teine oli sorteerimis- ja rikastamisvabrik.
Samuti ehitati kahe kilomeetri pikkune kitsarööpmeline
raudtee, mida mööda hobuveoga maaki Koljunuki sadamasse
kohale toimetati.
Ettevõte tegutses kuni 5. detsembrini 1938, mil vabrik tulekahjus maha põles.
Tänapäeval on säilinud ainult ühe kunagise šahti maa-alused labürindid, mille kogupikkus moodustab peaaegu 4 kilomeetrit, samuti katlamaja ja kuivati poollagunenud kiviseinad.
Stendil on samuti kirjas, et sisenemine maa-alusesse labürinti on keelatud, kuna see on üks suuremaid nahkhiirte elupaiku Eestis, ja soovitatav on neid mitte häirida, eriti talvel.
Kuid kuna ma sisenesin sinna uuesti suvisel ajal, siis otsustasin
ikkagi veidi sügavamale labürinti minna. Tõsi, seekord ma eriti
kaugele ei jõudnud. Kuid juba sellestki piisas, et veelkord ette
kujutada, millistes rasketes tingimustes inimesed siin kunagi
töötama pidid.
Ja mis on sellel kõigel siis ikkagi teokarpidega pistmist? Asi
on selles, et miljarditest sellistest teokarpidest tekkisid kunagi
iidsetel aegadel fosforiidid. Ning peamiselt just tänu nendele
kasulikele maavaradele kujunes Maardu asula ja seejärel linn
just selliseks, nagu see tänapäeval on. Sest see ei ole ju mitte
ainult sadamalinn, vaid siin on pikka aega olnud suure keemiatööstuse keskus, ettevõtte näol, mis kasutas toorainena fosforiite. Vaat selline seos on siin.
Tookordne vestlus Hans Vinkmanniga oli lühike, telefoni teel
peetud. Kuid kindlasti oleks põliselanikul olnud jutustada veel
paljugi põnevat. Hiljem tuligi nii välja.
Kuid sellest juba järgmises peatükis.

See on kõik, mis on jäänud alles ettevõttest, mis tegeles fosforiitide kaevandamise ja ümbertöötlemisega; tegutses aastatel 19201938.

SOTSIAALVÕRGUSTIKE KALEIDOSKOOP
20.02.2019 Täna külastas Maardu
linnavalitsust Tallinna ja kogu Eesti
metropoliit Eugeni, kes kohtus linnapea
ja kodanikuühenduse Maardu Memory
liikmetega. Kohtumisel käsitleti linna
arengut, erinevaid hariduslikke ja usulisi
küsimusi, eelseisvaid üritusi, samuti aga
plaane seoses rajatava mälestuskabeliga. Metropoliit tänas linnavalitsust
toetuse eest Maardu õigeusu kirikule ja
avaldas lootust, et pühakoda oleks ikka
ümbritsetud hoolitsuse ja eluga. Ühtlasi soovis metropoliit Maardu linnale nii
hingelist rikkust kui ka majanduslikku
heaolu.

21.02.2019 Tänane korteriühistute
seminar Vaba Aja Keskuses oli praktilise
suunitlusega ja sellisena väga vajalik.
Jurist Jelena Korosteljova seletas lahti
kõike, mis puudutab korteriühistu: tegevust, juhtimist ja aruandlust. Maardu
linnavalitsuse korraldatud seminar oli
Maardu korteriühistutele tasuta ja inimeste huvi oli suur.

25.02.2019 Kõigil meil on rõivaid või
jalanõusid, mis on kappi seisma jäänud.
Teades, kuhu viia vanad riided, aitad abivajajaid ning annad kasutatud esemetele
uue elu. Maardu linna on paigutatud 4
riitete konteinerit, kuhu saab panna oma
puhtaid ja taaskasutatavaid riideid, pehmeid mänguasju ja jalanõusid. Konteinerid asuvad Maxima XX (Keemikute 2) taara automaadi kõrval; Muuga Maxima X
(Altmetsa tee 1) taara automaadi kõrval;
Rimi kaupluse kõrval maja otsas (Keemikute 41) ja Pärli keskuse kõrval (Nurga 3).
Anna oma vandele riietele uus elu!
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KUIDAS SÄILITADA TERVIST AUVÄÄRSES EAS

Perearst
NATALJA KURZHEVA
nõuanded

Enamik meist hakkab mõtlema
tervisele aastate pärast, kui valulikud sümptomid ilmnevad üha tugevamalt ja pealetükkivamalt. Kahjuks tekib ainult vanusega arusaam,
et õnneliku elu oluline tingimus
on tugev tervis. Ja üha sagedamini
mõlgub meeles küsimus: kuidas tervist säilitada? mis mõjutab pikaealisust? ja kuidas õppida elama nii,
et ka eakana oleks hea enesetunne
meie pidev kaaslane? Proovime selles selgusele jõuda.
Teadlased on ühel meelel selles, et
tervis ja pikaealisus olenevad suurel
määral eluviisist. Tervise valemis on kõige suurem osa eluviisil - 52%, ülejäänu
moodustavad pärilikud tegurid (20%),
keskkond (20%) ja meditsiin (8%).
Mis on eluviis? Need on teatavad
reeglid, mille järgimine tagab paljudel
juhtudel hea tervise pikkadeks aastateks. Arstide soovitatavad reeglid on
tuntud ja lihtsad. On vaja ainult neid
oma elus omaks võtta ning hoolikalt ja
rõõmuga järgida.
Liikumine
Kõige kindlam viis valude eest põgenemiseks on sundida ennast liikuma,
mistõttu kehtestage reegel iga päev aktiivselt liikuda. Kõndimine, jalgsi käimine ja jalgrattaga sõitmine, võimlemisharjutused, venitusharjutused, tervistav
kehakultuur, ujumine jne. Ühesõnaga
– liikumine. See tugevdab lihaseid, treenib südant ja võimaldab hoida kehakaal
kontrolli all.
Päevarežiim
Tervise säilitamiseks ja tugevdamiseks, eriti vanemas eas, on väga oluline
läbimõeldud päevarežiim ja kõige olulisem selles on uni. Täisväärtuslik uni, mis
kestab vähemalt 8 tundi, aitab taastada jõudu ja tunda end hommikuti nii
keha kui vaimu poolest virgena. Uni on
iga organismiraku puhkus.
Minge magama kaks tundi enne
keskööd. Ja ei mingit telerivaatamist!
Selle asemel jalutage veidi enne magamaminekut, mis mõjub rahustavalt
ja aitab kiiresti magama jääda. Pärast
ärkamist tehke peatselt võimlemis- ja
venitusharjutusi, siis minge duši alla
või hõõruge keha. Uskuge, pärast neid
protseduure ei pea head enesetunnet
kaua ootama.
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Halbadest harjumustest loobumine
Igal inimesel on mõni halb harjumus.
Suitsetamine, alkoholi tarbimine, liigsöömine, tundidepikkune istumine teleri ees, istuv eluviis ja paljud muud harjumused, mis kõik lühendavad teie elu ja
põhjustavad vanemas eas haigusi.
Hoolitsege lõpuks oma tervise eest ja
leidke viis halbadest harjumustest loobumiseks. Teadvustage muutuste paratamatust, ärge lubage oma ellu igavust,
mis on paljude halbade harjumuste
süüdlane. Asendage halvad harjumused
uutega, tervislikega ja alustage oma elu
muutmisega juba täna. Loomulikult on
sõltuvustega võitlemine äärmiselt raske, kuid on teostatav. Peamine on tahta.
Õige toitumine
Vanemas eas aeglustuvad kõik organismis toimuvad protsessid, sealhulgas
seedeprotsessid. Ärge võimaldage liigsöömist. Tõuske lauast kerge näljatundega, siis teie soolestik ei täitu jääkainetega ja immuunsus ei nõrgene. Valige
lihtne toit, ilma säilitus- ja värvaineteta.
Ainevahetuse säilitamiseks peab teie
igapäevane menüü sisaldama tangusid
ja köögivilju.
Suhtlemine ja sotsiaalne aktiivsus
Vaimse tervise säilitamiseks ja meeleolu tõstmiseks on suhtlemine hädavajalik. Vanusega, kutsealase tegevuse
lakkamise tõttu väheneb eakate suhtlusring oluliselt ja sotsiaalne aktiivsus
langeb järsult. Vaid vähesed jäävad
oma töökaaslastega edasi suhtlema.
Seetõttu soovitus: ärge tõmbuge üksindusse! Ärge eraldage end ühiskonnast!
Suhelge! Külastage näitusi, kontserte,
huviringe, helistage vanadele sõpradele, külastage sugulasi ja naabreid, aidake neid, kes vajavad teie abi ja osavõttu
ning loomulikult suhelge rohkem positiivsete inimestega.

Positiivne mõtlemine
Sedavõrd kui positiivsed mõtted suudavad tõsta meeleolu ja parandada tervist, tõmbavad negatiivsed mõtted ligi
nii depressiooni kui ka paljusid haigusi.
Püüdke mitte otsida oma organismis
haiguste tunnuseid ja ärge keskenduge oma eluaastate arvule. Kehtestage
reegel muuta iga negatiivne mõte positiivseks, näiteks leidke oma vanuses
positiivseid külgi: see on vaba aeg, mida
alati ei jätkunud, ja võimalus tegeleda
oma harrastustega ja suhelda lapselastega - igaüks leiab endale positiivseid
külgi. Mõelge positiivselt ja naeratage
sagedamini - naeratus võib teie päeva võluväel parandada, muutes selle
rõõmsaks.
Vaimne tegevus
Kas olete kunagi mõelnud sellele, et
eakate hulgas on rohkesti vaimse tööga
tegelevaid inimesi? Uuringud näitavad,
et aktiivne vaimne tegevus tähendab
vanaduse edasilükkamist. Nõuanne:
ärge kaotage huvi vaimse tegevuse
vastu, lugege palju ja mõttega, õppige
võõrkeeli, mängige kabet ja malet, lahendage ristsõnu, tegelege loominguga,
omandage uusi asju, õppige juurde. Üldiselt: arendage iseennast.
Õigeaegne pöördumine arstide poole
Varajases staadiumis on iga haigus
ravitav. Selle asemel, et endale panna
troostituid diagnoose, pöörduge oma
perearsti poole esimeste teid häirivate
sümptomite korral. Ärge tegelege ise ravimisega, vaid järgige rangelt arsti määratud protseduure ja ravi.
Nagu näete, ei ole neid reegleid nii
raske rakendada, vaid peate lihtsalt
õppima neid järgima. Kui olete auväärses eas, aga ei ole veel oma tervisega tegelenud, soovitan mitte viivitada, ja teie elukvaliteet paraneb.
Olge terved ja õnnelikud!

MA ARMASTAN SIND, ELU!
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Veebruari keskpaik on erakordselt rikas rõõmsatele sündmustele – oma 90. juubelit tähistasid 2 vahvat
Maardu vanaprouat – Oktjabrina Jaas ja Loreida Tois.
Siiralt soovime säravatele ja optimistlikele sünnipäevalastele palju jõudu ja tugevat tervist!
Palju õnne teile, kallid!

Oma 90. juubelit veebruaris tähistas eakas Maardu elanik
Nadezda Kaasik.

Südamest soovime säravsilmale sünnipäevalapsele tugevat
tervist, jõudu ja palju kordaminekuid uueks eluaastaks!
Las lähedaste naeratused toovad rõõmu igasse päeva!

MAARDU LINNA JUUBILARID
VEEBRUAR 2019. ÕNNITLEME!
60a
Ivanova Anastasia
Tkachuk Viktor
Vitsenti Oleg
Dudoreva Natalia
Akhmet Victor
Nironen Ljudmilla
Hatin Gennadi
Kuznetsova Svetlana
Markelov Dmitri
Vatsel Anu
Lääne Lembit
Saar Marje
Smirnov Igor
Kraus Ilme
Nikolajeva Galina
Balabnjov Leonid
Mõssina Tamara
Rjabikova Zoja
Kudrin Sergei
Jermonin Vladimir
Fjodorov Aleksandr
Serebrjakova Natalja
65a
Kapatš Vladislav
Fattakhova Tatiana
Kresinski Igor
Makova Natalia
Pridannikov Sergey
Petrunja Vitali
Suurmets Juta
Rozanov Arkady

Revonenko Valentina
Verbitskaya Liubov
Rosman Ljudmila
Järvamägi Sirje
Kotovitš Danja
Izoitko Gennadi
Guskov Viktor
Adonina Svetlana
Orelkov Anatoli
Marynych Grygorii
Maiorova Veera
Ponomarjov Aleksandr

Guralnik Jevgenia
Frolova Tamara
Akimenko Liubov
Gunin Vyacheslav

70a
Babichev Igor
Gross Voldemar
Gloza Nina
Vjurtts Tamara
Zelentsov Nikolai
Dolskaja Raissa
Lumi Vello
Ivanov Nikolay
Pashkurlatova Nadezda
Sokolov Alexander
Vorobjova Galina
Muskat Nelli
Medvedeva Galina
Kostrov Vladimir
Pikknurm Ave
Poluektova Irina

85 a
Šerjukov Mihhail
Borzova Olga
Nodzhak Margarita
Kubõškina Tamara

80a
Judkina Rimma
Nei Olga
Luige Tamara
Vilipo Ilmar
Tšemissov Nikolai
Kuus Juuli

90 a
Jaas Oktjabrina
Tois Loreida
Eremin Anatoly
Stepanova Antonina
Kaasik Nadežda
Akulova Iraida
Raik Helju

75a
Klooster Tiina

MAARDU PANORAAM
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VÕIMALUS TEHA MIDAGI OLULIST – TULE
ASENDUSÕPETAJAKS!

Iga päev vajavad Harjumaa koolid
asendusõpetajaid kõikides õppeainetes. Just hetkel on vaja näiteks kuu aega
asendada häälepaelte põletikuga muusikaõpetajat, kaks nädalat jalaluumurruga
füüsikaõpetajat ja Erasmuse programmi
kaudu praktikale minevat klassiõpetajat.
Igaüks, kellel on kõrgharidus ja juhtimise
või noortega töötamise kogemus või läbitud õpetajakoolitus, saab abiks olla.
Inimesed on asendusõpetajaid vahendava programmiga (ASÕP) liitunud mitmetel erinevatel põhjustel ning nende
kogemused on väga innustavad. Aastaid
pangas spetsialistina töötanud ja hetkel
juurat õppivat Age Saksa (31) motiveeris
asendusõpetajate vahendamise programmiga liituma võimalus saada õpetaja olemise kogemus. Saks on õpetajaks
saamisest unistanud, aga ei ole julgenud
esimest sammu astuda. Oma kogemust
kirjeldab ta nii: «Kui ma liitusin ASÕP-ga,
siis olin nii indu täis ja ootasin nagu laps
oma sünnipäeva, et millal ma ometi saan
minna kooli ja ennast proovile panna.»
Saksa sõnul annab ASÕP väga hea võimaluse proovida õpetajaametit ja tema
kogemused on olnud suurepärased.
Kogenud juht Merle Viirmaa liitus programmiga, sest õpetajaamet on talle alati
meeldinud. Viirmaa lisas: «Laste ja noortega tegelemine annab väga palju positiivset energiat. Olen üks nendest, kes
lapsena õpetajaks saamisest unistas ja
asendusõpetaja roll ongi ehk omal moel
selle unistuse elluviimine. Hindan paindlikkust ja võimalust teha õpetajatööd
mõned päevad kuus.» Ka Anni Niinep,
kes on lõpetanud klassiõpetaja eriala ja
töötab rahvusvahelises ettevõttes spetsialistina, tõi välja paindlikkuse, mida
ASÕP pakub. «ASÕP annab mulle võimaluse jätkata enda tavatööga, kuid samas
hoiab mind haridusele lähedal.»
Triin Triisberg-Uljas, kes on lõpetanud
Tartu Ülikooli botaanika ja ökoloogia
doktoriõppe ning viibib hetkel lapsehoolduspuhkusel, soovis anda oma
panuse hariduse edendamisse. «Olin
varem ülikoolis praktikume andnud ning
juhendaja olnud, kuid laste õpetamine
oli minu jaoks uus väljakutse ja suurepärane kogemus. Tundide andmine andis
edaspidiseks entusiasmi näha end ka
pikemaajaliselt õpetaja ametis,» lisas
Triisberg-Uljas.
Koolijuhtide jaoks on tegemist väga tänuväärse tööga. Õpetajaid on raske leida,
veel raskem on leida paindlikke asendajaid just siis, kui vajadus tekib. Näiteks
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Loksa Gümnaasiumis on tänaseks ASÕP-i
kaudu toimunud kaks asendust. Kooli direktor Õnnela Tedrekin kommenteeris
kogemust järgmiselt: «Ajaloo ja keemia
asendusõpetaja kohta olen saanud positiivset tagasisidet. Hindan võimalust
näha erinevaid õpetamisstiile ning saada tagasisidet, kuidas inimesed näevad
meie kooli väljastpoolt. See tuleb kasuks
nii õpilastele kui ka koolile tervikuna.»
Priit Jõe, Muraste Kooli direktor, tõi välja,
et olemasolevate õpetajate töökoormus
on piisavalt suur. «Täiendavate tundide
andmine tähendab lisapinget, mille tõttu
õpetamise kvaliteet õpilaste jaoks tõenäoliselt langeb,» arvas Jõe. Mõlemad
koolijuhid lisasid, et vajadusel kasutavad
koolid ASÕP-i veel ning julgustavad inimesi asendusõpetajateks tulema, sest
nende sõnul on lapsed asendusõpetajaid
hästi vastu võtnud.
Harjumaa koolide huvi asendusõpetajate vastu on jõudsalt kasvanud ja ASÕP
ootab asendusõpetajateks uusi inimesi
kõigis õppeainetes. ASÕP-i tegevjuht Teibi Torm rõhutab, et nad otsivad kõrgharidusega inimesi, kes soovivad teha paindliku tööajaga tööd. Torm selgitab, et
asendusõpetajaks
tulevad väga erinevad inimesed: «On
pikaajalise kogemusega tippjuhid, kes
soovivad haridusse
panustada; üliõpilased;
pensionil
olevad õpetajad,
kes soovivad väikese koormusega
tunde anda; samuti
on meil koduseid
emasid või ülikooliprofessoreid, kes
tahavad kontakti
noortega.»
Samas on asendusõpetaja ikkagi
õpetaja, kes aitab
õpilastel
riiklikus
õppekavas
ettenähtud
teadmisi
ja oskusi õppida.
Asendusõpetaja ei
ole lihtsalt meelelahutaja või oma
kogemuste jagaja.
Näiteks kui õpilaste
oma õpetaja jääb
haigeks, annab ta
asendajale selged

juhised, mis teemad tuleb ette võtta,
mida korrata või harjutada. Õpilaste
jaoks ei jää tund ära, aga nad saavad
kohtuda erinevate inimestega ja ka see
on omaette väärtus.
Kuidas jõuda klassi ette?
•Saada teave oma motivatsiooni ja
taustainfo kohta veebivormi
www.asendusopetaja.ee kaudu
•Programmiga liitumine kinnitatakse
ja sulle saadetakse pakkumisi tundide
asendamiseks.
•Vali sobivad tunnid ja kinnita oma
soov tundi anda.
•Tunni ettevalmistamiseks saad info
tunni teema, eesmärkide jm kohta ning
lingi veebipõhistele tunniandmiskoolitustele ligipääsemiseks.
•Oledki klassi ees tundi andmas.
Ootame väga kõiki huvilisi asendusõpetajateks, et koos tagada, et ära ei
jääks ükski koolitund. Iga tund loeb! Vaata lähemalt ja registreeru:
www.asendusõpetaja.ee.
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ÕNNITLEME JA TUNNEME UHKUST!
Raske on vaielda väitega, et keemiat on meie
elus kõikjal: meie ümber ja meie sees. Maailm
muutub kiiresti ja keemia mängib selles olulist rolli, ehkki, nagu on teada, on vähe inimesi
sellesse kooliajal kiindunud ning keemiatunde
peetakse tihti ülirasketeks. Eespool nimetatut
arvestades on 26. jaanuaril Sakus toimunud
Harjumaa õpilaste keemiaolümpiaadi võitjateks
tulnud Maardu gümnaasiumi erudiitide saavutused veelgi väärtuslikumad.
Meie õpilaste tulemused olümpiaadil:
8. klassid - 9. koht; 9. klassid - 9. koht; 10. klassid - 2. koht; 11. klassid - 1. ja 4. koht; 12. klassid - 2.
ja 4. koht.
Õnnitleme õpilasi kogu südamest ja oleme uhked olümpiaadil saavutatu üle!
Sellest, mida see õppeaine koolilastele tähendab, kuidas olümpiaadiks valmistumine
toimus, kas olümpiaadi on võimalik võita ainult
tundides regulaarselt käies ja kust pärineb eriline huvi väga raske aine vastu, - rääkisid vanemate klasside õpilased, kes ei osalenud olümpiaadil sugugi esimest aastat.
Noorte sõnul väljub olümpiaadi programm
koolis õpitava raamidest, selliseid ülesandeid ei
anta isegi keemiaeksamil, st olümpiaadi tase on
väga kõrge. Ja kui puudub hästi arenenud loogiline mõtlemine, siis isegi intensiivne õppimine ei
ole olümpiaadil osalemiseks piisav.
«Keemia on keeruline õppeaine,» ütleb
Vjatšeslav Rukavišnikov, kelle arvamust jagavad
teisedki õpilased; «mitte kõik ei mõista seda,
mitte igaühel ei ole sellega häid suhteid. Aga see
kõik algab vastava isikliku huviga.»
Meie vestluse käigus selgus, et hoolimata isiklikust huvist selle õppeaine vastu ei oleks ilma
hea juhendajata armastus õppeaine vastu püsiv
ja olümpiaadiks valmistumine ei oleks edukas.
«Meil ei oleks sellist edu, kui meie õpetaja poleks
Ljudmilla Dmitrijeva,» ütlesid noored ühehäälselt. - Teda võib nimetada tõeliseks keemiaõpetajaks, temaga on meil väga vedanud!»

PÕLVKOND NEXT

Täiendavad ainetunnid toimuvad pärast tunde keemiaringis, kus käsitletakse olümpiaadil
osalemiseks vajalikke teemasid ja ülesandeid.
«Ring tekkis meie initsiatiivil, sest 12. klassis ei
ole keemiat põhiainena ja me palusime selle
luua,» ütles Nikita Bauman. - Aga meie edu
olümpiaadil on kahtlemata õpetaja teene.»
«Palju olenebki õpetajast,» ühineb Sofia Sevalkina. - Keemia on paljudele raske õppeaine,
kuid vaatamata õpiedukusele teistes ainetes,
teavad ja oskavad keemiat minu klassis kõik.»
Küsimusele, kui rasked oli olümpiaadi ülesandeid, vastasid noored: «Ülesanded olid huvitavad ja kui lahendamise aeg ütleb midagi
ülesannete keerukuse ja mahu kohta, siis kuue
ülesande lahendamiseks antakse viis (!) tundi,
seega otsustage ise.»
Meie huvitava vestluse lõpus palusid õpilased
naljaga pooleks tuua keemia tagasi 12. klassi õppekavasse ja arutlesid selle üle, kuidas keemiast
oleks tulevikus igaühele neist kasu.
Sergei Smirnov (9. klass):
Keemia baasteadmisi kasutades saan jätkata
õppimist mulle huvipakkuvas valdkonnas. Igapäevaelus juba keemiata toime ei tule - tead-

mised selles valdkonnas võimaldavad kõike
õigesti kasutada: alates puhastusvahenditest
kuni ravimiteni.
Mihhail Fokin (10. klass):
Ma ei tea, kus teadmistest on eriti kasu, kuid
ma tean kindlalt, et kui neid on vaja, siis ma
olen valmis!
Sofia Sevalkina (11. klass):
Ma ei oska veel täpselt öelda, millises valdkonnas tahaksin õppida. Võib-olla on see biokeemia
või geneetika. Mulle tundub, et need on tuleviku
elukutsed, sest keemia ja keemilised ühendid
ümbritsevad meid kõikjal.
Nikita Matrossov (8. klass):
Tulevikus tahan minna meditsiinikõrgkooli ja
selleks on vaja osata keemiat. Pärast ülikooli ma
lähen tööle meditsiinivaldkonda, kus ilma keemiata hakkama ei saaks.
Daniil Leonov (11. klass):
Juba lapsepõlvest olen unistanud saada arstiks ja tulevikus kavatsen tegeleda meditsiiniga.
Üldiselt mõjutab keemia paljusid eluvaldkondi.
Alati on lihtsam, kui mõistad, milline on ümbritseva olemus.

2.Elanikereigistri järgselt Maardu linna elanik, kuid ei õpi Maardu linna üldhariduskoolis.
3.Elanikereigistri järgselt ei ole Maardu linna
elanik, kuid õpib Maardu linna üldhariduskoolis.
4.Eelisjärjekorras võetakse Õpilasmalevasse
tööle hea õppeedukuse ja käitumisega noored.

nilisel aadressil erika.tiganik@mgm.ee
Õpilased, kes elavad Muugal, saavad end
registreerida tööpäevadel kella 08.00-16.00
tel. 508 7902 või aadressil pilleriinkelder@
hot.ee. Rühmajuht on Pille Riin Kelder.
Registreerimine Maardu Õpilasmalevasse
toimub kuni 02 aprillini 2019. a.

REGISTREERIMINE MAARDU ÕPILASMALEVASSE

ERIKA TIGANIK
Maardu Õpilasmaleva komandör
Alates 01.03.2019 saab registreerida
osalema Maardu Õpilasmaleva 2019. a.
suvistes tegemistes. Õpilasmaleva töövahetustes saab osaleda noor alates 13
eluaastast, kes on:
1.Elanikereigistri järgselt Maardu linna elanik ja õpib Maardu linna üldhariduskoolis.

Õpilaste registreerimine:
1.Maardu Gümnaasiumis Erika Tiganik, erika.tiganik@mgm.ee, tel. 55660159
2.Maardu Põhikoolis Tatjana Ljubimova,
tanja.71@mail.ru, tel. 53481097
3.Kallavere Keskkoolis Ave-Maria Rapper
huvijuht@kallavere.ee
Õpilased, kes elavad Maardu linnas, kuid
õpivad teiste kohalike omavalitsuste õppeasutustes, saavad end registreerida elektroo-

Maardu Õpilasmalev tegutseb suvekuudel
kolmes vahetuses:
1.vahetus 12.06-01.07.2019
2.vahetus 03.07-19.07.2019
3.vahetus 24.07.-09.08.2019

6. märtsil kl 19.00 toimub
Maardu Gümnaasiumi
aulas infotund kõikidele lapsevanematele, kes
näevad oma laste haridustee jätkumist Maardu
Gümnaasiumi 10. klassis 2019. a sügisel.
MAARDU PANORAAM
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EMADE LINN – TÄNAPÄEVASTE EMADE KLUBI

ANNA PLATONOV
SVETLANA BABITSHEVA
Klubi Emade Linn asutajad

Emade Linn on meie linnas hiljuti loodud
organisatsioon. Vaatamata sellele, et tegevus algas alles eelmise aasta detsembris,
õnnestus meil läbi viia palju huvitavaid kohtumisi ja üritusi. Igaüks leidis endale midagi
huvitavat, sest korraldajad püüdsid mõelda
kõigile ja olla huvitavad mitte ainult emadele, vaid ka kõigile pereliikmetele.
Meie üritused
14. jaanuaril, vana-kalendri-järgi aastavahetusel kutsusime kõiki huvilisi seminarile «Facebuilding» (inglise keeles
tähendab Facebuilding näogümnastikat,
mis koosneb näo- ja kaelalihaste harjutustest ning massaažist, mis on suunatud
näolihaste tugevdamiseks. Allikas: spordientsüklopeedia SPORTWIKI). Seminaril rääkis näogümnastikatreener Diana
Fomina, mille poolest on näoharjutused
kasulikud, kui tihti peaksime neid tegema,
kui kiiresti näeme tulemusi, millest oleneb
meie näo ilu, ja paljust muust. Külalistele
teema meeldis. Isegi pärast loengu lõppu ei
lasknud seminaril osalejad Dianat ära, vaid
esitasid küsimusi.
Järgmine üritus toimus 27. jaanuaril –
see oli perede meistriklass «Söögimajad»,
mille korraldasime koos Maardu noortekeskusega. Seekord sõitis meie juurde ka
perekond Tallinnast. Lapsed koos vanematega meisterdasid plastpudelitest lindude
söögimaju. Kõik söögimajad osutusid väga
ebatavalisteks – kenadeks ja eristuvateks.
Teisel päeval pärast meistriklassi riputati
söögimajad meie linna eri paikadesse.
Veebruaris korraldasime kaks kohtumist.
Esimene toimus 7. veebruaril – ekskursioon
nimega «Maardu linnavalitsus: vaade
seestpoolt». Eriti oli meeldiv see, et külastajate hulgas oli nii emasid lastega kui ka
mehi. Meie suure seltskonna võttis vastu
Maardu linnapea. Vladimir Arhipov korraldas ise meile linna peahoones huvitava
ekskursiooni, tutvustas meid linnavalitsuse
tööga ja tulevikuplaanidega. Mõnel oli õnn
istuda linnapea toolil.
Teine kohtumine veebruaris toimus 11.
veebruaril. Sinna kutsusime perearsti ja
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lastearsti Natalja Kurzheva. Arst viis läbi
väga huvitava kohtumine üsna tõsisel ja
olulise teemal – tervis. Saime teada palju
kasulikku teavet, saime vastused küsimustele, rääkisime arstidest ja ravimitest, millal
ja millisesse haiglasse on kõige parem pöörduda, kuidas kaitsta ennast ja perekonda
gripi ja viiruste eest, kuidas suurendada immuunsust ja milliseid vitamiine võtta.
Lähiaja plaanid
Märtsis ehk täpsemalt 4. märtsil on
plaanis kevadine moeseminar nimega
«Baas. Stiil. Trendid.» Kohtumine toimub
Maardu Vaba Aja Keskuses kl 18.00. Külla
tuleb Anastasia Tylner, algaja stilist-imagoloog. Anastasia jumaldab moodi ja kõike, mis sellega seotud, samuti on tal oma
blogi moe, trendide ja allahindluste kohta.

Seminari teemad:
•Kuidas eristada trende ja põhiasju.
•️Kuidas luua oma kordumatu stiil ja mitte kulutada sellele poolt palka.
•️Kuidas rakendada trende igapäevaelus.
Seminarist osavõtjate seas loosime andekast kulmu-/meigikunstniku Julia Koltshini kinkekaardi; ta teeb korda teie kulmud
ja teile kauni meigi.
Plaanid hõlmavad palju huvitavat. Jälgige uudiseid ja osalege meie üritustel. Sündmuste jälgimiseks kutsub klubi Emade Linn
kõiki liituma meiega Facebookis ja/või
Instagramis, samuti saate teavet keskuse
Hõbedane Vanus koordinaatori Ljubov Komarova kaudu.
Kõige aktiivsematele emadele kingib
Emade Linn oma logoga märgid.
Ootame teid enda üritustele!

SPORT
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MAARDUS TOIMUB TAAS TÄNAVATANTSUDE FESTIVAL
«MAARDU DANCE BATTLES 2019»
PAVEL KUUSIK
Noorsooprojektide spetsialist

Lisaks temale on breiktantsu kohtunikeks Kirill Šarõi (Tallinn) ja Roman Sletov (Jelgava).
Tantsuüritused on alati üllatanud oma
kirjeldamatu atmosfääriga, seega tõotab
sündmus tulla huvitav nii tantsuga tegelejate kui ka kõigi teiste jaoks. Üritus algab
kell 14.00.

24. märtsil kell 14.00 kutsume kõiki huvitatuid Maardu Rahvamajja (Karjääri 4)
meie Leedu kohtuniku Kamila Lilki hiphopi
meistriklassi.
Korraldajad on MTÜ Urban Spordiklubi ja
Maardu Kultuuri- ja Infokeskus. Üritust korraldatakse Maardu Linnavalitsuse toetusel.

23. märtsil kutsume teid kõiki Maardu Rahvamajja (Karjääri 4), kus toimub
rahvusvaheline tänavatantsude festival
«Maardu Dance Battles 2019». Tantsijate
seas selgitatakse välja, kes on parimad kahes kategoorias – hiphopis ja breiktantsus.
Iga kategooria on jaotatud kaheks klassiks:
algajad ja professionaalid.
Sel aastal toimub üritus uuel rahvusvahelisel tasandil. Juba on teada osalejad
kogu Baltikumist, Soomest ja isegi Alžeeriast. Kohtunike koosseis on samuti rahvusvaheline: hiphopi kohtunikud on Anastasia
Tukova (Tallinn), Ruslan Levtšenko (Riia)
ja Kamila Lilk (Leedu). Üks breiktantsu
kohtunikest on Tuneesiast pärit väga kuulus tantsija hüüdnimega Wissem DieHard.

MAARDU AHVEN 2019
SERGEI PETROV
23. veebruaril toimus Maardu järve jääl
juba 20. korda kalapüügivõistlus „Maardu ahven 2019“. Kahjuks ei olnud ilm kuigi
mõnus ja saak ei olnud nii muljetavaldav
kui eelmistel aastatel, kuid sellistest tingimustest hoolimata tuli peaauhinna eest
võistlema 62 talvepüügiarmastajat – 55
meest, 3 naist ja 4 last. Võistlusel osales 10
Maardu kalurit.
Võistluse absoluutseks võitjaks tuli
70-aastane Valeri Geok, kelle saak kaalus
kokku 980 grammi. Tema saigi võistluse
peaauhinna – paadimootori, samuti võitis ta auhinna suurima kala eest (kaaluga
90 grammi). Üldarvestuses saavutas teise
koha Nikita Saloid (940 grammi) ning meie
võistluse pronksmedalistiks sai Mati Banhard (920 grammi). Väikseima kala auhind
läks Hanno Pärnastele. Naiste seas oli parim Rita Vahte , tema saak kaalus 40 grammi. Tiina Viikmann (20 grammi) saavutas
teise koha ning kolme auhinnasaaja hulka
tuli ka Kristi Salamaa. Maardu parima kaluri

auhinna võitis Aleksandr Semaško – tema
saak oli 70 grammi. Võistluse vanim osaleja
oli 85-aastane Maardu talvepüügientusiast Boriss Troškin, kes sai traditsioonilise
lõhe. Kõige noorema osaleja auhind läks
5-aastasele Marina Mešnikovale.

22. veebruarist kuni 24. veebruarini
toimus Ungari linnas Egeris lestaujumise
MK 1. etapp. Tulemusega 3 minutit ja 8,62
sekundit pälvis distantsil 400 meetrit
ballooniga esimese koha meie kuulus Jelena
Smirnova. Õnnitleme Jelenat ja tema
treenerit Maksim Merkurit hooaja hea
alguse puhul!
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VEEBRUARI TÄHT

JELENA AGAFONTSEVA
Spordikooli Tip-Top Klub juhataja ja treener
Veebruari esimesel nädalavahetusel toimus Maardu spordikoolis Tip-Top Klub traditsiooniliselt korraldatud rahvusvaheline
iluvõimlemisturniir. Kõik turniirid toimuvad
ilu varjatud loosungi all, mistõttu koolil on
tekkinud suurepärane traditsioon anda turniiridele ilusaid nimesid. Seekord pandi nimeks Veebruari täht.
Esialgu kavandasime ühepäevast turniiri,
kuid kuna Veebruari tähel soovis osaleda eeldatust rohkem inimesi, kestis ilu ja elegantsi
pidu kaks päeva. Turniirile registreerus ja seal
osalesid kasvandikud kaheksast Eesti spordikoolist (Narva, Sillamäe, Tartu ja Tallinn),
samuti kaks kooli Venemaalt (Pihkva) ja kaks
kooli Lätist (Riia). A- ja B-rühmas kokku 230
võimlejat vanuses 6–18.
Turniiri avas Maardu linnapea Vladimir
Arhipov. Ta tänas meeskondi turniiril osalemise eest, treeneritele ja kohtunikele andis
üle kingitused.
Veebruari turniiril osalesid kõige pisemad
tüdrukud Maardu linnast. Oma esimesed
sammud võistlustel tegid nad sadade pealtvaatajate ja osalejate ees. Vanemad võimlejad töötavad välja ja täiustavad oma oskusi
juba aastaid, kuid kujutage ette, kui raske on
5-6-aastasel tüdrukul meelde jätta rohkem
kui minutit kestvat treeningut (1.30 min),
minna platsile kümne kohtuniku ette ja näidata oma eeskava. Seetõttu on meil hea
meel, et nii paljud esinesid, unustamata harjutusi ja keerulisi elemente. Väikesed võimlejad esinesid väärikalt!
Kõik turniiri osalejad said medalid ja meened ning kuni 10. koha võitjad – tähekujulised karikad.
Veel viiele noorele võimlejale anti üle erikingitused kategooriast «Publiku sümpaatia auhind».

Fotol: Amina Azizov, sünd. 2009. aastal, B-rühm, Maardu (treener Jelena Agafontseva).
Foto autor: Daniel Palhegyi.

Iga tüdruk unistab diadeemist - just sellise
auhinna andsime meile meeldinud kahekümnele väikesele võimlejale. Me tegime valiku
ilma kohtunike arvamusteta ja olenemata
osavõtjate saavutatud kohast - auhind elegantsi, rütmi, graatsilisuse, plastilisuse, tantsulikkuse ja naeratuse eest.
Me saime palju tänuavaldusi teiste spordikoolide vanematelt – meeskonna hästi
koordineeritud töö eest turniiri korraldamisel, sõbraliku vastuvõtu, oivaliste kingituste
eest ja loomulikult meeldis kõigile maitsekalt kaunistatud saal. Lisaks tuleb mainida,
et seekord kutsusime fotode ja videote jaoks
Budapestist fotograafi, mistõttu vanemad
said tellida ilusaid meeldejäävaid fotosid
oma lastest.

Treenerid annavad lastele nii palju armastust kui ka oma teadmisi ja oskusi, nad
töötavad nii kõvasti, et meie graatsilised
võimlejad säraksid etenduste ajal tähtedena. Kõik me andsime endast parima ning
Veebruari tähest sai kõigile kaunis, meeldejääv ja sõbralik pidu. Ja see ei ole ainult meie
teene – täname abi ja toetuse eest Tatjana
Uljanovat, Sergei Petrovi ja Maardu Linnavalitsust. Täname kõiki!
Ootame enda juurde tüdrukuid uuel hooajal, valimine algab 2019. a. augustis.
Järgmise turniiri korraldame Maardus 2019.
aastal. Tulge ja külastage!

MEIE VÕIMLEJATE VÕIDUD
SERGEI PETROV
Maardu linna spordijuht

15.–17. veebruaril toimus Tallinna Kalevi
Spordihallis iluvõimlemise riikliku karikavõistluse «Eesti lootuste karikavõistlused
2019» I etapp, kus esinesid kaks noort
Maardu sportlast spordiklubist Tip-Top
Klubi. 2012. aastal sündinud osalejate (A
grupp, miniklass) seas pälvis meie Valeria Sošnikova pronksmedali. 2011. aastal
sündinud tüdrukute seas pälvis Jekaterina Jabloneva 8. koha.
Õnnitleme meie võimlejaid ja nende
treenerit Maria Menivit heade tulemuste puhul!
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«MAARDU LINNAMEESKOND 2019»
JEKATERINA NAGOVITSÕNA

16. veebruaril toimus Maardu Vaba Aja
Keskuses jalgpalliklubi juba traditsiooniks muutunud esitlus „Maardu Linnameeskond 2019“.
Sel hooajal osaleb linna jalgpalliklubi
põhimeeskond meie riigi meistrivõistluste kõrgliigas. Esitluse käigus tutvustati
nii kõrgliiga põhikoosseisu kui treenereid
ja klubi juhtkonda ning ka sponsorite
nimekirja. Administraatorid ja treenerid
tõid välja 2019. aasta hooaja eesmärgid
ja tegevussuunad.
Üritusel tutvustati eelseisva hooaja
vormi, klubivarustust ja räägiti uuendustest jalgpalli kodumängudes. Klubil on
kavas osaleda ülelinnalistel üritustel, mis
on sobiv algus nende enda sotsiaalsete

Foto autor: Brit-Maria Tael

projektide arendamiseks, et edendada
jalgpalli elanikkonna ja noorte seas.
Hooaja esimene kodumäng toimub
17. märtsil (pühapäeval) kell 15.00, mil
Maardu Linnameeskond mängib Tallinna
klubiga Nõmme Kalju.

Ootame oma fänne ja kõiki jalgpallisõpru linna staadionile aadressil Karjääri
4, Maardu.
Toetage meie linna meeskonda!
#TEEMESEDAKOOS!

KULD MEIE TAEKWONDO SPORTLASTELE EESTI MEISTRIVÕISTLUSTELT
16.-17. veebruaril toimusid Tondiraba
jäähallis «Eesti võitluskunstide mängud
2019», kus võistles üle 500 sportlase.
Taekwondo turniiril osales üle 150
sportlase Eesti Taekwondo Föderatsiooni 13 klubist.
Maardu Taekwondo WT Katleri Shogen Clubi esindas 10 sportlast. See on
juba teine kord, kui meie võitlejad panid
end proovile olümpiaala taekwondo
ametlikul tiitliturniiril.
Taekwondo WT meistrivõistluse lõpuks oli meil kogutud 11 medalit (8 kulda ja 3 hõbedat). Mullu oli rohkem medaleid (16), kuid see aasta tõi rohkem
kulda ja see on hea uudis!
Eesti meistrivõistlustel oli Katleri
Shogen Clubi parimad lapsed vanuses
7-8 meie debütandid, algajad sportlased Daniel Zinchenko (-36 kg) ja Aleksei
Zadorin (-24 kg) Maardust. Samuti on

Maardu klubi «kuldsed» kogenumad
võitlejad – Erik Lavrov (-45 kg, kadetid
12-14 aastat) ja Jelena Zadorina (-53 kg,
kadetid 12-14).

Seega sai Jelena Zadorina kahekordseks Eesti meistriks Taekwondo WT
olümpiaversioonis!
Õnnitleme!

SPORDIÜRITUSED - MÄRTS 2019
17.03.

Eesti meistrivõistlused jalgpallis (Premium liiga) Maardu linnameeskond - Nõmme Kalju FC

15.00-17.00 linnastaadion kunstmuruväljak

22.03.

Eesti meistrivõistlused jalgpallis (II liiga) Maardu linnameeskondI II - Põhja-Tallinna JK Volta II

19.00-21.00 linnastaadion kunstmuruväljak

23.03.

Eesti meistrivõistlused minikorvpallis (poisid 2007 - 2008 s.a.)

09.00-15.00 Kallavere Keskkool

24.03.

Võistlused «Urban Korvpalli Cup 2019»

12.00-19.00 Kallavere Keskkool

29.03.

Eesti meistrivõistlused jalgpallis (II liiga) Maardu linnameeskondI II - Lasnamäe FC Ajax

19.00-21.00 linnastaadion kunstmuruväljak

30.03.

Eesti meistrivõistlused jalgpallis (U17 Eliitliiga) Maardu LM - Tallinna JK Legion

18.00-20.00 linnastaadion kunstmuruväljak

märts
aprill

Maardu koolide ülelinnaline võistlused:
lõbusad stardid - 1 klassid
rahvastepall - 2,3 klassid
osavaim korvpallur - 4-7(t) klassid,
korvpall - 6(p) - 12 klassid

Maardu koolid

MAARDU PANORAAM

23

REKLAAM

VEEBRUAR 2019

Ohutu elu – teie otsus, meie toetus!

14. märtsil kell 18.00 toimub Maardus aadressil
Karjääri 4 kohtumine-seminar
sotsiaalkindlustusameti põhjapiirkonna ohvriabi osakonna
peaspetsialisti Anne Jegorovaga
Anne räägib, millega ohvriabikeskus Maardu linnas tegeleb, milliste küsimustega
nende poole pöördutakse ning millist abi ja teenuseid on võimalik saada.
Raske eluolukorraga toimetulekuks vajab kannatanu nii emotsionaalset tuge
kui ka teavet võimaliku abi kohta. Juhul kui teie või teie pereliikmed (sõbrad/
tuttavad) on langenud kuriteo ohvriks või seisnud silmitsi vägivalla, hoolimatuse
või halva kohtlemisega, siis tulge kohtumisele.
Ootame kõiki huvilisi.

Info telefonil: + 372

5901 0907

KORTERITE REMONT
KOGENUD EHITAJA TEOSTAB
SISEVIIMISTLUS-, ELEKTRI- JA
SANITAARTEHNIKA TÖID KVALITEETSELT
JA SOODSALT
www.armavit.ee

Тел. 58382508

ATKO LIINID OÜ
PAKUB TÖÖD JÕELÄHTME KOOLILIINIDE
BUSSIJUHILE JA BUSSIJUHTIDELE IDA- JA
LÄÄNESUUNA TEENINDAJATENA

Irina Dedjuhina

INFO TEL: 6272733

Muuga Lasteaed pakub tööd
õpetajale – 1,0 ametikoht.
Kandidaatidel palun saata hiljemalt 07.03.2019
oma CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad ja motivatsioonikiri e-posti aadressile info.
muugalasteaed@gmail.com.

Muuga Lasteaed pakub tööd õpetaja
abile – 1,0 ametikoht.
Palun saata oma CV e-posti aadressile
info.muugalasteaed@gmail.com.

PROOVIME KOOS!

Kevad on imeline alguste aeg

Pakume Maardu linna elanikele kõige lihtsamat ja jõukohasemat
kehakultuuri vormi - kõndimist, mille jaoks on meie metsapargis
suurepärane rada.
Alternatiiv: lihtsatest jalutuskäikudest kepikõnnini. Vahemaad ja
tempo teie valikul.
Süsteemse tegelemise korral suurendab kõndimine lihaste toonust,
parandab südame-veresoonkonna- ja hingamissüsteemi, tõstab
emotsionaalset seisundit.
NO NII, EDASI TERVISE NIMEL!

Kogunemine Maxima XX ligidal
(kiikede juures)
igal laupäeval ja pühapäeval
kell 9.10
Korraldaja
Таtjana Uljanova
NB!
Kui teil on mõni haigus või kahtlus,
pöörduge oma arsti poole soovituste saamiseks.

PSÜHHOLOOGI ABI

Keskuses «Hõbedane vanus»
PSÜHHOLOOG
viib läbi TASUTA vastuvõtu

Vastuvõtu aeg: esmaspäeviti ja kolmapäeviti

10:00 - 13:00

(vajalik on eelnev registreerimine)
Karjääri 7, keksus «Hõbedane vanus»
5886 5795 (8.00 - 17.00)
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