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Kallid Maardu elanikud!
Lahkuva aasta viimaseid kalendrilehti lehitsedes pöördub
igaüks meist mõttes tagasi oluliste sündmuste juurde, mis
määratlevad möödunud aastat. Meenutagem siinkohal meie
linna kõige põhilisemaid saavutusi 2019. aastal.
Aasta oli igas mõttes viljakas ja meeldejääv. Kõigi ülesannetega, mis meie ees seisid, saime hakkama.
Suuri investeeringuid tehti linna jaoks prioriteetsetesse haridusasutustesse: enne uut kooliaastat tehti linna kõigis lasteaedades ja koolides jooksev remont; lõpule on jõudnud Maardu Gümnaasiumi valgustuse renoveerimine ja lasteaia Rukkilill
Nurga tänav 2 asuva hoone renoveerimine; Muuga lasteaia
teise 80-kohalise hoone projekteerimine on lõpule jõudmas.
Sel aastal eraldati teede ehitamiseks ja remondiks rekordiliselt suured summad, erilist tähelepanu pöörasime Muuga
piirkonna teede remondile.
On valminud Orumetsa tänava detailplaneering, kuhu rajatakse Noortekeskus.
Augustis ehitati Maardu Gümnaasiumi territooriumile üldkasutatav tänapäevane korvpalliplats.
On tehtud ära suur töö linna tänavavalgustuse renoveerimise projekti teise osa valmimiseks.
Viisteist korteriühistut said toetust oma kortermajade hoovide korrastamiseks ja neli ühistut said toetust maja fassaadi
renoveerimiseks ja katuse remondiks.
Õnnestus leida märkimisväärseid vahendeid õpetajate ja
koolieelsete lasteasutuste tugispetsialistide palkade tõstmiseks.
Suurendati sotsiaalselt olulisi eelarvepunkte, mis võimaldas
osaliselt katta sadade Maardu perede vajalikud kulud. Tõhusate, sealhulgas riiklike organisatsioonidega ühiste sotsiaalprojektide loomise kaudu oli võimalik parandada erivajadustega
inimeste elu-, õppimis- ja töötingimusi.
2019. aastal jätkasime Maardu elanike algatatud vaba aja
veetmise projektide elluviimist ja toetasime uusi.

Meenutades möödunud aasta olulisi hetki, ei saa mitte rõõmustada meie õpilaste ja sportlaste edu üle, kes tõid meie linnale kuulsust temaatilistel olümpiaadidel ja spordivõistlustel
– nende teened on olulised ja tähenduslikud kogu linnale.
Maardu on meie ühine kodu ja selle eest hoolitseb igaüks
meist. Maardu teadlikumad elanikud võtsid aktiivselt osa kevadistes talgutes, viies puhtuse linna erinevatesse paikadesse. Tahan tänada maardulasi nende töö eest ühise hüvangu
nimel. Suur tänu kõigile neile, kes soovivad elada puhtas ja
hubases linnas, kes kohtlevad oma linna armastuse ja hoolega, kes hoolivad sellest, kuidas meie külalised seda näevad ja
millisena see saab üle antud meie järgmistele põlvkondadele.
Nii globaalsed kui ka vähemärgatavad projektid, mida
suutsime ellu viia, nõudsid tohutult pingutusi ja suurt kannatlikkust. Neid ja muid saavutusi meenutades tahan tänada
teid, kallid linnaelanikud, abi eest, huvitavate algatuste eest,
kasvava patriotismi eest meie linna suhtes, teie ühtsuse ja
suure soovi eest muuta meie Maardu paremaks. Kõik, mis me
oleme saavutanud lahkuva 2019. aasta jooksul, oleme saavutanud ühiselt. Tänan teid südamest koostöö eest!
Üksnes koos saame ehitada oma armastatud linna tulevikku, seetõttu pöörame teie tagasisidele, ettepanekutele ja
algatustele suurt tähelepanu. Ja muidugi oleme alati valmis
konstruktiivseks dialoogiks mis tahes võimalikul kujul. Teie vajaduste paremaks mõistmiseks kohtusime aasta jooksul korduvalt noorteliikumiste ja erinevate ühiskondlike ühendustega
– ükski teie mainitud probleem ei jäänud tähelepanuta.
Novembri lõpus toimus kohtumine Muuga piirkonna elanikega, kus õnnestus arutada muugalastele muret valmistavaid küsimusi – see kohtumine pani aluse meie edasisele
koostööle. Pole kahtlust, et see on viljakas ja annab juba lähitulevikus positiivseid tulemusi.
Maardu on kiiresti arenev linn suurte plaanidega, mille elluviimine nõuab suuri rahalisi vahendeid. Nagu teate, on linna
peamine sissetulekuallikas linnaelanike tulumaks. Kutsun
kõiki Maardu elanikke üles saama selle ametlikeks kodanikeks, registreerides end elukoha järgi – sellega aitate kaasa
meie linna arengule.
Uuel aastal viime ellu palju huvitavaid ja olulisi projekte.
Järgnevateks päevadeks, pidulikeks jõulupühadeks, soovin
teile kosutavat puhkust ja jõukogumist enne suure ülesehitava töö algust.
Soovin kogu südamest teile, kallid Maardu elanikud, tervist, heaolu, lähedaste toetust, peotuju ja edu!
Võtke vastu minu siirad õnnitlused saabuvate jõulude ja
uue aasta puhul!
Lugupidamisega
Maardu linnapea
Vladimir Arhipov
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VOLINIKE TÖÖLAUALT TEGELIKKUSEKS

AILAR LYRA
Maardu Linnavolikogu esimees

Maardu Linnavolikogu novembrikuu
istung toimus 26. kuupäeval.
MUUTUSED SOTSIAALVALDKONNAS
1.01.2020 jõustuvas määruses on
loetletud perekonna sissetulekust
sõltuvad ja sõltumatud sotsiaaltoetused ning nende toetuste saamiseks vajalik kord.
Perekonna sissetulekust sõltuvad
toetused on mõeldud eelkõige neile
inimestele, kelle ühe kuu sissetulek
jääb pereliikme kohta alla 3,5-kordse riikliku täiskasvanud inimese
toimetulekupiiri. Pere teise ja iga

Lugeja küsimus juristile:
Töötan suures ettevõttes, kus korraldatakse igal aastal jõulupidu. Ma
töötan esmaspäevast reedeni kaheksast viieni. Sel aastal korraldatakse
pidu laupäevasel päeval ja algusega
kell 19, kuid see ei ole tavapäraselt
minu tööaeg. Minu vahetu juht on
andnud mõista, et pidu on kõigile
kohustuslik. Tegemist on sellise vaikiva kohustusega, kus on teada, et
töötajad, kes ei osale, saavad hiljem
halvakspanu osaliseks. Küsingi, kas
tööandja saab mind kohustada jõulupeol osalema?
Vastab Kaire Saarep, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja:
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järgneva liikme sissetuleku piir on
toetuse taotlemiseks 65% pere esimese liikme sissetuleku piirist. Ehk
siis esimese pereliikme kohta on see
summa 525 eurot, iga järgmine pereliige 341,25 eurot.
Jätkuvalt saavad inimesed sünnipäevatoetust 65 ja 70 aasta täitumisel. Uuendusena laieneb toetuse
saajate ring. Alates 1. jaanuarist
2020 saavad 71-aastased ja vanemad igal oma sünnipäeval toetuseks 40 eurot.
Täpsem sotsiaaltoetuste loetelu ja taotlemise alused on leitavad
Maardu linna kodulehelt määrusest
«Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord».
KORTERELAMUTE REKONSTRUEERIMISE TOETAMINE
Maardu linnas on kehtiv määrus,
mille kohaselt on kuni 20 korteri ja
ehitusaastaga kuni 1980 elamutel
võimalik taotleda katuse ja fassaadi
renoveerimist. Taotluste esitamise
tähtajaks on 30. aprill. Novembrikuu
istungil korda sisse viidud muudatuse alusel on võimalik esitada Maardu
Linnavalitsusele taotlus ka pärast
30. aprilli. Seda juhul, kui taotlus esitatakse korterelamus avariiolukorra
vältimiseks või tekkinud tagajärgede
Töötaja ja tööandja on sõlminud
töölepingu, kus on määratud poolte
kohustused. Tööandja üks olulisematest kohustusest on kindlustada
töötaja tööga ja töötajal omakorda
teha kokkulepitud tööd. Tööandja
korraldused peavad olema seotud
tööga. Näiteks on tööandjal õigus
korraldada tööalaseid koolitusi, millest osavõtmine on kõikidele töötajatele kohustuslik. Lisaks maksab
tööandja tööalasel koolitusel osalemise eest töötasu.
Tööandja korraldatud jõulupidu on
tänutäheks töötajatele. Jõulupeol
saavad töötajad suhelda vabamas
õhkkonnas, mis omakorda loob tugevamad tööalased suhted edaspidiseks. Ilmselt on jõulupeo eesmärk
töötajaid ka motiveerida.

kõrvaldamise kulude hüvitamiseks.
MAARDU LINNA REOVEE KOHTKÄITLUSE JA ÄRAVEO EESKIRI
Vastu võetud eeskirjaga reguleeritakse reovee käitlemist olukorras,
kus puudub võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga või kui on olemasolev kogumismahuti. Määrusega sätestatakse, millised peavad
olema reovee kohtkäitlussüsteemid
ja kuidas toimub nendest reovee
väljavedu. Omanik peab hiljemalt
01.01.2021 taotlema Maardu Linnavalitsuselt kohtkäitlusluba. Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab
Maardu Linnavalitsus.
LÜHIDALT
Kinnitati Maardu linna 2019. aasta
II lisaeelarve, mille investeerimistegevuse tulem on 466 690 eurot,
põhitegevuse tulud 270 477 eurot ja
põhitegevuse kulud kogumahus 737
167 eurot. Anti luba Kütte tänav 6
hoonete lammutustööde teostamiseks. Esimese lugemise läbis Maardu
linna 2020. aasta eelarve. Kehtestati 2020. aasta maamaksu määr.
Soovin kõigile rahulikku jõuluaega ja tegevusrohket uut aastat!

Vaatamata tööandja headele kavatsustele tuleb töösuhtes hinnata,
milliseid kohustusi tuleb töötajal täita. Kui jõulupidu või jõulude ajal tehtav üritus langeb tööajale ja üritus on
seotud tööalase koolitusega, siis on
tegemist tööajaga, tööandja maksab
selle eest töötasu ja töötajal on kohustus osaleda. Kui jõulupidu toimub
väljaspool tööaega ega ole seotud
tööalaste tegevustega, puudub töötajal kohustus osaleda. Jõulupidu on
ka vastastikune viisakuseavaldus,
kus tööandja tänab peoga töötajaid
ja töötajad võtavad sellest osa. Kuid
kui tegemist pole tööülesannete täitmisega, siis on jõulupidu vabatahtlik
üritus, millel osalemine või mitteosalemine ei saa kaasa tuua karistust.
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AITA KAASA MEIE LINNA ARENGULE – REGISTREERI MAARDUSSE!

Kutsume kõiki Maardus elavaid inimesi, kes pole end jõudnud veel linna elanikuks vormistada või on seda otsust edasi lükanud,
registreerida oma elukohaks Maardu linna.
! Üksikisiku tulumaksust, mis on linna peamine tuluallikas, saavad linna lapsed haridust, toetatakse endaga mitte toimetulevaid inimesi, noortele spetsialistidele luuakse töökohti, renoveeritakse tänavavalgustust, rajatakse kergliiklusteid ja mänguväljakuid, võimaldatakse soodustusi ühistranspordi kasutamiseks, remonditakse tänavaid ja heakorrastatakse parke.
! Suurem tulubaas annab paremad võimalused luua väärtuslikum elukeskkond. Seetõttu on igaühe panus Maardu linna arengusse
oluline. Iga inimese enda huvides on, et tema elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid korrektsed. Maardulasena saad otsustada kellele usaldad oma linna juhtimise, võttes osa kohalikel valimistel. Maardulane olla on lisaks kõigele muule ka majanduslikult kasulik, kuna
mitmed linna eelarvest finantseeritavad toetused on seotud linna elanikuks olemise nõudega.
Näiteks, sissetulekust sõltuvad:
Ravimitoetus mittetöötavatele üksi
elavatele vanaduspensionäridele ja
puudega isikutele

Kuni 90 € aastas

Toetus puudega isikutele isiklike
abivahendite ja hooldusvahendite
ostmisel ning rentimisel

Kuni 140 € aastas

Ühekordne toetus raske majandusliku olukorra puhul

Kuni 190 € aastas

Sissetulekust mittesõltuvad:
Sünnitoetus

• esimese lapse sündimisel 400€
• teise lapse sündimisel 500€
• kolmanda ja neljanda lapse
sündimisel 1160 € EUR eeldusel, et
kõik lapsed on alaealised ja elavad
vanematega
• viienda ja enama lapse
sündimisel 1540 € eeldusel, et
kõik lapsed on alaealised ja elavad
vanematega

Esmakordselt kooli mineva
lapse toetus

150 €

Toetus elluastujatele
asenduskodulastele

400 €

Sünnipäevatoetus sünnipäeval
65-, 70- aastaseks saamisel
ja alates 71. sünnipäevast igal
aasta

40 €

Toetus Tšernobõli AEJ
tuumakatastroofi
likvideerimistöödest osavõtjaile

300 € aastas

Maamaksu toetus
pensionäridele

kuni 32 € aastas

Toetus raske- või sügava
puudega isikutele lisakulutuste
katmiseks

•sügava puudega isikule 29 € kuus
•raske puudega isikule 18 € kuus

Lisaks tagab linn lasteaiakoha vaid Maardu linna elanike lastele. Suvelaagri tuusiku toetust, lasteaia- ja koolitoidutoetust
või toetust lapse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise kulude
osaliseks katmiseks saavad samuti vaid Maardus registreeritud toimetulekuraskustega ja lasterikkad pered.
Maardu linna pensionäridel on linna doteerimisel soodushind Maardu sauna kasutamisel ja sooduhind Maardu Spordikeskuse ujula kasutamisel.
Kui elad Maardus, aga pole Maardu linna oma elukohaks vormistanud, siis tule nüüd ja registreeri ennast linna elanikuks.
Seda saab teha:
• riigiportaalis eesti.ee logides sisse läbi ID-kaardi, Mobiil-ID
või pangalingi kaudu;
• digiallkirjastatuna e-posti teel;
• Maardu Linnavalitsuse elanikeregistri spetsialisti juures,
kes võtab inimesi vastu esmaspäeval kl 9.00-12.00 ja 15.0018.00, teisipäevast neljapäevani kl 9.00-12.00 ja 15.00-17.00
ja reedeti kell 9.00-12.00;
• postiga, lisades koopia isikut tõendavast dokumendist,
millel on Teie isikuandmed.

Registreeri ennast Maardusse.
Aita kaasa meie linna arengule!
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MAARDU EAKAD INIMESED VANUSES ALATES 71. ELUAASTAST
HAKKAVAD SAAMA IGA-AASTAST SÜNNIPÄEVATOETUST
JELENA KATSUBA
Avalike suhete juht

Maardu linnavolikogu istungil 26. novembril võtsid saadikud vastu määruse
«Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuse
maksmise kord» uue redaktsiooni, mis
muuhulgas laiendab sünnipäeva toetuse saajate ringi. Uue korra järgi hakatakse määrama sünnipäeva toetus isikule
tema 65 ja 70 aastaseks saamisel ja alates 71. sünnipäevast igal aastal. Toetuse
suuruseks on 40 eurot.
Maardu linnapea Vladimir Arhipovi
sõnul on linna üheks tähtsamaks prioriteediks eakate inimeste väärtustamine
ja toetamine. «Olen nõus ütlusega, et kogukonna arengutaseme määrab suhtumine lastesse ja eakatesse inimestesse.
Maardus toetame mitmekülgselt eakaid
inimesi ja loome neile vaba aja veetmise
ja enesearendamise võimalusi, et nad
tunneksid rõõmu ja oleksid igatpidi kaasatud kogukonna ellu. Sünnipäevatoetuse saajate ringi laiendamine on õige
samm meie seenioridel veelgi rohkema

väärtustamise suunas», sõnas linnapea.
Määruse uues redaktsioonis on ümardatud sünnitoetuse ja elluastuja toetuse
määrad. Toetuse määr esimese lapse
sündimisel on nüüd 400 eurot, teise
lapse sündimisel 500 eurot, kolmanda
ja neljanda lapse sündimisel 1160 eurot
ning viienda ja enama lapse sündimisel
1540 eurot. Elluastuja toetuse määr on
nüüd 400 eurot.
Ühtlasi on muudetud mõned sõnastused ja lisatud mõisted. Näiteks, määruse 1
peatükki on sisse toodud vähekindlustuse mõiste. Määrus sätestab, et perekonna sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse
määramisel loetakse vähekindlustatuks
isikuks või perekonda, kelle ühe kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla kolmekomaviiekordse (3,5) riikliku täiskasvanud inimese toimetulekupiiri.
Samas, määrus täpsustab, et ravimitoetuse ja toetuse puudega isikutele
isiklike abivahendite ja hooldusvahendite ostmisel ning rentimisel saamiseks
saab nüüdsest taotlust esitada 4 korda
aastas.

Oluliselt muutus ka suvelaagri tuusiku
toetuse saamise kord: nüüdsest toetust
saavad taotleda vähekindlustatud pered. Seni on kompenseeritud vaid soodustuusikuid sotsiaalvaldkonna poolt
suunatud lastele, kelle osas on linnavalitsus teinud korralduse. Edaspidi on ka
vähekindlustatud peredel on võimalik
toetust taotleda.
Määruses on olemas nüüd ka uus toetuse liik – lasteaiatoidu toetus lasterikastele peredele. Varem oli antud toetus
sissetulekust sõltuvate toetuste all, kuid
seadusandjal on soov tagada tasuta
toitlustamine paljulapselistele peredele
(3 ja enam last). Uues määruse redaktsioonis on see nüüd üheselt mõistetav.
Määruses on muudetud «ühekordse
toetuse raske majandusliku olukorra puhul» taotlejate ringi ning laiendatud see
vähekindlustatu piirini.
Uus määrus parandab oluliselt toetuste andmise põhimõtete ja tingimuste
selguse ning arusaadavuse. Määrus jõustub 1. jaanuarist 2020. a.

DETAILPLANEERINGU ALGATAMISEST
Maagi tn 4 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmine
Maardu Linnavalitsus algatas TÜ Arnikavel avalduse alusel 29.10.2019 korraldusega nr 768 Maagi tn 4 kinnistu ning
lähiala detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise
hindamise.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on katastriüksuste piiride muutmine,
reformimata riigimaast uute katastriüksuste moodustamine, ehitusõiguse määramine planeeringuala maaüksustele,
sealhulgas Maagi tn 4 olemasolevale õigusliku aluseta püstitatud segusõlmele.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas.
Detailplaneeringu ala suuruseks on
ca 2,3 ha ning see asub Maardu linnas
Kroodi tööstuspiirkonnas Kroodi tänava
ääres ning hõlmab Maagi tänavat terves pikkuses.
Seoses alal paikneva betooni segusõlmega viidi läbi keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelhinnang, mille alusel
otsustas Maardu Linnavalitsus jätta kesk6
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konnamõju strateegilise hindamise (KSH)
algatamata. Muuhulgas olid KSH algatamata jätmise otsuse põhjusteks järgnevad argumendid: detailplaneeringu elluviimisega ei saa hetkel teadaoleva info
põhjal eeldada tegevusi, millega kaasneks
keskkonnaseisundi olulist kahjustumist;
ei ole ette näha detailplaneeringu realiseerimisel muud olulist keskkonnamõju;
ei kaasne liikluskoormuse, mürataseme
ja õhusaaste olulist suurenemist; planeeringualal ei paikne kaitsealuseid looduse
üksikobjekte ja kaitsealasid ega Natura
2000 võrgustiku alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada.
Täiendavaid uuringuid pole esialgu
plaanis läbi viia, kuid nende vajadus
võib tekkida detailplaneeringu koostamise käigus.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Maardu Linnavalitsus (aadress:
Kallasmaa tn 1, 74111 Maardu linn, Harjumaa; registrikood 75011470; linnavalitsus@maardu.ee); huvitatud isikuks on TÜ
Arnikavel (aadress: Orumetsa tn 5a, 74111
Maardu linn; registrikood 10036536; arnikavel@hotmail.com). Detailplaneeringu
koostaja on Casa Planeeringud OÜ (aad-

ress: Jõe tn 12, 75501, Saku alevik, Saku
vald, Harjumaa; registrikood: 11647744;
casa@casa.ee). Detailplaneeringu kehtestab Maardu Linnavalitsus (aadress
Kallasmaa tn 1, 74111 Maardu).
Detailplaneeringu materjalidega on
võimalik tutvuda Maardu Linnavalitsuse
Linna arengu- ja majandusosakonnas
vastuvõtuaegadel ja www.maardu.ee.
Kombinaadi tn 7, 9a, 9b, Fosforiidi
tn 2/5 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu algatamine
Maardu Linnavalitsus algatas Maardu
Raudtee AS avalduse alusel 29.10.2019
korraldusega nr 767 Kombinaadi tn 7, 9a,
9b, Fosforiidi tn 2/5 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on muuta katastriüksuste piire, määrata juurdepääsuteede
asukohad, maakasutus- ning ehitustingimused äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, üldiste heakorrastuse, haljastuse,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine
Detailplaneeringu ala suuruseks on
ca 3,6 ha ning see asub Maardu linnas
Kroodi tööstuspiirkonnas. Planeeringuala
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on piiratud lõunas Fosforiidi ja Kroodi tänavate raudteeülesõiduga, põhjas Lao tänava raudteeülesõiduga, läänes Fosforiidi
tänava kinnistutega ning läänes Kombinaadi ja Maagi tänava kinnistutega.
Detailplaneeringu koostamiseks on
alal vajalik läbi viia topo-geodeetilised
mõõdistused, täiendavate uuringute
vajadus selgub planeeringu koostamise
käigus.
Vana-Narva mnt 2, 2c, 4 kinnistute
ning lähiala detailplaneeringu algatamine
Maardu Linnavalitsus algatas Fidus Kinnisvara OÜ taotluse alusel 02.07.2019 korraldusega nr 496 Vana-Narva mnt 2, 2c, 4
kinnistute ning lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta katastriüksuste piire, määrata
maakasutus- ning hoonestustingimused
tootmis- ja laohoonete püstitamiseks, üldiste heakorrastuse, haljastuse, parkimise
ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.
Detailplaneeringu ala suuruseks on ca
2,2 ha ning see asub Maardu linnas Vana-Narva maantee tööstuspiirkonnas
Saha-Loo tee ja Vana-Narva maantee
nurgal. Detailplaneeringu koostamise
raames on läbi viidud topo-geodeetilised mõõdistustööd, täiendavate uuringute vajadus selgub planeeringu koostamise käigus.
Koplimäe tn 5, 10, 10a, 10b, 12, 14,
Vana-Narva mnt 29b kinnistute ning
lähiala detailplaneeringu algatamine
Maardu Linnavalitsus algatas Lotus
Timber OÜ taotluse alusel 28.05.2019
korraldusega nr 422 Koplimäe tn 5, 10, 10a,

10b, 12, 14, Vana-Narva mnt 29b kinnistute
ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringu koostamise eesmärgiks on katastriüksuste piiride muutmine, maakasutus- ja
hoonestustingimuste määramine tootmis- ning laohoonete püstitamiseks, üldiste heakorrastuse, haljastuse, parkimise
ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.
Detailplaneeringu ala suurus on ca
10,4 ha ning see asub Maardu linnas
Vana-Narva maantee piirkonnas. Planeeringuala piirneb lõunas Vana-Narva
maanteega, idas Termoili raudteega,
läänes Koplimäe tänavaga. Läbi on viidud topo-geodeetilised mõõdistustööd,
täiendavate uuringute vajadus selgub
detailplaneeringu koostamise käigus.
Tiigi tn 1 ja 3 kinnistute ning lähiala
detailplaneeringu algatamine
Maardu Linnavalitsus algatas OÜ
Estplast Tootmine taotluse alusel
19.03.2019 korraldusega nr 213 Tiigi tn 1
ja 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringu koostamise eesmärk
on hoonestustingimuste määramine
äri-tootmishoonete püstitamiseks, üldiste heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.
Detailplaneeringu ala suurus on ca
2,4 ha ning see asub Maardu linnas Vana-Narva maantee tööstuspiirkonnas ja
on piiratud idas Roostiku tänavaga ning
põhjas Tiigi tänavaga. Läbi on viidud topo-geodeetilised mõõdistused, täiendavate uuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.
Saha-Loo tee 1a kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu algatamine

Maardu Linnavalitsus algatas OÜ Ventex Grupp taotluse alusel 26.02.2019 korraldusega nr 149 Saha-Loo tee 1a kinnistu
ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu
koostamise eesmärk on kinnistu jagamine ja jagamisel moodustatud kruntide
maakasutus- ning hoonestustingimuste
määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, üldiste heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Detailplaneeringu ala suurus on ca
3,1 ha ning see asub Maardu Linnas
Vana-Narva maantee tööstuspiirkonnas. Planeeringuala piirneb läänes
Saha-Loo teega ning lõunas Jaama
teega. Vajalik on teostada topo-geodeetilised mõõdistused, täiendavate
uuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.
Lao tn 4a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Maardu Linnavalitsus algatas OÜ
Sõsun & E avalduse alusel 18.12.2018
korraldusega nr 1010 Lao tn 4a kinnistu
ning lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
määrata kinnistule maakasutus- ning
hoonestustingimused äri- ja tootmishoone püstitamiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas.
Detailplaneeringu ala suuruseks on
ca 0,4 ha ning see asub Maardu linnas
Kroodi tööstuspiirkonnas Lao tänava
ääres. Ala kohta on koostatatud topo-geodeetiline uuring, täiendavate
uuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

PÖÖRDUMINE AIANDUSSELTSI SEVER LIIKMETE POOLE
Lugupeetud Aiandusseltsi Sever liikmed!
30. novembril võtsite aiandusseltsi üldkoosolekul suure häälteenamusega vastu otsuse osta Jõelähtme vallalt osa Lõunapilpa kinnistust. Samasuguse otsuse on vastu võtnud ka aiandusühistud Keemik, Družnõi – Sad, Vanasadam ja Sarapuu. Kuna
meie aiandusühistud võtsid otsused vastu juba paar nädalat tagasi, oleme me lõpetamas raha kogumist aiandusühistute
liikmetelt kinnistu ostmiseks.
Pöördume aiandusühistute Keemik, Družnõi – Sad, Vanasadam ja Sarapuu liikmete nimel Teie poole palvega tasuda kinnistu
ostuhinna osamaksed selle aasta lõpuks, et juba järgmise aasta jaanuari esimisel poolel allkirjastada Jõelähtme Vallavalitsusega Lõunapilpa kinnistu müügileping.
Meie aiandusühistud, kui võimalikud tulevased Lõunapilpa kinnistu kaasomanikud, peame täna ja ka tulevikus tegutsema
koos ühise rindena.
Aiandusühistu Keemik juhatuse liige Arnold Gaav
Aiandusühistu Družnõi – Sad juhatuse liige Natalja Rostovskaja
Aiandusühistu Vanasadam juhatuse liige Sergei Tsarkov
MTÜ Aiandusühing Sarapuu juhatuse liige Sergei Pobezhimov
MAARDU PANORAAM
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MAARDU LINNA REOVEE KOHTKÄITLUS JA ÄRAVEDU
MAARDU LINNAS

KADI ORM
Maardu Linnavalitsuse jurist

Maardu
Linnavolikogu
võttis
26.11.2019 vastu Maardu linna reovee
kohtkäitluse ja äraveo eeskirja.
Eeskirjaga reguleeritakse Maardu linna
haldusterritooriumil reovee (sh fekaalvee) kohtkäitlust, äravedu kogumismahutitest ja transportimist ühiskanalisatsiooni purgimiskohta.
Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes
teostavad reovee kohtkäitlust ning osutavad või kasutavad purgimisteenust.
Uute reovee kogumismahutite paigaldamine ja olemasolevate kogumismahutite väljavahetamine on Maardu linna
haldusterritooriumil lubatud olmereovee
tekkekohas ainult nendel maa-aladel, mis
on ühiskanalisatsiooniga katmata. Omapuhastite (sh septik) kasutamine ja heitvee pinnasesse immutamine on keelatud.
Tänu Euroopa Liidu fondide kaasrahastamisele on Maardu linna territooriumil
tänaseks tagatud enamusele kinnistutele liitumisvõimalus nii ühisveevärgi kui ka
ühiskanalisatsiooniga.
Liitumispunktid on üldjuhul rajatud kinnistu piirile, kui siiski ei ole paljud kinnistuomanikud ühiskanalisatsiooniga liitunud
ning hoolimata võimalusest juhtida kinnistu reoveed ühiskanalisatsiooni, kasutatakse jätkuvalt kogumismahuteid.
Uue eeskirja kohaselt peavad kõik olemasolevate kohtkäitlusrajatiste omanikud
hiljemalt 01.01.2021 taotlema kogumismahuti kasutamiseks Maardu Linnavalitsuselt
kohtkäitlusloa.

Lugeja küsimus juristile:
Minu kaks last käivad lasteaias, ning
lasteaia jõulupidu toimub reedel, 20. detsembril kell 14 ja kestab umbes ühe tunni. Meie ettevõttes koostatakse iga kuu
lõpus töögraafik ja olen sel päeval tööle
märgitud. Küsisin tööandjalt vaba aega,
aga sain eitava vastuse. Mida ma tegema
peaksin?
Vastab Kaire Saarep, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja:
Töötaja ja tööandja peavad üksteise
suhtes käituma heauskselt. Tööandja
kohustus on koostada järgmise perioodi,
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Kinnistu omanik, kes taotleb kohtkäitlusrajatisele reovee kohtkäitlusluba,
esitab linnavalitsusele vormikohase taotluse, asendiplaani koos olemasolevate
reovee kohtkäitlusrajatiste koosseisu ning
paigutusega, kinnistul paiknevate ehitiste
ehitusprojekti (peab olema kehtiv), mis
tagastatakse omanikule koos kohtkäitlusloaga või loa väljastamisest keeldumise
otsusega. Taotluse vorm on kättesaadav
Maardu linna kodulehel www.maardu.ee
Kohtkäitlusluba väljastatakse kuni
viieks aastaks. Tuleb märkida, et kohtkäitlusloa väljastamisest on linnavalitsusel
õigus keelduda, kui reovee kohtkäitlusrajatis või selle asukoht ei vasta eeskirjas või
muudes õigusaktides esitatud nõuetele.
Reovee kohtkäitlusloa tähtaja lõppemise saabudes on kinnistu omanikul õigus
taotleda loa pikendamist.
Reovee kohtkäitlusrajatiste kasutamisel tuleb järgida ehitise kasutamis- ja
hooldusjuhendit, reovee kohtkäitlusloa
nõudeid ja linnavalitsuse ettekirjutusi.
Kogumismahuti on seaduse mõistes
lekkekindel äravooluta rajatis kanalisatsioonivee ajutiseks hoidmiseks. Keelatud
on kasutada n-ö ülevooluga kogumismahuteid, mis ei ole keskkonnale ohutud.
Seega peaks mahutis olev reoveekogus
olema võrdne tarbitud vee kogusega.
Erandiks on vaid kastmisveemõõtja olemasolu, mis arvestab ühiskanalisatsiooni
mitte juhitava vee kogust (antud juhul kogumismahutisse). Kindlasti tuleb kontrollida, kas kogumismahuti vastab eeskirjas
toodud nõuetele.
Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise
ja hoolduse eest vastutab rajatise oma-

nik või valdaja. Reovee kohtkäitlusrajatise
omanik peab tagama selle korrasoleku ja
ümbruse hooldamise ning kohtkäitlusrajatise õigeaegse tühjendamise, et vältida
reovee sattumist keskkonda mahutite
ületäitumise tõttu.
Reovee äraveoteenuse tellimisel tuleb
meeles pidada, et reovee äravedaja on kohustatud iga kord väljastama kliendile purgimisteenuse osutamise kohta dokumendi
(kviitungi), kus on ära toodud vähemalt
reovee äravedaja nimi, registrikood, teenuse lühikirjeldus koos teenuse osutamise
asukoha aadressiga (kinnistu aadress, kus
reovesi purgimissõidukisse võeti), äraveetud reovee kogus (mis peab olema võrdne
tarbitud vee kogusega) ja kuupäev ning
reovee purgimiskoha andmed.
Järelevalve teostajal on kohtkäitlussüsteemi seaduslikkuse kontrollimiseks ja
ebaseadusliku tegevuse peatamiseks või
lõpetamiseks õigus nõuda kohtkäitlussüsteemi omanikult rajatiste ehitusjooniste ning kasutamis- ja hooldusjuhendi
esitamist, samuti ülemõõtmise ja kontrolli läbiviimist ning reovee kogumismahuti
puhul reovee äravedu tõendavate dokumentide esitamist. Järelevalve eesmärk
on ära hoida keskkonnareostused ning
tagada ühiskanalisatsiooni tõrgeteta toimimine. Kohtkäitluserajatise nõuetekohase kasutamise eest vastutab kinnistu
omanik.
Oma kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise võimaluse kohta
saab infot AS-ilt Tallinna Vesi e-posti aadressil tvesi@tvesi.ee.

üldjuhul järgmise kuu kohta tööajakava.
Samas tööajakava koostades peaks tööandja olema teadlik kõikidest võimalikest
asjaoludest, mis võivad mõjutada graafiku koostamist. Kuna lasteaia jõulupeod
on üldjuhul pikalt ette teada, siis peaks
töötaja sellest informeerima ka tööandjat, kes saaks sellega tööajakava koostamisel arvestada.
Töölepingu seadus lubab töötajal kasutada tööajast vaba aega olukordades, mis
on ootamatud, mida töötaja ei saanud kuidagi ette näha või teisiti planeerida. Näiteks ootamatu hambavalu, millega töötaja
pöördub tunniks-paariks hambaarsti juurde ja saab seejärel töö tegemist jätkata.
Kuna töötaja ise ei saa planeerida, mis ajal
lasteaia jõulupidu toimub, kuid jõulupeo

aeg on ette teada pikemalt, siis on mõistlik
kasutada lapsepuhkust, mille kasutamisest tuleb ette teatada vähemalt 14 kalendripäeva või anda tööandjale teada, kes
planeerib graafiku selliselt, et sel päeval
on töötajal tööajakava järgselt vaba päev.
Olukorras, kus töötaja on lasteaia jõulupidu
ette teadnud pikalt, kuid ei ole tööandjale
graafiku koostamise ajal teada andnud, ei
saa töötaja lahkumist tööajast lugeda heatahtlikuks.
Sama kehtib ka tööandja puhul - kui
töötaja on graafiku koostamise ajal teada
andnud, et ta soovib minna lasteaia jõulupeole, mille toimumise aega ei saa ta mõjutada, siis tööandja heauskne käitumine
tähendab, et tööandja arvestab töötaja
sooviga.
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JÕULUDE OOTUSES

Sel aastal algas jõulueelsete ürituste
sari esimese advendipäeva tähistamisega. Kellamäe parki kogunes kümneid linnaelanikke, aga ka meie linna
külalisi Peterburist, et süüdata esimene advendiküünal ja tervitada üksteist
jõulurahu väljakuulutamise päeval.
Vaatamata lume puudumisele oli
pidulik meeleolu kindlustatud. Kõik
kohaletulnud soojendasid end kuuma tee ja alkoholivaba veiniga, neile
pakuti jõulupiparkooke, maiustusi ja
puuvilju ning kokkutulnute südant
soojendasid kollektiivi «Knopotški»
laste laulud.
Esimese advendi sümboolne küünal
süüdati pärast linnapea pöördumist
kõigi kogunenute poole ja traditsioonilise jõulurahu väljakuulutamist. Maardu linnapea Vladimir Arhipov kutsus
oma kõnes üles jagama oma südamesoojust ja täitma imelist jõuluaega
heade tegudega. «Kõigil aegadel on
jõuluootus olnud seotud heategevuse
ja heategudega. Vaadake enda ümber
ringi: võib-olla vajab keegi teie abi, teie
osavõtlikkust ja mõnikord võib naeratus olla kallim, kui mis tahes kingitus
– igaüks meist on võimeline kinkima
headust,» ütles linnapea.
Sel pühapäeval jätkus pidulik üritus
teises Maardu osas – Kellamäe pargis
süüdatud esimese advendiküünla tuli
10 MAARDU PANORAAM

viidi Muugale elava tule rongkäiguks,
millest võttis osa umbes 100 piirkonna elanikku.
Esimesele advendipühapäevale pühendatud laternatega rongkäiku
õnnistas Eesti luterliku kiriku diakon
Herki Talen. Pärast palvet läksid sadade süüdatud laternatega Muuga
elanikud Eesti suuruselt teise ränd-

rahnu Muuga Kabelikivi juurde, kus
linnapea Vladimir Arhipov ja linnavolikogu esimees Ailar Lyra õnnitlesid
kõiki esimese advendi puhul.
Laternatega rongkäigu korraldamise
idee kuulub klubi Emade Linn asutajale Anna Platonovile. Üritus, mis sai
palju positiivset vastukaja ja ühendas
elanikke, tõotab tulevikus saada Muuga traditsiooniks.
Detsembri esimesel poolel toimusid Maardu erinevates osades jõuluootusele pühendatud pidulikud
sündmused: need on meeltülendava muusikaga jõulukontserdid, mis
kõlasid erinevates paikades; ja loominguline pereüritus «Päkaristsed»
Kallavere keskkoolis, mis tutvustas,
milline peaks olema tõeline jõuluturg;
kolmanda advendiküünla süütamine
Maardu Põhikoolis; ja traditsiooniline
jõulukäimine – sest isegi jõulu eelõhtul säilitab meie linn spordilinna väljateenitud staatuse.
Et jõulud tooksid kõigile rõõmu ja
headust ning järgmine aasta saaks
elatud rahus ja harmoonias, täitkem
oma südamed rahuga ja jagagem
seda teistega.
Häid jõule!
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KALLAVERE KESKKOOL 135!

Maardu linna ainus eestikeelse õppekeelega üldhariduskool tähistab 20. jaanuaril 2020. aastal oma 135. juubelit!
Kindlasti oleme praegustele linnaelanikele hästi tuttavad Noorte 5 asuvast tumeroosast kolmekordsest koolimajast.
Ent siinse eestikeelse koolihariduse juured ulatuvad tegelikult palju kaugemasse minevikku...
Esimesed teated laste õpetamisest
tänase Maardu piirkonnas pärinevad
aastast 1714, mil lapsi õpetab lugema
Otsa Peeter, kuid koolihoone puudub. 18.
sajandist on teada, et Maardu piirkonnas
käib koolis umbes 60 last, õpet antakse
erinevates ruumides, sealhulgas Sarapiku saunas. 19. sajandil hakatakse laste
haridusele suuremat tähelepanu pöörama, sest Paul Loppenowe andmetel
ei oska Eesti lapsed lugeda. 1865. aastal
annab Maardu mõisa omanik Aleksander
von Brevern õppetööks kasutada Paju
kõrtsi hoone. 1874. aastal kannab kool

lihtsalt kooli nimetust, maja on lagunenud ning õpetamise tase on kehvapoolne. 1882. aastal pannakse nurgakivi uuele, spetsiaalselt koolimajaks ehitatavale
majale. Ettevõtmise toetuseks etendatakse näitemängu «Säärane mulk» ning
heategevusega kogutakse maja ehituseks 100 rubla. Koolmeister J. Buck kaotab töökoha, sest osaleb näitlejana, mis
tol ajal aga oli õpetajaile keelatud. 1885.
aastal valmibki Kallavere koolimaja ning
sellest algab kooli järjepidev ajalugu, kus
õpe ei katke. Tänane Kallavere Keskkool
peab seega end õigustatult eestikeelse
hariduse jätkajaks linnas ning siit ka aukartusäratav number 135.
Kallavere kooli lugu on aga üsna põhjalikult uuritud 2008. aastal ilmunud
Ene-Reet Ehala mahukas raamatus
«Kallavere kooli lugu». Teose 199 leheküljel leiab põnevat lugemist siinsest
eestikeelsest haridusest ning kooli rollist alates 19. sajandist.
2019/2020. õa õpib 1.–12. klassis kokku
213 õpilast ning majas töötab 47 täiskasvanut. Kool tähtsustab iga õpilast,
iga töötajat. Kaasava hariduse valguses
soovitakse pakkuda parimaid õppe- ja
kasvatustingimusi. Meie motoks on
«Mõeldes Sulle, loome väärtusi.»
Suur juubelipidu ise toimub esmaspäevasel päeval, 20. jaanuaril. Sel päeval
ootame koolimajja oma endisi õpilasi,

SÜNDMUS

õpetajaid ja kõiki, kes tunnevad, et neil
on seos meie kooliga!
Sünnipäevapidu 20. jaanuaril algab
kontserdiga Maardu Vaba Aja Keskuses
algusega kell 17.30. Kontserdil astuvad
üles kõik Kallavere Keskkooli laulu-, tantsu- ja muusikalapsed. Seejärel liigume
koos kooli spordihoonesse Noorte 5, kus
algusega kell 19.00 toimub pidulik õhtu
tervituste, tordi ning kontserdiga. Kingitusena tänastele Kallavere kooli õpilastele astub üles ansambel Põhja-Tallinn.
Avatud on kohvik, pildinäitus kooli tänastest tegemistest, soetada saab kooli
meeneid, majas toimuvad ringkäigud.
Ootame peole oma praeguseid ja endisi
õpilasi ning õpetajaid. Külalistele on õhtuse peo pääse 5 EUR.
Ettevalmistused suureks peoks käivad
mõistagi juba ammu. Sügisel toimus
juubelilogo leidmiseks konkurss, millest kooliõpilased aktiivselt osa võtsid.
Võidutöö ongi valminud meie kooli 10.
klassi õpilase Jüri Meinsoni käe all. Juubeli puhul avaldame ka kooli tutvustava
raamatukese, mille lehekülgedel valik
õpilastöid, ülevaade meie tänastest

tegevustest, fotod koolimajast jms.
Raamatut saab üritusel ka müügiletist osta.
AVE-MARIA RAPPER
Kooli huvijuht
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LASTEAED SIPSIK SAI 25-AASTASEKS

Pole kahtlustki, et iga lasteaia ajalugu koosneb selle töötajate hoolsast
tööst, tunnetuslikest tegevustest,
igapäevastest jalutuskäikudest, lõbusatest pidudest ja kurbadest hüvastijättudest vanemate rühmade lastega
õppeaasta lõpus. Selle poolest on kõik
meie koolieelsed lasteasutused tõesti
väga sarnased, kuid siiski on igal neist
oma eriline lugu. Tänast aitavad meil
rääkida selle osalised – Maardu lasteaia Sipsik töötajad.

Vastavalt kohaliku linnavalitsuse
otsusele avati Maardu uus lasteaed
ametlikult 1994. aasta 1. detsembril.
Algul asus Sipsik Noorte tänavas ühes
majas lasteaiaga Rõõm – poole hoonest hõivas Rõõm, teises hakkas tegutsema Sipsik.
Lasteaias selle asutamisest alates
töötanud õpetaja Marina Ots meenutab, et lasteaia Sipsik ajalugu algas ühe
eesti keelt kõnelevate laste rühmaga. «Lasteaeda võeti lapsi eesti keelt
emakeelena kõnelevatest ja segaperedest. Lapsi oli vähe ja me alustasime tegevust üheainsa rühmaga. 1995.
aasta kevadel kolis Sipsik praegustesse
ruumidesse Haigla tänavas, kus rühmade arv kasvas pikkamööda kuueni.»
Lasteaia majandusjuhataja Tatjana
Dalidovitš asus Sipsikus tööle kolm
kuud pärast lasteaia avamist. Pärast
kiiret tutvust töötajaskonnaga asus ta
süüvima enda jaoks uue töö tarkustesse, kuid juba kaks kuud hiljem, 1995.
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aasta kevadel toimus kõigi jaoks vaevarikas kolimine majja aadressil Haigla 6, kus lasteaed tänaseni tegutseb.
«Kahjuks oli hoone seisukord nutune:
katus lasi läbi, aktusesaal ei läinud
soojaks ja vihmaste ilmadega oli seal
lastehommikute ajal tõeline paduvihm,» jutustab Tatjana. «Tuli alustada remonti, mille ajaks lasteaeda
ei suletud – rühmad paigutati hoone
ühte ossa, teises aga toimusid renoveerimistööd.»
Suurejooneline kolimine 1995. aasta
kevadel meenus ka teistele peale majandustegevusega otseselt seotute.
Lasteaia Sipsik õpetaja Jelena Lepa
sõnade kohaselt ootas kogu kollektiiv sellest sündmusest suuri muutusi:
«Mäletan kolimist hästi, kuidas kõik
ringi sebisid ja muretsesid, kes millise
rühma saab. Ja muidugi tegi ärevaks ka
tutvumine uute kasvandike ja nende
vanematega.»
Kõigi raskustega õnnestus siiski toime tulla, sest oli ju lasteaia eesotsas
võimekas juht. Lasteaia esimest direktorit Maria Mattheost meenutades on
kõik töötajad üht meelt, et ta oli mitte
ainult asjatundlik juht, vaid suhtus ka
töötajatesse hästi, püüdes neile kõiges
vastu tulla.
Sama soojalt ja suure tänutundega
räägivad töötajad ka Kristiine Juusest,
kes juhib Sipsiku lasteaeda juba 15 aastat. Selle aasta 1. detsembril tähistati
kahekordset juubelit: lasteaia 25. aas-

tapäeva ja 15 aastat päevast, kui Kristiine Juusest sai Sipsiku juhataja.
Jelena Lepa arvates on Sipsiku lasteaial kunagi esimese juhatajaga väga
vedanud ja see vedamine kestab tänaseni: «Meil on väga hea meel, et Kristiine nõustus selle töö vastu võtma. Ta
kuulab kõigi mured alati ära ning suhtub neisse mõistmise ja hoolivusega.
Ta on õiglane ja sellega välja teeninud
kollektiivi usalduse.»
Tulevase direktori esmatutvus Sipsiku lasteaiaga oli 1995. aastal, kui Kristiine Juuse tuli Mesimummide rühma
kasvatajaks. Kolm aastat hiljem lahkus
ta lasteaiast, et minna edasi õppima.
Soovitud haridus käes, naases Kristiine
2003. aastal Sipsiku lasteaeda endisele ametikohale. 2004. aasta 1. detsembril, asutuse 10. aastapäeval, asus
Kristiine Juuse direktori ametipostile.
Sellest päevast alates on Sipsik
väga palju muutunud. Pärast kapitaalremonti aastatel 1995-1997 elas
asutus 2004. aastal üle veel ühe remondi ja nüüdseks on hooned saanud
tänapäevase välimuse ja mugavused.
Sõbralikus kollektiivis on ametis 38 asjatundlikku töötajat, kes tegelevad pidevalt oma teadmiste täiendamisega.
Lasteaia kuuest rühmast on selle ajaga
saanud 10 – armsat Sipsikut külastab
suure rõõmuga 215 Maardu mudilast.
Lasteaia uksed on avatud kõigile
lastele sõltumata nende kodusest keelest. Paremaks lõimumiseks on loodud
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kaks keelekümblusrühma. Kristiine
Juuse sõnul on lasteaia õppe- ja kasvatustöös prioriteetseks suunaks Eesti
kultuur: «Meie tööd iseloomustavaks
eripäraks on, et me hindame, hoiame
ja arendame Eesti kultuuri ning tutvustame lastele ja lapsevanematele meie
rahva traditsioone ja tavasid.»
Terve juubelipäevale eelnenud nädal koosnes erinevatest üritustest,
mille ettevalmistustest võtsid osa
nii töötajad, kasvandikud kui lapsevanemad. Esmaspäeva hommik
algas meeldiva üllatusega vanematele – keegi ei läinud lasteaiast ära
ilma, et teda oleks kostitatud kohvi
ja küpsistega. Üllatuseta ei jäänud
ka lapsed – peamiseks meeldetuletuseks, et juubelinädal on alanud, sai
Kuressaare Linnateatri lõbus etendus
«Sipsik». Maardu Vaba Aja Keskuses
oli avatud liigutav lastefotode näitus «Sipsik läbi aegade». Teisipäeval
toimus Kellamäe pargis juubelikõnni
nime kandev lustakas terviseüritust.
Ja mis juubel see oleks ilma diskota?
Kolmapäev oli Sipsikus tantsupäev.
Enda valmistatud tordiga said lapsed
maiustada neljapäevasel tordipäeval.

Lasteaia töötajate ja külaliste pidulik vastuvõtt leidis aset reedel, 29.
novembril Maardu Vaba Aja Keskuses.
Pidulik osa algas filmiga Maardu lasteaia Sipsik põnevatest argipäevadest.
Filmiloo peakangelasteks olid mõistagi
lasteaia väiksed sipsikud.
Asutuse töötajate aadressil kõlas sel
õhtul kümneid õnnitlusi ja tuhandeid
erilisi sõnu. Linnapea Vladimir Arhipov õnnitles lasteaia kollektiiv soojalt
juubeli puhul ning soovis õnne, edu ja
kannatlikkust. Oma õnnitluskõnes sõnas ta: «Teie südameheadus soojendab mitte ainult lapsi, vaid tervet meie
linna. Tänan teid teie töö ja meeldiva
koostöö eest. Jääge ikka sama lahketeks, osavõtlikeks ja kannatlikeks!»
Maardu Linnavalitsuse nimel said pikaajalise töö eest tänukirja, lilled ja kingituse Jelena Lepp (õpetaja, 25 aastat), Marina Ots (õpetaja, 25 aastat),
Tatjana Danilovitš (majandusjuhataja, 24 aastat) ja Svetlana Šabanina
(õpetaja abi, 20 aastat).
Eelkoolieelse lasteasutuse tulemusliku juhtimise eest tunnustati
tänukirjaga lasteaia Sipsik direktorit
Kristiine Juuset.

Pidulikul vastuvõtul anti koos lillede
ja kingitustega üle tänukiri ka neile,
kes töötavad Sipsiku lasteaias üle
10 aasta. Selle tunnustuse pälvisid
Natalia Plotnikova (õpetaja abi, 17
aastat) Terje Sullakatko (õpetaja,
16 aastat), Natalja Bala (õpetaja,
14 aastat), Julia Kritskaja (õpetaja assistent, 12 aastat), Margit Hein
(muusikaõpetaja, 11 aastat) ja Heidi
Nurmela (õpetaja, 10 aastat).
Lasteaia juubelipäev oli kaalukas
sündmus mitte ainult lapsi lasteaeda saatvate lapsevanemate, vaid
ka töötajate jaoks, kelle igapäevane
ülesanne on teha oma tööd südame ja armastuse, headuse ja tohutu
kannatlikkusega. Just armastus,
kannatlikkus ja headus on omadused, mis iseloomustavad koolieelsete lasteasutuste töötajaid. Täname
neid kõiki ja õnnitleme lasteaia 25.
juubeli puhul!
Õnnitlegem selle tähtsa sündmuse puhul ka üksteist, sest lasteaia
juubel – see on tähtis sündmus tervele linnale.
Palju õnne sünnipäevaks, Sipsik!

MAARDU TERVITAS UUSI LINNAKODANIKKE
JELENA KATSUBA
Avalike suhete juht

4. detsembril toimus Maardu Vaba
Aja Keskuses juba traditsiooniliselt
muutunud beebide ja nende vanemate pidulik vastuvõtt, mida linnavalitsus korraldab regulaarselt vastsete
linnakodanike
meelespidamiseks.
Maardu kõige väiksemad kodanikud
said linnapealt hõbelusika, fotoalbumi, hällilauludega plaadi ja sümboolse
nimetunnistuse. Tervituspeol osales
26 perekonda.
Linnapea Vladimir Arhipov tervitas
lapsevanemaid ning soovis kõikidele
palju õnne pere juurdekasvu puhul.
«Meie maailm areneb väga kiiresti
ning meie lapsed orienteeruvad selles
maailmas meist juba paremini. Nad
on targad, vaprad ja sihikindlad. Kuid
nad on ikka lapsed ja meie ülesanne
on neid toetada ning hoolitseda nende
eest. Maardu linn teeb kõik võimaliku
selleks, et lastele ja nende vanematele oleks mugav ja mõnus siin elada.

Uuel aastal suureneb sünnitoetus, me
planeerime Muuga lasteaia laiendust
ja jätkame koolide renoveerimisega»,
sõnas Maardu linnapea.
2019. aasta jooksul sündis Maardus
124 last, nendest 49 tüdrukut ja 75
poissi. Levinumad poiste nimed olid
Mark, Daniil, Nikita, Maksim. Kõige
populaarsemad tüdrukute nimed olid
Alisa, Nikol, Alesja, Ksenia, Anastassia.
Pidulikul üritusel osalesid koos vanematega Agata Butuzova, Mihail
Ljubtšenko, Bogdan Seliverstov,

Miron Skrebtsov, David Klimin, Marina Godunova, Gabriela Maslova,
Maksim Altynnikov, Ruslan Tihhonov, Emilian Avilov, Simon Randsberg, Aleksei Stepanchuk, Adelina
Dushakova, Aristarh Hobotov, Viktorija Tšerevitsnik, Roman Glušonok,
Hugo Kangur, Mihail Fenin, Aleksander Minejev, Gregory Katerenyuk,
Arseni Tšernokozov, Heily Nõlvak,
Hekthor Reier, Jaroslav Beljajev, Kirill Morozov ja Kristjan Zikunov.
MAARDU PANORAAM
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PAVEL TITOV
Mittestatsionaarse osakonna õppejuht

28. novembril tähistati Maardu
Gümnaasiumi saalis Maardu õhtukooli 70. aastapäeva. Pidulikul tseremoonial autasustati õpetajaid, kes
on andnud lähetuse ellu paljudele
õpilastele.
Tseremoonia avas esteetikakeskuse RADO vanemansambel (juht Margarita Beljajeva). Avasõnad lausus
Maardu Gümnaasiumi direktor Maiu
Plumer.
Maardu linnapea Vladimir Arhipov
õnnitles kõiki juubeli puhul, tänas
töötajaid ja andis üle aukirjad pedagoogidele, kes on õhtukoolis töötanud üle 15 aasta. Aukirjad pälvisid
Jurate Ramantsevitšute, Svetlana Ofitserova, Margarita Ljutkina
ja Jekaterina Deržavina.
Töölisnoorte kooli (algul kandis
kool sellist nime) tekkimine Maardu Keemiakombinaadi juures 1950.
aastatel polnud juhuslik. Kombinaadi juhtkond mõistis suurepäraselt
hariduse vajalikkust ning ei hoidnud
kokku vaeva ega vahendeid, et luua
soodsad tingimused selle omandamiseks. Ja mitte ei tea kus, vaid nimelt Maardus.
Maardu õhtukool oli selle moodustamise algusest peale kakskeelne.
Arhiivimaterjale lugedes võib näha, et
esimestel aastatel toimus õhtukoolis
õppetöö nii vene kui ka eesti keeles.
Paljudest kunagistest kooli lõpetanutest on saanud tuntud inimesed: erineva taseme saadikud, ordenikandjad, suurepärased insenerid,
juhid, esmaklassilised töötajad ja
teenistujad. Nad on andnud hindamatu panuse Maardu arengusse ja
jätkavad tööd linna heaks. Näiteks,
1958. aastal oli töölisnoorte kooli
lõpetanute seas Jevgeni Platonov,
keda on autasustatud ordeniga «Aumärk». Pärast ülikooli lõpetamist
juhtis ta aastatel 1971–1979 töölisnoorte õhtukooli.
70 aasta jooksul on Maardu õhtukool mitmel korral muutnud oma
nime ja «sissekirjutuse» aadressi.
Temaga on tihedalt seotud kõik linna
haridusasutused. See seos ei seisne
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ainult ühistes seintes, samades õpetajates ja õpilastes, vaid kogu Maardu linna hariduse ühtsuses.
Meie õhtukool on aidanud paljudel
Maardu õpilastel omandada põhihariduse ja kunagi katkenud keskhariduse. Enamasti kaasneb juba teadlikus
vanuses koolilaua taha naasmisega
hariduse ja vastava riigidokumendi
saamise vajalikkuse mõistmine.
Meie, õhtukooli õpetajad, püüame
alati suhtuda oma õpilastesse tundlikult ja mõistvalt. Liialdamata võib
öelda, et õpilased jagavad meiega
mitte ainult kooliprobleeme, vaid ka
isiklikke probleeme, lootuses saada
vajalikku nõu. Pärast tööd pole lihtne käia tundides neli korda nädalas
kell 17.00 kuni 21.55 – just siis heliseb
viimase, kuuenda tunni kell. Ühtedel
on vahetustega töö, teistel väikesed
lapsed, mõnel on pikad tööreisid, mõnel on terviseprobleemid. Kõik need
keerulised elusituatsioonid lahendatakse individuaalselt ja reeglina
edukalt: sooritatakse testid, eksamid,
kaitstakse uurimistöid. Uurimistööde
ja loomingulise töö kohta võin öelda,
et enamiku neist teostasid õpilased
oma isikliku kogemuse põhjal, seetõttu on nende kaitsmine alati professionaalne ja väga emotsionaalne.
Maardu õhtukooli 70-aastase töö
jooksul on selles õppinud tuhandeid
õpilasi, töötanud sadu õpetajaid.
Toon vaid mõned näited Maardu

Gümnaasiumi õhtuse osakonna ajaloost: aastatel 2001–2019 lõpetas
kooli edukalt 724 lõpetajat. Kolm
lõpetajat lõpetas gümnaasiumi
medaliga: 2012. aastal – Jelizaveta
Kozõreva hõbemedaliga, 2013. aastal – Irina Bugrova kuldmedaliga ja
Eduard Savisild hõbemedaliga. 2019.
aastal said 3 õpilast põhihariduse ja
35 keskhariduse (10 eesti osakonnas
ja 25 vene osakonnas). Praegu õpib
õhtuses osakonnas 65 õpilast, neist
üle poole õpib lõpuklassides.
Õhtukoolis töötavad õpetajad on
erilised inimesed, sest ei ole lihtne olla igal õhtul mitte oma perega
koos, vaid koolitunnis ja enamasti
veel pärast päevakooli tunde. Täiesti
teenitult said nad kõik gümnaasiumi
direktorilt au- ja tänukirjad koos lillede ja meeldejäävate kalendritega.
Sel päeval tulid linna koolide õpetajad ja juhid oma kolleege kooli juubeli
puhul õnnitlema. Kõlasid õhtukooli õpilaste ja lõpetajate õnnitlused.
Rootsi laua ääres suhtlesid külalised
veel kaua omavahel, vaatasid arhiivialbumeid, dokumente ja arvukaid
juubeliks ette valmistatud stende.
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MAARDU PÕHIKOOLI MITMEKESINE ELU

AURIKA SIN
Kooli huvijuht

Kool on koht, kus õpilased veedavad
väga palju aega. On väga oluline, et
õpilane saaks mitte ainult teoreetiliselt
nähtusi ja mõisteid tundma õppida, vaid
ka kõike seda praktikas näha. Seetõttu
toimus esimesel trimestril palju üritusi,
kus lapsed said ise näha, katsuda, teha.
Sageli toimuvad tunnid väljaspool
kooliseinu – Harku ilmajaamas, Energeetikamuuseumis, Eesti Vabariigi parlamendihoones, õues spordipäeva ajal. 29.
november oli meie koolis ekskursioonipäev. Kõik klassid võtsid osa erinevatest
ekskursioonidest või meistriklassidest: 1.
A külastas Maardu Linna Raamatukogu,
1. B külastas koos teiste klasside lastega
Rakvere keskaegset linnust. Igaüks võis
tunda end tõelise rüütli ja alkeemikuna
– teha savist kulda, leida aare ja osaleda
nukuteatris. Viiendad klassid koos klassijuhatajate Irina Agu ja Irina Jelisejevaga
käisid huvitavates ajaloolistes paikades,
mis pole meie linnast kaugel: Iru linnus,
Maardu mõis, Jõelähtme kirik, pronksiaja
matmispaigad, Maardu järv, Jägala juga,
Pirita jõgi, Muuga sadam, Tallinna teletorn, Metsakalmistu, kuhu on maetud
Eesti Vabariigi silmapaistvad tegelased.
7. B klassis toimus meistriklass, milles
igaüks meisterdas oma unikaalse jõulupärja. 6.–9. klassi ühisgrupp külastas
teaduskeskust AHHAA. Lapsed said teha
DNA-d, nad õppisid, kuidas limonaadi
valmistada. 9. A külastas kirjandustuba.
Novembris toimus algkooli nädal ja
kolmandale advendile eelneval nädalal
võis igal pool kuulda inglise keelt – koolis toimus inglise keele nädal.
Meie kooli uksed on alati avatud huvi-

tavatele inimestele. Novembris oli meie
külaliseks Natalja Jegorova Suukoolist.
Ta rääkis 1.–7. klassi õpilastele, kuidas
suuõõne eest hoolitseda, kui tihti harjata hambaid ja kuidas nende eest hoolitseda. Jalgpalliklubi Maardu Linnameeskond esindajad andsid improviseeritud
pressikonverentsi, mille peamised osalejad olid Ilja Zelentsov, Ilja Kasjantšuk

ja Kotaro Amemiya. Ja Tallinki peakokk
Anti Lepik valmistas koos meie õpilastega kolmekäigulise õhtusöögi.
Meie õpilased osalevad mitte ainult
ekskursioonidel, vaid ka erinevatel
võistlustel – 3. A klass osales Lasnamäe
Gümnaasiumi iga-aastasel traditsioonilisel üritusel «Metsa saladused». Sel
aastal võistlesid lapsed segavõistkondades, täites ülesandeid mitte ainult
vene, vaid ka eesti keeles. Lasnamäe
Gümnaasiumis demonstreerisid lapsed
oma teadmisi Edgar Valteri «Pokuraamatust» ning autori eluloost. Koolis
toimusid vene keele, matemaatika ja
inglise keele olümpiaadid.
Detsembri alguses tehti koolis kokkuvõtteid 1. trimestri tulemustest. Tänukirja said kõik parimad – suurepärased
õpilased, lööklased, aktiivsed kooliüritustel osalejad. Suur tänu õpilastele
pingutuste eest. Samuti tahaks tänada
vanemaid ja muidugi kooli õpetajaid
hindamatu panuse eest õpilaste haridusse ja kasvatusse. Just tänu teile võime olla oma õpilaste üle uhked.

Ekskursioonil Rakveres
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TÖÖVARJUD – NOVEMBRI HEA TAVA

ALBINA NOORLIND
Noorsootöö spetsialist

Eelmisel nädalal uitasid Maardu linnas ringi varjud ... Kuid mitte lihtsalt
varjud, vaid uudishimulikud, aktiivsed
ja tähelepanelikud «töövarjud», kes
jälgisid ühe päeva Maardu linnapea
Vladimir Arhipovi, linnavolikogu esimehe Ailar Lyra ja Maardu Põhikooli
direktori Vassili Muhhini tööd. Maardu
koolide õpilased Aleksei Petrov, Diana Gurova ja Tigran Gyulumyan võisid
oma kogemuse põhjal veenduda, et
linna, linnavolikogu ja kooli juhtimine
pole lihtne. Tööpäevad on väga pingelised ja intensiivsed, täis koosolekuid,
arutelusid ja vastutust
Aleksei Petrov, Maardu Gümnaasiumi õpilane – Maardu linnapea
«vari», 27.11.2019
«Olen juba pikka aega tahtnud varjude päeval osaleda, kuid ei mõelnud
kunagi, et mul on õnn olla Maardu linnapea Vladimir Arhipovi enda vari. Varem arvasin, et linnapeaks olemine on
üsna lihtne töö, kuid koosolekul osaledes sain aru, et see pole sugugi lihtne. Väga raske ja vastutustundlik töö.
Koosolekul sain kogeda kogu arutelude
energiat. Igaüks kaitses oma seisukohta ja mul oli väga hea meel, sest
oli näha, et linnavalitsus mõtleb linna
arengule. Kuid ka mina võisin tajuda ja
tunda linnapea töö keerukust ja vastutust. Veendusin, et meie linn on heades
kätes. Olen tänulik sellise suurepärase
võimaluse eest!»
Tigran Gyulumyan, Maaru Põhikooli õpilane – Maardu Põhikooli direktori «vari», 27.11.2019
«Minu jaoks oli väga huvitav olla Vassili Muhhini «vari». Jälgisin tema tööd,
kuidas direktori ja tema kolleegide töö
sujub, see oli väga lahe, sest mul pole
koolis tundide ajal olnud võimalust
direktorit jälgida. Sain ka tema töös
osaleda ja mul on nüüd palju parem ettekujutus sellest, mida tähendab olla
direktor.»
Diana Gurova, Maardu Gümnaasiumi õpilane – linnavolikogu esimehe
«vari», 26.11.2019
«Mul vedas, et sain olla Maardu linnavolikogu esimehe Ailar Lyra vari.
Juba esimestest minutitest mõistsin, et
sellist vastutustundlikku ametit pidava inimese vari olla on väga keeruline.
Koosolekul osaledes tundsin kogu seda
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«Ma ei mõelnud kunagi, et mul on õnn olla Maardu linnapea enda vari,»
– ütles Maardu Gümnaasiumi õpilane Aleksei Petrov

Tigran Gyulumyan: «Nüüd on mul palju parem ettekujutus sellest,
mida tähendab olla direktor»

Diana Gurova: «Meie linnavolikogu esimees on vastutustundlik, arukas inimene,
kes on hästi kursis eluliste teemadega»
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arutelude energiat, mida telepilt ei saa
edastada. Kõik kohalolijad kaitsesid
oma seisukohta sellise innukusega, et
kõrvalt vaadates näis, nagu oleks neil
kõigil õigus. Tore oli näha, et meie saadikud muretsevad siiralt meie linna arengu ja kodanike heaolu pärast. Otsused
tehakse hääletamise teel ja esimees
jälgib, et kõik oleks reeglitega kooskõlas. Meie linnavolikogu esimees on vas-

tutustundlik, arukas inimene, kes on
hästi kursis eluliste teemadega. Tal on
väga intensiivne, huvitav töö, mis nõuab
sajaprotsendilist pühendumist. Olles
tema «vari», sain seda tunda. Suur tänu
selle imelise võimaluse eest!»
Jah, mitte iga päev ei õnnestu ilma
värisevate põlvedeta heita pilku kooli
kõige pühamasse kohta – direktori kabinetti või tähelepanelikult jälgida lin-

napea tööd, ise mõttes proovides seda
rasket tegevust. Aga meie lastel vedas
– näidates üles huvi kõige väljapaistvamate ametite vastu, laienes nende
silmaring sõna otseses mõttes loetud
tundidega. Nad ei öelnud, kui palju nende ootused langesid kokku «varju» rollis
elatud päeva reaalsusega, kuid kõige
järgi otsustades oli päev nende jaoks
unustamatu.

KOLM ESSEEKONKURSI VÕITJAT KÄISID BRÜSSELIS
JELENA SOKOLOVSKAJA
Meediaspetsialist

Eelmisel sügisel oli Maardu kooliõpilastel ainulaadne võimalus külastada
Brüsselis asuvat Euroopa Parlamenti
– selleks pidid nad saatma essee Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi Eesti büroosse. Konkursile jõudis
peaaegu kakskümmend tööd, millest
igaüks väärib erilist tähelepanu, kuid
parimateks valiti kolme autori esseed.
Daniil Bragin пBragin kirjutas EL-i
probleemidest, märkides eriti järgmist:
«Kahjuks näen ma üsna suurt võimalust, et «paralleelklassi tüdrukud, kes
tulid meie eeskujulikule õpilasele külla,
lõhuvad kõik ema vaasid.» Võib-olla
moodustavad nad suletud linnad või
isegi terved eraldatud rahvusvähemuste (võib-olla sel ajal enam mitte
vähemuste) riigid, mis tegelevad mitte
enam tahtmatu, vaid täiesti tahtliku interventsiooniga. Ma arvan, et see on võimalik, sest nagu vanas ütluses öeldakse:
«Annad sõrme, hammustab terve käe».
Sofia Sevalkina kirjutas Euroopa hariduse tulevikust ja EL-i tööturust: «Arvuti võib koguda ja korrastada statistilisi
andmeid, kuid neid oskavad rakendada
ja õiges suunas suunata ainult inimesed. Suhtlemine, veenmis- ja läbirääkimisvõime, leidlikkus, meele, tunnete ja
emotsioonide paindlikkus – see kõik ei
ole robotitele jõukohane. Kui töö mõjutab otseselt inimesi, nõuab vastutustundlikke otsuseid, loovat mõtlemist või
millegi uue loomist, siis sellised ametid
ja vastavalt ka elukutsed jäävad nõutuks. Seetõttu võib eriala valides minna
rahulikult õppima meditsiini, pedagoogikat, psühholoogiat ja õigusteadust
ning ka kõikvõimalikke loomingulisi
erialasid: näitekunst, disain, muusika,
kunst, koreograafia, filmikunst. Lisaks
jäävad nõutuks IT-sfääriga seotud elukutsed: programmeerija, virtuaalreaalsuse kujundaja ja progressi panustavad

Sofia Sevalkina ja Daniil Bragin Euroopa Parlamendi hoones
teaduslikud elukutsed: keemik, füüsik,
robootik, insener, geenitehnik, biokeemik, kosmoseuurija (ka kosmoseturism
pole kaugel!)»
Kolmandaks parimaks tööks tunnistati Jan Smirnovi essee, milles ta
kirjutab erinevustest kaasaegsete natsionalistlike liikumiste ja nende vahel,
mis tegutsesid 1930. aastatel Euroopas:
«Poliitika sfääris on ühiskond muutunud
küpsemaks ja muidugi vähem altiks manipuleerimisele. Tehnoloogia järsk areng
on andnud meile võimalused, millest
maailm saja aasta eest ei osanud isegi
unistada. Lisaks muudele sellega seotud
positiivsetele asjadele kasvab ka üldsuse teadlikkus ümberringi toimuvast, sest
kogu teave on paari hiirekliki «kaugusel»
– miski ei takista sul kujundamast oma
arvamust, millega ei saanud kiidelda
30 aastate maailm, kus domineeris sihikindlalt levitatud idee, õpetus ja vaatepunkt, mis leidis toetajaid, teisisõnu
– propaganda. Puudus võimalus öeldu
tõele vastavust kontrollida ja ei jäänud
üle muud, kui uskuda pimesi riigi juhtivaid mehi, kelle isegi kõige paremad sõnad kõlasid nagu demagoogia».

20.-21. novembril lendasid esseekonkursi kolm võitjat Jana Toomi
büroo kutsel Brüsselisse. Noored
nägid Euroopa Parlamendi tööd, külastasid muuseume ja käisid linnaekskursioonil.
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KUIDAS ELAB NOORTEKESKUS

NATALJA GOLOVATŠ
Maardu noortekeskuse direktor

Kui peaksite küsima: kus meie linnas
saab huvitavalt ja kasulikult vaba aega
veeta? Vastan heameelega: meie külalislahkes noortekeskuses, mida külastab iga päev vähemalt 45–50 last ja
noort vanuses 7–26 aastat. Selline huvi
meie asutuse vastu pole juhuslik, sest
see on koht, kuhu olete alati oodatud,
kus saate igal argipäeval kohtuda oma
sõprade ja eakaaslastega, mängida
lauamänge, osaleda paljudes projektides, saada spetsialistidelt nõu või tuge
või lihtsalt puhata pärast õppimist. Ja
see on vaid väike nimekiri sellest, mida
me saame pakkuda.
Viimasel ajal on Maardu noortekeskuse töös toimunud mõned muudatused. Alates selle aasta augustist töötab
meil noorsootöötaja, eesti keelt emakeelena kõnelev Nora Alfetahe, seetõttu on lastel võimalus õppida eesti keelt
mitteformaalses keskkonnas mängude
ja viktoriinide abil.
Samuti on muutunud noortekeskuse töökord ja nüüd toimub meie töö
vastavalt päeva- ja õhtuplaanile. Infot
meie ürituste kohta leiate Facebookist:
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MaarduNoortekeskus, @MaarduNoor ja
Instagramist: maardu_noortekeskus_
Igapäevaselt korraldame viktoriine,
mänge, võistlusi (kabe, lauajalgpall ja
tennis, hüppenööriga hüppamine jne),
fotojahte ja otsingumänge, joonistame
ja meisterdame improviseeritud materjalidest käsitööd – see kõik meeldib meie
külastajatele väga ning muudab noortekeskuse argipäevad tõeliselt huvitavaks.
Muidugi ei unusta me tähistada rahvusvahelisi päevi ja pühi: ülemaailmne
raamatusõprade päev, rahvusvaheline
noortepäev, rahvusvaheline vasakukäeliste päev, arheoloogi päev, vaarikamoosi päev jne. Mingi riigi iseseisvuspäeval
valmistame kindlasti selle riigi traditsioonilisi roogi. Ühesõnaga, viime läbi temaatilisi viktoriine, tegeleme käsitööga,
korraldame teeõhtuid või teeme asju,
mis kajastavad selle päeva traditsioone.
Hiljuti tähistasime iidset keldi püha
Halloweeni. Terve nädal enne seda
noorte seas populaarset püha tegime
teadaandeid, valmistasime maske ja
küünlajalgu, kaunistasime noortekeskust. 31. oktoobril tulid Halloweeni
tähistada soovijad kohale karnevalikostüümides ja maalitud nägudega.
Lapsed osalesid võistlustel, läbisid
«Hirmu toa» ja said magusaid auhindu.
Peo lõpus toimus disko.
Noortekeskuses jätkuvad projektid
«Tervislik eluviis» ja «Uued horisondid».
Mõlemal projektil on spordi ja fitnessi
fookus – on võimalus külastada bas-

seini, samuti tegeleda poksisaalis üldfüüsilise ettevalmistusega kogenud
treeneri Jevgeni Golovatši ja psühholoogi Marina Povšenko juhendamisel,
kes arutab lastega nende probleeme ja
mängib koos nendega kommunikatiivseid mänge.
Kõneka nimetusega ring – «Kokake»,
annab lastele võimaluse õppida lihtsate roogade – salatite, suppide või magustoitude – valmistamist. Kulinaarsete oskuste omandamine noores eas on
põnev ja kahtlemata kasulik tegevus.
Jätkame koostöö arendamist teiste
asutuste ja organisatsioonidega. Näiteks käime oma linnaraamatukogu
korraldatud üritustel, sealhulgas lauamängude päeval ja ülemaailmsel raamatusõprade päeval. Oleme jalgpallimeeskonna Maardu Linnameeskond sõbrad:
külastame jalgpallivõistlusi, kus meile
antakse Maardu LM klubi sümboolikaga sallid; külastasime nende mängu
Viljandis; jalgpallimeeskonna toetuseks joonistavad meie lapsed plakateid
ja mängijad tulevad omakorda meie
keskusesse, et lastega lähemalt tutvuda, teed juua ja lauajalgpallis võistelda.
Seega mööduvad Maardu noortekeskuses argipäevad aktiivselt ja huvitavalt. Ootame teid tööpäevadel kell
14.00-20.00 aadressil Noorte 6. Lubame, et igav ei hakka.
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Soovime palju õnne austatud
Maardu elanikule
ANASTASSIA TSÕGANKOVALE, kes
tähistas 8. detsembril
oma 90. sünnipäeva!
Rõõmu, tugevat tervist ja naeratusi
igasse päeva!

Anastassia Tsõgankova oma sünnipäeval. 8. detsemril 2019 a.

3. detsembril Maardu elanik
VILMA-RENATE TÄNAV
sai 90-aastaseks. Soovime siiralt
sünnipäevalapsele tugevat tervist,
ustavaid sõpru ja
naeratusi igasse päeva!

Nagu on traditsiooniks saanud, Maardu linnapea Vladimir Arhipov
ja sotsiaalabiosakonna juhataja Reet Aljas õnnitlevad juubilari
sünnipäeva puhul

Maardu linna juubilarid detsember 2019. Õnnitleme!

60a
Nejolova Galina
Sootamm Hannes
Shalamov Sergey
Fedčenko Anatolijs
Vassiljeva Irina
Kopysh Jelena
Filipjonok Natalja
Suvorov Andrei
Smirnova Nadežda
Butlere Veera
Nižnik Regina
Rjazantsev Stanislav
Onohhov Aleksei
Dedova Galina
Galajev Aleksandr

Osmuškina Tatjana
Filimonova Zinaida
Suprunov Nikolai
Lugovska Natalia
Babitš Galina
Muusikus Eha

Geidarov Vitali
Kukk Lille
Shirvaniyants Eduard
Lember Mart
Magzhanova Raysya
Narusk Neeme

65a
Lapin Vladimir
Liiv Kersti
Levkevich Evgeny
Girin Igor
Ivanova Galina
PonomarenkoTatjana
Šulgina Svetlana
Slepova Ljubov

70a
Katskov Vladimir
Koneva Iina
Burõi Nikolai
Kudrjašova Ljubov
Burikov Vladimir
Bruskova Galina
Zhilkin Yury
Barbõševa Svetlana

Maksimov Gleb
Bozhenko Tatiana
Kušenkova Tatjana
Ostaptšuk Zoja
Mkrtychan Elena
Knjazev Vladimir
Riisna Silvia
Ivanitskaya Valentina
Borštševski Vladimir
75a
Küngas Aime
Teletškun Olga
Nekrasova Galina
Muraško Mihhail
Drobik Vladimir

Bajanova Ljudmila
Kovrakh Liudmila
Kuhto Oleg
Muhhina Niina
Šestakova Lidia

85 a
Einman Sofia
Kjaulakis Jekaterina
Korjukina Niina
Brovchenko Nikolay

80a
Zahartšenko
Iraida
Redkina Galina
Milman Valentina
Gailit Valentina
Korneev Valeriy
Mägi Alevtina
Rogulskaya Lidia

90 a
Tänav Vilma-Renate
Tsõgankova Anastassia
Tikovenko
Aleksandra
Volkova Valentina
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JALUTUSKÄIGUD MAARDUS

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

ELVIRA PIISKOPPELI PARK
Maardus seni sellist parki pole.
Kuid tahaks uskuda, et saab olema. Kas linnavolikogu praeguse
esimehe nimeline, nagu mõned
soovitavad või mitte, see pole nii
oluline. Kuid juba täna võib väita, et Elvira Aleksandrovna Piiskoppeli nimi on kindlalt kirjutatud Maardu ajalukku. Ja ta ise ei
kujuta ennast ilma selle linnata
ette.
Tegelikult on see park muidugi juba ammu olemas – Loode
park. Või mitteametlikult – Alumine. See külgneb linnaga lääne- ja põhjaküljelt. Täpsemalt,
see pole veel park, vaid lihtsalt
ulatuslik tihe roheline massiiv,
mis, erinevalt hubasest metsapargist, pole jalutuskäikude
jaoks eriti sobiv. Sellegipoolest
kõndisin siin pärast muljeterohket vestlust Elvira Aleksandrovna Piiskoppeliga. Kõndisin ja
tuletasin meelde, mida ta rääkis.
Nagu paljude selle põlvkonna inimeste puhul, langes Elvira
Aleksandrovna vanavanemate
ja vanemate õlule palju kannatusi, puudust ja kaugeid teid
– sealhulgas sunniviisilisi. Ja ka
tema lapsepõlv polnud ülearu
päikseline. Piisab, kui pöörata
tähelepanu sellele, et Maardu
linnavolikogu praeguse esimehe
sünnikoht on Kasahstan, Karaganda linn, erikomandatuur
number 20. Nii ongi kirjutatud.
1948. aastal saabus Elvira koos
vanematega Eestisse, oma ajaloolisele kodumaale. Täpsemalt
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Elvira Piiskoppel leiab, et Maardusse sobivad väga kotkaskulptuurid kui kõrgete eesmärkide, jõu ja usaldusväärsuse sümbolid.

Viljandi rajooni, Lõssenko nimelisse sovhoosi.
Siin lõpetas ta kooli. Õpetaja
soovitas astuda Tartu Ülikooli
füüsika-matemaatikateaduskonda. Kuid Elvira ja tema kaks
klassikaaslast eelistasid Kohtla-Järve Keemia-Mäetehnikumi.
Seal maksti 36 rubla stipendiumi – sel ajal oluline asjaolu.
Sealt jõudis ta Maardusse. Elvira
Aleksandrovna mäletab seda
päeva hästi:
«Meid toodi 23. jaanuaril 1963.
aastal. Mingisse meile tundmatusse Maardusse. Õhtu, talv,
lumetorm ... Meid pandi maha
ühiselamu juures, mis asus Keemikute 19. Seal jaotati tubadesse. Meid oli kuusteist ja veel viis
sõitsid edasi Tallinna. Mõned
neist inimestest elavad endiselt
Maardus – Vitja Kiselev, Ants
Raudla, Tamara Frolova, Maia
Pekareva, kellega oleme olnud
sõbrad juba kaheksandast klassist alates ...»
Alates sellest päevast on Elvi-

ra Piiskoppel Maarduga kindlalt
seotud. Nad saabusid tol talveõhtul ainult tootmispraktikale,
mis läks sujuvalt üle diplomieelseks praktikaks. Kohtla-Järvele
sõitsid noored spetsialistid veel
ainult diplomeid saama, selleks
ajaks olid nad juba pool aastat
Maardu elanikud.
1963. aastat mäletab Elvira
Aleksandrovna muu hulgas ka
seetõttu, et selle aasta lõpus
anti välja määrus Maardu alevi
arvamise kohta Tallinna Mererajooni koosseisu. Ja sellest
päevast alates hakkas alevi ja
pealinna vahel sõitva bussi pilet
maksma nagu Tallinnas – 5 kopikat. Enne seda pidi Tallinnasse
jõudmiseks kohast, kus praegu
on turg, maksma 27 kopikat ja
29, kui istusid peale klubi juures. See on esimene asi, mis Elvira Piiskoppelile selle reformiga
seoses meenub.
«Siin oli kogu territoorium sarasid täis ehitatud,» näitas naine
linnavalitsuse aknast. «Paljudel
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peredel olid juurviljaaedade ja
loomadega majapidamised – kanad, sead ... Eriti aktiivsed selles
suhtes olid valgevenelased. Siis
tuli ju siia inimesi igalt poolt.»
Elvira Piiskoppeli tööelu Maardus algas väävelhappe tsehhis.
Ta töötas seal mitu aastat. Seejärel viidi ta üle kaadrite tehnilise ettevalmistuse rühma. Sageli
tulid ettevõttesse töötajad, kellel polnud eelnevat ettevalmistust. Ja Elvira korraldas nende
väljaõppe. Kogenud spetsialistid õpetasid kaks kuud, lõpus –
teooria- ja praktikaeksamid. Ta
tegi seda kaksteist aastat.
Samal ajal on Elvira Piiskoppel,
võiks öelda, avaliku teenistuse
veteran. Ja ilmselt on ta sellest
läbi imbunud, kui ta ütleb, nagu
räägiks möödunud nädala sündmustest: «Linnanõukogu istungil
6. augustil 1980. aaastal ...» Tõsi,
see istung polnud päris tavaline
– see oli esimene pärast seda,
kui Maardu alev sai 17. juulil linna
staatuse. Lisaks kinnitati sellel
täitevkomitee (praegu linnavalitsus) sekretäriks Elvira Piiskoppel – tema esimene ametikoht
avaliku teenistuse valdkonnas.
Elvira sai selle usalduse osaliseks muidugi mitte juhuslikult
– aktiivse ellusuhtumisega inimene, keda oli kohaliku võimuorgani saadikuks valitud alates
1971. aastast. Siis oli selline tava

Roheline viirg kauguses ja all – see ongi Loode park. Elvira Piiskoppel suudab paremini kui keegi teine ette kujutada, milline see peaks olema ja on tulevikus

– koostati nimekiri, mis reeglina
koosnes kohalikest saadikutest,
kes vajaduse korral võiksid täitevkomitee töötajaid asendada.
Sellisesse nimekirja kanti ka Elvira Piiskoppel, ja ta osutus vajalikuks – linnasekretärina.
Ehkki ta naasis mõneks ajaks
väävelhappe tsehhi, et töötada
täis sooduspensioniks vajalikud
aastad, oli kõigile juba selge: Elvira Piiskoppel on loodud inimeste
teenimiseks kohaliku omavalit-

suse organites. Muu hulgas teadis
seda uus linnapea Georgi Bõstrov, kes 1991. aastal kutsus Elvira
linnavalitsusse, usaldades talle
ühe kõige raskema valdkonna
– sotsiaaltöö, seejärel kommunaalmajanduse. Ja varsti määrati
ta abilinnapeaks.

Autori ortograafia ja vahemärgistus
muutmata.
Järge saate lugeda järgmises
ajalehenumbris.
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TAEKWONDO MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED MINSKIS

29. novembrist 1. detsembrini toimusid
Valgevene pealinnas Arena spordikompleksis taas Taekwondo ITF-i maailmameistrivõistlused. 7 vaibal võistles enam
kui 1200 osalejat 16 riigist.
52-liikmeline delegatsioon peatreeneri
Kazbulat Šogenovi juhtimisel, kuhu kuulus
37 sportlast Tallinnast, Maardust ja teistest
Eesti linnadest, esindas Eesti Taekwondo
Liitu. Klubi Katleri Shogen Club (treener
Kazbulat Šogenov) esindas 11 sportlast (7
Maardust ja 4 Tallinnast).
Eesti Taekwondo Liidu võistkond tõi koju
17 medalit – 1 kuld-, 4 hõbe- ja 12 pronksmedalit.
Tahaksin märkida Aleksei Zadorini
(7-aastane, Katleri Shogen Club, Maardu)
edukat debüüti. Ta suutis veenvalt esineda
nii sparringu kategoorias, kus võitis hõbeda, kui ka tulis. Tuli kategoorias võitis ta 3
matši, kuid lõputu arvu konkurentide tõttu
selles kategoorias ei õnnestunud tal medalit võita.
Kuni 1 dani (võitluskunstide järk) juunioride seas esines väga hästi Erik Lavrov
(Shogen Club, Maardu). Kohtunike otsusega kaotas Erik konkurentidele, keda ta kuu
aega varem Moskvas alistas, ja sai kolmanda koha. Erik paistis silma sparringus. Ta
näitas ilusat pöördega jalalööki rünnakul,
kuid kohtunike otsus ei olnud jällegi meie
kasuks. Sportlasel on taekwondo mõlemas
põhikategoorias tohutu potentsiaal ja ta
on riigi lootus eelseisvatel Euroopa meistrivõistlustel.
Need võistlused olid suurepäraseks ettevalmistuseks meie riigi rahvuskoondise kandidaatidele 2020. aasta Euroopa

Erik Karankevich (pildil paremal) sooritab pöördest jalalöögi

meistrivõistlustele, mis peetakse Tšehhis.
Auhinnalised kohad isiklikus
sparringus:
Hõbe: Aleksei Zadorin (7-8-aastased
lapsed, -35 kg, 1. divisjon – kollased-rohelised vööd);
Pronks: Anastasia Boiko (juuniorid
14-15 aastat, -60 kg, 2. divisjon – punased
vööd – 1 dan);
Pronks: Dajana Babenko (juuniorid
14-15 aastat, -50 kg, 2. divisjon – punased
vööd – 1 dan).
Auhinnalised kohad isiklikus tulis:
Pronks: Erik Lavrov (juuniorid 14–17
aastat, 2. divisjon – punased vööd – 1 dan).
Võistkondlikus sparringus sai pronksmedali 14–15-aastaste juunioride tüdru-

kute võistkond (Aleksandra Andrejeva,
Anastasia Boiko, Dajana Babenko ja
Jelena Zadorina), võistkondlikus tulis –
14-17-aastaste juunioride tüdrukute võistkond (Anette Russ, Aleksandra Andrejeva, Anastasia Boiko, Dajana Babenko ja
Jelena Zadorina) ja 14-17-aastaste juunioride võistkond (Erik Lavrov, Nikolai Kudelja, Deniss Palauskas, Deniss Gorškov
ja Daaniel Hallop).
Tutvuge klubielu üksikasjadega Facebooki grupis: https://www.facebook.com/
groups/ShogenClub/ ja liituge meie tundidega Maardu gümnaasiumis!

POKSIUUDISED
7.-8. detsembril toimusid Sillamäe linnas Oleg Tihhonovi 80. sünniaastapäevale pühendatud „Avatud meistrivõistlused poksis“. Meistrivõistlustest võtsid osa riigi eri
piirkondade klubimeeskondade poksijad. Põhiline rebimine toimus vabariigi kirdeosa poksijate ning Tallinna ja
Maardu klubide vahel.
Klubi OMK (Olümp Maardu Poksiklubi Kalev) kokkupandud meeskonda esindas kaheksa poksijat, kellest neli
saavutasid esikohad.
Turniiri võitjad klubist OMK:
Matvei Šumjakov, Gleb Minkevitš,
Igor Makarov, Nikita Kuzemin.
Klubi treenerid:
Ivan Šumjakov, Andrei Malahov ja
Jevgeni Golovatš.

Klubi OMK meeskond
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Õnnitleme turniiri võitjaid ja treenereid suurepäraste tulemuste puhul!
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