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JÄTKAME UUTE LAULJATE VASTUVÕTUGA MAARDU LINNAKOORI
Maardu linnakoori otsitakse aktiivseid ja loomingulisi liikmeid, et koos koorilaulu harjutada. Projekti eesmärk
on luua uus loominguline kollektiiv, kes esineks tähtsamatel üritustel Maardus ja mujalgi; liita meie elanikke
ametist, huvidest ja tiitlitest olenemata; tutvustada esinejatele koorimuusikat; õppida tundma nii Eesti kui
teiste maade kultuuritraditsioone.
Sul on võimalus:
• avada oma loominguline potentsiaal;
• saada laulutunde professionaalsetelt muusikutelt;
• esineda kontsertidel, festivalidel, osaleda konkurssidel;
• õppida erinevate žanride teoseid: alustades klassikast ja
rahvamuusikast ning lõpetades tuntud ansamblite Queen, Curly
Strings, Abba jt populaarsete laulude töötlustega;
• tutvuda teiste kooride liikmetega ja vahetada kogemusi;
• esineda laulupidudel.
Kooriliikmed:
• kuni 55-aastased (kaasa arvatud) mehed, kellel on toimunud
häälemurre;
• naised alates 16. eluaastast (seisuga 2021. aasta) kuni 55. eluaastani
(kaasa arvatud);
• oskavad meloodiat intoneerida ehk korrata kuulmise järgi;
• oskavad eesti keeles lugeda.
Eelnevad laulmiskogemused on ainult tervitatavad!
Ja muidugi tähtsaim kriteerium on soov laulda! Pole saladus, et laulmine mõjutab positiivselt tervist, tugevdab organismi,
aitab stressi maandada ja kompleksidest üle saada. Koor on kui suur perekond, kus igaühel on ainulaadne hääl ja kus kõik annavad
killukese endast üdise harmoonia loomisesse.
Esinemisprooviks on vajalik eelregistreerimine.
Kirjuta meiliaadressile maardukoor@gmail.com sõnum: Soovin osaleda 26. septembril (või 3. oktoobril) esinemisproovis.
Eesnimi, perekonnanimi.
Või helista telefonil +372 53567007.
Kooriproovid toimuvad laupäeviti 11:00-13:30 (14:00) Maardu Kunstide Koolis, Keemikute 19, Maardu.
Esinemisproov ja kooris osalemine on tasuta!
Esimene kontsert toimub juba detsembris ehk kiirusta ja sinu unistus saab teoks!
Maardu Linna Koori dirigent Edmar Tuul sai 2014. aastal Gustav Ernesaksa õppestipendiumi, mis on üks kõrgemaid autasusid,
mida noor dirigent Eestis võib saada. 2019. aastal oli Edmar XX tantsupeo „Minu Arm” peadirigent. Sama aasta sügisel esines
Edmar debüütkontsertide sarjaga koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga.

Maardu Kultuuri- ja Infokeskuse
kollektiiv õnnitleb
Aleksander Nekrassovit 80. sünnipäeva puhul
ja kutsub tema talendi austajaid juubelikontserdile
Maardu Vaba Aja Keskusesse (Keemikute 12b)
8. novembril kell 18:00
Linnalehe Maardu Panoraam väljaandja:
Maardu Linnavalitsus
Peatoimetaja: Elena Villmann
Fotod ajalehes: Jelena Katsuba, Roman Silla
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Toimetuse aadress: Keemikute 12b, 74116 Maardu
E-post: toimetaja@maardu.ee
Tel.: 519 74 358
Linnalehe e-versioon: www.maardu.ee
Tiraaž: 8100 eks.
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AUSTATUD MAARDU ELANIKUD!
Üsna varsti tähistab meie linn üht tähtsat ja märkimisväärset tähtpäeva – omavalitsusüksuse staatuse
saamise aastapäeva. 7. novembril täitub 29 aastat
sellest päevast, mil allkirjastati Maardule iseseisva
haldusüksuse staatuse omistamise käskkiri. See oli
oluline ja võtmetähtsusega päev meie linna ajaloos.
Tänu 1991. aastal allkirjastatud käskkirjale sai Maardu linn õiguse võtta vastu oma elanike jaoks olulisi
otsuseid.
Mitme põlvkonna maardulaste suure töö ning tervikuna kasulike ja õigeaegsete algatuste viljana on
meie linn alguse saanud, kasvanud ning heakorrastatud, mistõttu on Maardu omavalitsuse päev olnud
ja on alati ka edaspidi üleüldine pidupäev, mis ühendab kõiki, kes Maardus elavad ja töötavad, kõiki, kes
meie linna siiralt armastavad ja selle elus aktiivselt
osalevad.
Maardu omavalitsuse päeval meenutame suure
lugupidamisega kõiki neid, kes panid meie noorele
linnale aluse, tehes innukalt tööd selle loomise ja
arendamise nimel. Korrakem siis siinkohal austuse ja
erilise tänuga üle kõigi nende nimed, kes andsid oma
panuse meie linna ülesehitamisse:
Aleksandr Vikulov – Maardu alevi töörahvasaadikute nõukogu täitevkomitee esimees aastatel
1950−1960, Maardu linna aukodanik (2000 a.);
Tatjana Žuravljova – Maardu linna töörahvasaadikute nõukogu täitevkomitee esimees aastatel
1961−1979;
Viktor Kisseljov – Maardu linna töörahvasaa-

dikute nõukogu täitevkomitee esimees aastatel
1979−1980 ja 1980−1985;
Nikolai Zelentsov – Maardu linna töörahvasaadikute nõukogu täitevkomitee esimees aastatel
1985−1988;
Leo Repponen – Maardu linnapea aastatel
1993−1995, Maardu linnavolikogu esimees aastatel
2006−2017, Maardu linna aukodanik (2004 a.);
Tiit Beeren – Maardu linnapea aastal 1995;
Hans Vinkman – Maardu linnavolikogu esimees aastatel 1996−2005, Maardu linna aukodanik (2000 a.).
Inimene, kes andis Maardu linna arengusse hiiglasuure panuse – Georgi Bõstrov, on igaveseks
leidnud oma koha meie linna ajaloos: Maardu linna
töörahvasaadikute nõukogu täitevkomitee esimees
aastatel 1988−1993, Maardu linnapea aastatel
1996−2013 ja 2015, Maardu linnavolikogu esimees
aastatel 2013−2014, Maardu aukodanik (2000 a.)
ning lihtsalt lahke ja osavõtlik inimene. Tema ja tema
teod on süüvinud igaveseks paljude inimeste mällu.
15. oktoobril, Georgi Bõstrovi ootamatu meie seast
lahkumise viiendal aastapäeval, viisid linnavalitsuse
töötajad ja tänulikud linlased lilli tema mälestusmärgi juurde Kellamäe pargis.
Esimestel kümnenditel pärast iseseisvaks omavalitsusüksuseks saamist tuli Maardul läbi teha
keerulised algusetapid ning linna kujunemise ja arenemise teel kerkis esile hulgaliselt raskusi. Ühiste
jõupingutustega saime me kõigist raskustest üle ning
kokkuvõttes kasvas linn nende aastatega edukaks ja
perspektiivikaks omavalitsuseks, kus peetakse lugu
vanemast põlvkonnast ning pannakse lootusi noorele põlvkonnale – Maardu linna tulevikule. Selles kaunite traditsioonide, puhaste tänavate, hoolitsetud
parkide, toimivate lastemänguväljakute ja arenenud
taristuga külalislaheks paljurahvuselises linnas on
hea elada, töötada, õppida ja lapsi kasvatada.
Tänan selle märkimisväärse tähtpäeva puhul igat
Maardu elanikku tema lahke ja vastutustundliku
suhtumise eest teda ümbritsevatesse inimestesse
ning tarkade nõuannete ja päevakohaste algatuste
eest, mis aitavad anda linna arengule õige suuna.
Tänan teid siira armastuse eest meie linna vastu,
mida see igati väärib.
Palju õnne teile kõigile läheneva tähtpäeva –
Maardu omavalitsuse päeva puhul!
Lugupidamisega
Vladimir Arhipov
Maardu linnapea
MAARDU PANORAAM
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VOLINIKE TÖÖLAUALT TEGELIKKUSEKS

AILAR LYRA
Maardu Linnavolikogu esimees

Maardu Linnavolikogu septembrikuu
istung toimus 22. kuupäeval.
MAARDU LINNA
RUUMILINE ARENG
Vastu võetud üldplaneeringu koostamise eesmärk on kokku leppida Maardu
linna ruumilise arengu põhimõtetes.
Toetudes üldplaneeringule säilib
Maardule omane struktuur ning jagunemine funktsionaalselt eriilmelisteks
asumiteks. Elupiirkondade arendamisel
peab lahendus arvestama konkreetse
piirkonna arhitektuurset üldilmet, elupiirkond peab sisaldama mitmekesist
avalikku ruumi. Lisaks on määratud
puhke- ja haljasalade asukohad ja ka-

sutus. Eesmärk on luua sidus ja kergliiklejale turvalisem asumite vaheline
ja sisene ühendus.
Maardu linnas jääb ka edaspidi tööstus tähtsale kohale - planeering võimaldab tulevikus mitmekesist tegevust ärija ettevõtluspiirkondades. Suunaks on
eelkõige linnakeskkonda sobiva ja väikse keskkonnamõjuga äri- ja tootmistegevuse arendamine. Leevendamaks
ettevõtlusega kaasnevaid mõjusid, on
kavandatud puhveralad ettevõtlusalade piirnemisel tundlike aladega ning
seatud on tingimused, mida tuleb arvestada ohtlike ja suurõnnetuse ohuga
ettevõtete rajamisel.
Üldplaneeringu avalik väljapanek toimub kuni 15.11.2020. Üldplaneeringuga
saab tutvuda Maardu linna veebilehel:
https://maardu.kovtp.ee/et/uldplaneering-koostamiselELURUUMI KULUDE PIIRMÄÄRAD
Määrusega kehtestati eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamiseks Maardu linnas. Eelnevalt
kehtinud üüri ja veevarustuse tarbimisega seotud alaliste kulude piirmäärad
ei katnud osade toimetulekutoetuse
saajate reaalseid kulutusi. Vastu võetud
uuteks üürihindade piirmääradeks on:
- kuni 33 m2 üldpinnaga eluruumi

puhul kuni 9 eurot eluruumi m2 kohta;
- üle 33 m2 üldpinnaga eluruumi puhul kuni 8 eurot eluruumi m2 kohta.
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumuse piirmäärad on
järgnevad:
- kuni 20 eurot üheliikmelise pere
kohta kuus;
- kuni 14 eurot iga järgneva pereliikme
kohta kuus.
MAARDU LINNA TEEDE NIMEKIRI
Maardu linna kohalike teede nimekirjast arvati välja Vana-Narva maantee
ja Saha-Loo tee. Põhjuseks oli nende
teelõikude võõrandamine Eesti Vabariigile. Vana-Narva maantee ja Saha-Loo
tee ehituse ning hoolduse eest vastutab
nüüdsest Maanteeamet.
LÜHIDALT

Lõpetati Orumetsa tänav 9 a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
koostamine. Kuulati informatsiooni
Maardu linna noortevolikogu tööst.
Saadi ülevaade haridusasutuste tegevustest eelmisel õppeaastal ning
nende valmisolekust 2020/2021.
õppeaastaks.

TOIMUSID MAARDU LINNA NOORTEVOLIKOGU VALIMISED
ALBINA NOORLIND
Noorsootöö peaspetsialist

Maardu linna noortevolikogu V koosseisu valimised on läbi, mis tähendab,
et saame uhkusega teatavaks teha uue
juubelikoosseisu liikmed. Need on Tigran
Gyulumyan, Erik Lavrov, Nikita Matrossov, Anastassia Leštšenko, Maria Kastujeva, Aleksandr Šaklein ja Frida Vdovets.
Tigran Gyulumyan, kes kogus rekordilise arvu hääli (60) saab Maardu linna
noortevolikogu liikmeks juba kolmandat
korda. Lisaks lõpetas ta kiitusega Maardu Põhikooli, Kunstide Kooli ja oli õpilasesinduse esimees. Põhjusena, miks
Tigran uuesti kandideeris, nimetab ta
kõhkluseta armastust oma kodulinna
vastu. Tigran on teenekas vabatahtlik,
kes on rõõmuga valmis investeerima
oma aega ja energiat Maardu heaks ja
arenguks.
Erik Lavrov sai samuti korraliku arvu
hääli (44), kuigi kandideeris linna noortevolikokku esimest korda. Erik on pro4
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fessionaalne sportlane ja tema moto on:
„Alusta siin ja praegu, mitte homme.”
Nikita Matrossov, eelmise koosseisu
esimees, valiti esimeses etapis koolides
hääletamise teel. Eelmisel aastal tõestas ta end väärilise juhina, aitas erinevate projektide elluviimisel ja osales aktiivselt noorteorganisatsiooni Kompass
vabatahtlikus tegevuses.
Anastassia Leštšenko on Maardu
Põhikooli õpilasesinduse esindaja. Teda
huvitavad tantsimine, sport ja ürituste
korraldamine. Tema eesmärk on muuta Maardu veelgi paremaks linnaks igas
vanuses elanikele.
Maria Kastujeva on juba kaks korda
linna noortevolikogus olnud. Vaatamata tagasihoidlikkusele on Maša aktiivne
vabatahtlik, tegeleb vokaali ja näitlemisega.
Aleksandr Šaklein esindab Maardu
Põhikooli õpilasesindust. Saša on andekas vokalist, kes esineb paljudel linnaüritustel ja on aktiivne noorteorganisatsiooni Kompass liige.

Tulenevalt asjaolust, et kaks kandidaati võtsid valimistelt vabatahtlikult
oma kandidatuuri tagasi ja kaks teist
kandidaati teises etapis läbi ei pääsenud, otsustas valimiskomisjon pakkuda
vaba koha IV koosseisu liikmele – Frida
Vdovetsile. Frida on praeguses volikogu koosseisus üks noorimaid tüdrukuid,
kuid see ei ole tema jaoks takistuseks.
Selle aasta jooksul on mitmed Frida
ideed ellu viidud, alates välkmobist
kuni suuremate projektideni välja. Näiteks avati tema eestvedamisel oktoobris
Maardu metsapargis vibulaskmise lasketiir, kus kõik soovijad saavad vibulaskmist proovida.
Kindlasti esindavad ja kaitsevad kõik
V koosseisu liikmed vääriliselt noorte
huve linna tasandil. Soovime noortele
indu, vastupidavust ja jaksu ning anname omakorda endast parima nende
ideede elluviimiseks.
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ÜHEKORDNE TOETUS ÜKSIKUTELE VÄHEMKINDLUSTATUTELE MAARDU PENSIONÄRIDELE
6. oktoobril toimunud Linnavalitsuse istungil otsustati toetada üksikuid
vähemkindlustatud pensionäre ning
maksta neile ühekordne sotsiaaltoetus
summas 50 eurot.
Toetust on õigus saada pensionäridel, kellel on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
1. rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Maardu linnas;
2. tööl mittekäiv;

3. üksinda elav pensionär (rahvastikuregistri andmetel);
4. riiklik pension ei ületa 350 eurot
ühes kalendrikuus.
NB! Avaldusi saab esitada Maardu
Linnavalitsusele kuni 15. november
2020.
Avaldusi saab esitada paberkandjal
Maardu Linnavalitsuses vastuvõtuaegadel: esmaspäeviti kl 9.00 – 12.00
ja 14.00 – 16.30

kolmapäeviti kl 9.00 – 12.00
ja 14.00 – 16.30
neljapäeviti kl 9.00 – 12.00.
Samuti on võimalik esitada avaldus
elektrooniliselt. Korrektselt täidetud
ja digiallkirjastatud avalduse palume
saata emailile danila.kuznetsov[ät]
maardu.ee.
Lisainfo tel. 6060720.

MUUTUS LIIKLUSKORRALDUS MUUGA TEE LÕIGUL
12. oktoobril algas Muuga tee lõigu
remont.
Projekti raames rekonstrueeritakse
Muuga tee lõigu Kallavere teest raudtee
ülesõiduni. Tööde käigus laiendatakse
sõidutee, ehitatakse juurde kõnnitee ja
rajatakse tänavavalgustuse. Remonditööd rahastatakse osaliselt riigi vahenditest ning tööde eeldatav maksumus
on ca 500 000 eurot. Töid teostab KV
Infra OÜ.
Seoses remondiga suletakse antud
teelõik liikluseks alates 12. oktoobrist
kuni 30. novembrini 2020. Lubatud
on vaid ühistranspordi liiklus.
Palume autojuhtidel valida ümbersõiduks alternatiivseid marsruute ning järgida ajutisi liiklusmärke.
Täname mõistva suhtumise eest!

MAARDU LINNA HALDUSBÜROO MÜÜB AVALIKUL ENAMPAKKUMISEL SÕIDUAUTO
MITSUBISHI I-MIEV
Maardu linna Haldusbüroo müüb avalikul enampakkumisel sõiduauto
Mitsubishi i-MiEV alghinnaga 500 EUR.
Sõiduauto Mitsubishi i-MiEV kirjeldus
väljalaske aasta: 2012
sõiduki reg. nr.: 506 BGM
läbisõit: 112000 km
kütus: elekter
VIN-kood: JMBLDHA3WCU001946

Enampakkumise läbiviimise viis – suuliine enampakkumine
Koht ja aeg Maardu Linnavalitsuse II korruse saalis 11.11.2020. a kell 14:00
aadressil Kallasmaa 1, Maardu linn.
Osavõtutasu 5 EUR (ei tagastata).
Tagatisraha 50 EUR (tagastatakse kolme pangapäeva jooksul peale
enampakkumise läbiviimist).
Tagatisraha ja osavõtutasu palun tasuda a/a EE141010002031289008
Maardu Linnavalitsuse pangakontole hiljemalt 11.11.2020 kell 11:00,
maksekorraldus peab olema kaasas.
Sõiduauto on tutvumiseks aadressil Kallasmaa 1, Maardu linn 09.11.2020
kella 14:00 kuni 16:00-ni, ja 10.11.2020 kella 14:00 kuni 16:00-ni.
Täiendav info e-maili aadressil aleksander.frosch@maardu.ee
või tel. 5049744

MAARDU PANORAAM
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EHITUS- JA PLANEERIMISOSAKONNA INFO
PIRNIPUU PST 82 KINNISTU
NING LÄHIALA DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU
JA AVALIKU ARUTELU
TULEMUSED
Maardu Linnavalitsus võttis Pirnipuu pst 82 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastu 16. juunil 2020.
Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimus 13.07.2020 kuni 09.08.2020.
Avalik arutelu toimus 13.08.2020
ning sellel osales viis inimest.
Avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringu osas kaks arvamuskirja. Mõlemal juhul avaldati seisukohta, et kolmekorruseline hoone pole
aedlinna sobiv. Teises arvamuskirjas
väljendati rahulolematust muuhulgas
nii detailplaneeringu menetluse kui ka
planeeringu ehitusõiguse, haljastuse
ja liikluskorralduse osas.
Maardu Linnavalitsus on seisukohal, et maamärgina osaliselt
kolmekorruselise hoone rajamine
on üldplaneeringuga ettenähtud
keskusalale sobiv. Lisaks on linnavalitsus terve planeeringumenetluse
jooksul aktiivselt kaasanud kinnistu
naabreid ning laiemat kogukonda.
Ettepanekute alusel on vähendatud
näiteks lubatud hoonestusala suurust ja lisatud puhvrina haljastust,
avaliku arutelu järgselt on täiendavalt korrigeeritud kolmekorruselise
osa piire ning muudetud parkimiskohtade asukohta, et vähem riivata
naaberkinnistute omanike õigusi.
Parkimine on lahendatud väikeelamute piirkonna standardi kohaselt,
mis tagab selle, et tänavale parkimist ei lisandu. Planeeringulahendus näeb ette ka planeeringualaga
piirneva tänavalõigu perspektiivse
laiendamise, et suurendada liiklusohutust ja mugavust. Võimalikult
suurel määral säilitatakse haljastust
kinnistu Ploomipuu puiestee poolses servas ning kompaktne haljasala
säilib kinnistu lõunanurgas.
Avaliku väljapaneku ja avaliku
arutelu jooksul tehtud ettepanekute
ning nende alusel täiendatud detailplaneeringu lahendusega on võimalik põhjalikumalt tutvuda Maardu
linna kodulehel: https://maardu.
6
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kovtp.ee/web/guest/Pirnipuu82 või
Maardu Linnavalitsuses vastuvõtuaegadel: ehitus- ja planeerimisosakond, Kallasmaa tn 1, Maardu.
NOORTE 10 KINNISTU JA
LÄHIALA DETAILPLANEERINGU
ALGATAMINE
Maardu Linnavalitsus algatas 6.
oktoobril Noorte 10 kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärgiks on
ehitusõiguse määramine Maardu põhikooli kõrvale uue spordikompleksi
rajamiseks. Muuhulgas lahendatakse
haljastuse, parkimise ja liikluskorralduse tingimused. Planeeringuala hõlmab tervet Noorte 10 kinnistut ning
osaliselt Karjääri ja Noorte tänavaid.
Planeeringuala põhjaosale on praeguseks koostatud dendroloogiline inventeerimine, mis aitab välja selgitada väärtuslikud ja säilimist väärivad
puud. Dendroloogia oli ka sisendiks
eskiislahenduse koostamisel. Lisaks
on kinnistul läbi viidud topo-geodeetilised mõõdistused. Täiendavate
uuringute läbiviimise vajadus selgub
detailplaneeringu koostamise käigus.
Eskiislahenduse kohaselt kerkib
spordikompleks põhikoolihoone kõrvale, praeguse spordihoone asemel.
Võrreldes olemasoleva spordihoonega, tuleb spordikompleks oluliselt
suurem. Eskiis näeb ehitisealuseks
pinnaks ette kuni 3660 m2, kõrguseks kuni 24 m või 4 korrust. Parkimisplatsi asukohaks on kavandatud
viljapuuaia territoorium, kus on võimalikult suurel hulgal säilitatud kõrgema väärtusklassi puid.
Detailplaneeringu eskiisi ning algatamise korraldusega on võimalik
tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.kovtp.ee/web/guest/
noorte10 või Maardu Linnavalitsuse
ehitus- ja planeerimisosakonnas Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.
ROOBU II KINNISTU JA LÄHIALA
DETAILPLANEERINGU EELNÕU
AVALIK VÄLJAPANEK
Maardu Linnavolikogu algatas
Roobu II kinnistu ning lähiala detailplaneeringu 26.02.2019. Sama
otsusega jättis Maardu Linnavoli-

kogu algatamata keskkonnamõju
strateegilise hindamise.
Detailplaneeringu ala suurus on
5,5 ha ning see hõlmab tervet Roobu
II kinnistut ning osaliselt Keemikute
tänavat. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus korterelamute, ridaelamute ja
ühiskondliku ehitise jaoks. Lahendatakse ka kinnistu kruntideks jagamine, haljastus, liikluskorraldus,
parkimine jpm.
Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Kehtivas Maardu linna üldplaneeringus on detailplaneeringu ala maa
kasutamise juhtotstarbeks „kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete
maa“ ja „tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete
maa segafunktsioon“. Ettepaneku
kohaselt oleks pärast muudatust detailplaneeringu ala maa kasutamise
juhtotstarbeks ühiskondlike hoonete
maa, korterelamute maa, pere ja ridaelamute maa ning teemaa.
Detailplaneeringu koostamise
eelselt või selle käigus on teostatud keskkonnamõju eelhinnang, topo-geodeetiline uuring, mõõdetud
on radooni sisaldust pinnaseõhus,
läbi on viidud insolatsioonianalüüs
ning valminud on liiklusanalüüs ja
liikluslahendus planeeringuala läbiva tee ja Keemikute tänava vahel.
Praeguseks hetkeks on detailplaneeringu menetlus jõudnud eelnõu
etappi. Detailplaneeringu eelnõu
näeb ette olemasoleva kinnistu jagamise kuueks krundiks. Krundile nr
1 on ette nähtud ehitusõigus kuni kaheksale korterelamule, maksimaalse
ehitisealuse pinnaga 7300 m2, kõrgusega kuni 24 m või 6 korrust. Krundile nr 2 on ette nähtud ehitusõigus
kuni 4 korterelamule ning 2 kõrvalhoonele, ehitisealuse pinnaga kuni
1100 m2, kõrgusega kuni 16 m või 4
korrust. Krundile nr 3 on ette nähtud
ehitusõigus kuni 4 ridaelamule ning
2 kõrvalhoonele, ehitisealuse pinnaga kuni 2000 m2, kõrgusega kuni 8
m või 2 korrust. Krundile nr 4 on ette
nähtud ehitusõigus 1 ühiskondlikule
hoonele ja 1 kõrvalhoonele, ehitise-
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aluse pinnaga kuni 600 m2, kõrgusega kuni 12 m või 3 korrust. Krundile
5 on ette nähtud alajaam. Krunt nr 6
on teemaa krunt planeeringuala läbiva tänava jaoks.
Detailplaneeringu eelnõu avalik
väljapanek toimub alates 12.11 kuni
13.12. Avaliku väljapaneku jooksul on
kõigil huvilistel võimalik esitada kirjalikult arvamusi või ettepanekuid
detailplaneeringu lahenduse osas
linnavalitsus@maardu.ee või posti
teel Ehitus- ja Planeerimisosakond,
Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn
1, 74111 Maardu.
Detailplaneeringu eelnõuga on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.kovtp.ee/web/
guest/roobuDP või linnavalitsuse
hoones vastuvõtuaegadel.
ORUMETSA 8 KINNISTU
JA LÄHIALA DETAILPLANEERINGU
KEHTESTAMINE
Maardu Linnavalitsuses on menetluses Orumetsa tn 8 kinnistu ja
lähiala detailplaneering, mis algatati 09.10.2018 korraldusega nr 825.
Detailplaneering võeti vastu Maardu
Linnavalitsuse 25.06.2019 korraldusega nr 484.

Detailplaneeringus on Orumetsa
tn 8 kinnistu jagatud kaheks ühiskondlike ehitiste maa krundiks ja on
määratud moodustatud kruntidele
ehitusõigus kuni kahe ühiskondliku
hoone püstitamiseks.
Jagatud kinnistu põhjapoolsele
krundile (pos 1) on ette nähtud üks
kuni kolme korrusega ühiskondlik
hoone maksimaalse kõrgusega 13 m
ning ehitisealuse pinnaga kuni 600
m2. Jagatud kinnistu lõunapoolsele
krundile (pos 2) on ette nähtud üks
kuni ühe maa-aluse ja kuni kahe maapealse täiskorruse ning ühe katusealuse korrusega ühiskondlik hoone
maksimaalse kõrgusega 11 m ning
ehitisealuse pinnaga kuni 320 m2.
Kallasmaa tn 20a krundile (pos 3) on
ette nähtud haljasala, uus sissesõit
pos 1-le Kallasmaa tänavalt ning
perspektiivsed parkimiskohad pos 1
asuva hoone tarbeks. Lisaks lahendatakse planeeringus muud heakorrastuse, juurdepääsude ning tehnovõrkudega varustamise küsimused.
Avalikke väljapanekuid toimus
kaks. Esimene avalik väljapanek toimus 05.07.2019 kuni 18.07.2019, kuid
kuna info väljapaneku toimumisest
ei jõudnud kõigi asjast puudutatud isi-

kuteni, siis korraldati lisaks teine avalik
väljapanek, mis võttis aset 13.02.2020
kuni 26.02.2020. Sellele järgneval
päeval toimus ka avalik arutelu, millest võttis osa kokku 10 inimest.
Avaliku väljapaneku jooksul esitati
detailplaneeringu osas kolm kirjalikku
arvamust. Esiteks väljendati kahtlust
hoone ehitamise otstarbekuses, teiseks sooviti säilitada kinnistul haljasala ning kolmandaks väljendati
rahulolematust kavandatavate parkimiskohtade asukoha üle. Kahjuks
polnud neid arvamusi võimalik detailplaneeringu lahenduses arvesse
võtta, mistõttu saatis Maardu Linnavalitsus detailplaneeringu heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile, kes
pidi välja selgitama, kas on järgitud
menetlusnõudeid, kas on olemas vajalikud kooskõlastused ja kas planeeringulahendus on piisavalt põhjendatud. Rahandusministeerium andis
oma heakskiidu detailplaneeringule
13.10.2020 kirjaga nr 14-11/3640-9.
Sellele järgnevalt kehtestas Maardu Linnavalitsus detailplaneeringu
20.10.2020 korraldusega nr 610.
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MAARDUS AUTASUSTATI PARIMAID HARIDUSTÖÖTAJAID

Maardu Linnavalitsus autasustas pidulikult Maardu linna silmapaistvamaid
koolide ja koolieelsete lasteasutuste töötajaid. Võitjate nimed kuulutati välja
9. oktoobril iga-aastasel „Eesti õpib ja tänab” üritusel, mis oli pühendatud
Õpetajate päevale. Autasustamine toimus kümnes nominatsioonis. Meeldejäävad
kingitused ja aukirjad anti ka kõigile konkursi nominentidele.
Haridustöötajate professionaalset
tööd peetakse eriliseks ning see väärib õigustatult suurt tähelepanu ja
tunnustust. Maardu linnas toimuvale
„Eesti õpib ja tänab” konkursile on
juba kolmandat aastat üles seatud
väärikad kandidaadid, kelle panus
haridusse ei tohiks jääda märkamata. Konkursi eesmärk on avaldada
tunnustust kõige väärikamatele selles raskes ametis.
Siiraste austus- ja tänusõnadega
pöördusid konkursi nominentide ja
kõigi linna õpetajate poole Maardu
linnavolikogu esimees Ailar Lyra,
8
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Maardu linnapea Vladimir Arhipov
ja abilinnapea Anastassia Valužina.
Oma kõnes õnnitles Vladimir Arhipov õpetajaid nende ametipühal,
tänas laste kasvatamise eest, rõhutades õpetajate ennastsalgava töö
tähtsust vastutustundliku põlvkonna kujunemisel ja sellest tulenevalt
ka ühiskonna arengus.
„Austatud õpetajad, tahan tänada teid tohutu panuse eest meie
ühiskonna arengusse, sest ükski sotsiaalne projekt ei ole teostatav, kui
ei kasvatata põlvkonda, kes suudaks
selle ellu viia,” ütles linnapea. „Nende

laste kaudu, kellele te oma teadmisi
edasi annate, loob igaüks teist tulevikku. Lubage mul tänada teid selle
panuse eest meie linna tulevikku,
soovida teile kõike head, tervist, jaksu, kannatlikkust, armastust ja edu!”
Õnnitleme konkursi „Eesti õpib ja
tänab 2020” laureaate võidu puhul!
Iga konkursil auhinna saanud professionaal on oma kordumatu saatusega inimene, kuid neid kõiki ühendab armastus laste ja oma elukutse
vastu ning püüd eneseteostuseks.
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KONKURSI „EESTI ÕPIB JA TÄNAB 2020”
LAUREAADID JA NOMINENDID
PARIM LASTEAIAÕPETAJA ABI:
Julia Turok /Muuga Lasteaed/
NOMINENDID:
Jelena Filiptšik /lasteaed Rõõm/
Aleksandra Baranova /lasteaed Sipsik/
Valentina Ignaševa /lasteaed Rukkilill/
Julia Turok, Muuga Lasteaia õpetaja abi
Muuga Lasteaia töötajad otsustasid igaaastasele
konkursile üles seada Julia Turoki kandidatuuri. Kollektiivi otsust toetasid lasteaia juhtkond ja lapsevanemad.
Kolleegid ütlevad Julia kohta järgmist:
„Julia on meie lasteaia hing.”
„Südamlik ja osavõtlik inimene. Ta täidab tööülesandeid tõhusalt, on laste suhtes tähelepanelik ja märkab
nende vajadusi.”
„Julia on töökas ja kolleegide suhtes abivalmis. Ta on
teeninud välja nii teiste töötajate ja vanemate kui ka
oma rühma laste austuse.”
PARIM LASTEAIAÕPETAJA:
Tatjana Suija /lasteaed Rukkilill/
NOMINENDID:
Oksana Savinova /lasteaed Rõõm/
Janne Niitmäe /lasteaed Sipsik/
Eneli Kilu /Muuga Lasteaed/
Tatjana Suija, lasteaia Rukkilill õpetaja
Tatjana on töötanud lasteaias kehalise kasvatuse
õpetajana 34 aastat. Kõrgem pedagoogiline haridus ja
nii pika töökogemuse käigus omandatud praktilised oskused võimaldavad tal oma tööd edukalt teha. Tatjana
väga head kutseoskused ja tema loomingulised algatused on asendamatud nii lasteaia haridusprotsessis kui
ka pidude korraldamisel.
Tatjana on vastutustundlik ja kohusetruu, ta on südamlik inimene, kellel on kõrge empaatiavõime. Oskab
kiiresti kontakti luua, hoida häid suhteid laste, vanemate ja kolleegidega. Kollektiivis peetakse temast lugu.
Lasteaias tunneb ta ära lahke naeratuse järgi.
Tatjana võtab aktiivselt osa lasteaia Rukkilill ühiskondlikust elust. Tänu tema ettevalmistusele on lasteaia meeskonnad Maardu linna lasteaedade seas
korduvalt esikohti võitnud.
PARIM NOOR ÕPETAJA:
Radmila Dragunova /lasteaed Rõõm/
NOMINENDID:
Galina Umbleja /lasteaed Sipsik/
Roksana Faizova /Maardu Gümnaasium/
Daria Alter /Maardu Gümnaasium/
Sianda Siiman /Kallavere Keskkool/
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Radmila Dragunova, Maardu lasteaia Rõõm noor
õpetaja
Niipea, kui algaja õpetaja lasteaeda tööle tuli, näitas
ta end kohe spetsialistina, kes tuleb tööga edukalt toime ja suudab liikuda püstitatud eesmärgi poole. Vastavalt lasteaia Rõõm õppeaasta tulemustele tunnistati
Radmila aasta õpetajaks 2020.
Radmila on rahulik, rõõmus ja positiivne õpetaja, kes
oskab alati leida kõigile häid sõnu. Ta on valmis õppima ja oma töös midagi uut rakendama, et lastes huvi
äratada ja nende võimeid maksimaalselt arendada.
Radmila osaleb aktiivselt ürituste korraldamisel nii
lasteaias kui ka väljaspool seda. Kolleegid hindavad
noore õpetaja vastutulelikkust, nimetavad teda partneriks, kellega on meeldiv koos töötada, ja peavad õnneks, et nii aktiivne õpetaja nende meeskonnas töötab.
PARIM ALGKLASSIÕPETAJA:
Silja Risti /Maardu Gümnaasium/
NOMINENDID:
Irina Lelkova /Maardu Gümnaasium/
Tiina Sinimaa /Kallavere Keskkool/
Svetlana Tolstova /Мааrdu Põhikool/
Valentina Katõševa /Мааrdu Põhikool/
Silja Risti, Maardu Gümnaasiumi klassiõpetaja
Silja Risti on kahe keelekümblusklassi klassiõpetaja. Ta on vastutustundlik ja oma tööle sügavalt
pühendunud õpetaja. Õpilased, vanemad ja kolleegid võivad oma probleemiga alati pöörduda Silja
poole ja ta ei keeldu kunagi abiandmisest. Veelgi
enam, ta jagab hea meelega kolleegidele soovitusi
ja erinevaid õppematerjale, innustades teisi oma
töös latti tõstma.
Silja Risti pöörab palju tähelepanu klassi kujundamisele: tema klassis seinad „räägivad”. Ta on loonud oma originaalsed õppematerjalid, mis õhutavad
õpilasi mõtlema ja hõlbustavad õppeprotsessi. Tema
tundides õpilased liiguvad ega istu kogu aeg oma laua
taga. Selleks kasutab ta erinevaid aktiivõppevõtteid,
esitades tunni teemat mänguliselt. Samuti kasutab
õpetaja sageli võtteid, mis aitavad kaasa lastes
meeskonnavaimu ja koostööoskuste kujunemisele.
Igapäevases õppetöös integreerib ta erinevaid aineid
vastastikuste seoste loomiseks ja õppeprotsessi mitmekesistamiseks.
Silja ilmutab tõelist hoolitsust iga oma õpilase
suhtes ja vanematega suhtlemiseks on ta loonud
igas klassis jututoad. Oma olemuselt rahulik ja rahuarmastav, aitab ta lahendada õpilastevahelisi
arusaamatusi. Õpetajana pöörab ta suurt tähelepanu iga lapse individuaalsele arengule. Märgates
kiiresti õpilaste iseärasusi, kaasab ta koostööle kooli
tugispetsialiste.
PARIM PÕHIKOOLI AINEÕPETAJA:
Kerli Vallmann /Kallavere Keskkool/
MAARDU PANORAAM
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NOMINENDID:
Inna Makovei /Maardu Gümnaasium/
Jelena Uglova /Мааrdu Põhikool/
Anastassia Šteinbach /Мааrdu Põhikool/
Kerli Vallmann, Kallavere Keskkooli aineõpetaja
Kerli Vallmann tuli Kallavere Keskkooli 2016.
aastal. Silmapaistva ja sümpaatse isiksusena sai
ta kiiresti õpilaste ja kolleegidega lähedaseks.
Temast räägitakse kui imetlusväärsest ja inspireerivast õpetajast, kelle kohta arvatakse: „Oleksid kõik
kooli õpetajad sellised!” Kerli teeb kõike südamega,
leides samas alati originaalse ja uudse lähenemisviisi, mis inspireerib õppima. Ta arendab õpilastes
kriitilist ja loovat mõtlemist, ettevõtlikkust ning
meeskonnatöö, analüüsi ja seoste loomise oskust,
kirjalikku ja suulist eneseväljendust.
Oma tundides kasutab Kerli Vallmann palju elektroonilisi vahendeid, rühmatööd, võimaldab õpilastel
olla loov. Ta mõistab, et iga laps vajab erinevat lähenemist ja juhib õpilasi individuaalselt, säilitades samal ajal motivatsiooni ja koostööõhkkonna. Selleks
kasutab ta oma töös pidevalt mängulisi elemente,
integreeritud aine- ja keeleõpet ning interaktiivseid
ja kaasaegseid lähenemisviise õppimisele.
Lisaks tundide andmisele leiab ta aega ja energiat
ka teiste Kallavere koolile kasulike projektide jaoks
ning jagab oma teadmisi ka kolleegidele. Kerli püüab
kõiges leida midagi head, räägib lastest alati positiivselt, püüab igaühes välja tuua positiivseid jooni
ja tugevaid külgi.
Kerli elab oma klassidele südamest kaasa. Ta on
tõeline tugi, inspireeriv ja innustav õpetaja, kelle kohalolek muudab koolielu paremaks.
PARIM GÜMNAASIUMIÕPETAJA:
Katrin Kuusk /Kallavere Keskkool/
NOMINENT:
Maria Ivanova /Maardu Gümnaasium/
Katrin Kuusk, Kallavere Keskkooli aineõpetaja
Katrin Kuusk töötab Kallavere Keskkoolis eesti
keele ja kirjanduse õpetajana alates 2017. aastast.
Omades suurt kogemustepagasit, tõi ta endaga
kaasa palju uusi mõtteid, teistsuguse lähenemise ja
mõtteviisi. Katrin väljendab julgelt oma seisukohta,
et kõik oleks konkreetne ja korrektne. Ta mõistab
keele tähtsust inimese elus ja püüab seda iga päev
isikliku eeskujuga õpilastele edasi anda.
Katrin suhtleb oma õpilaste ja kolleegidega alati
positiivses võtmes ning leiab igale probleemile parima lahenduse. Tema kogemused ja isiklikud väärtused on eeskujuks nii kolleegidele kui ka õpilastele.
Õpetamisel on ta alati täpne ja üsna range, kuid
annab samal ajal lastele võimaluse olla loov ja teadlik. Ta ehitab oma tunnid üles õpilaste erinevat ta10 MAARDU PANORAAM
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set arvesse võttes, nii et kõigil on jõukohased, kuid
pingutust nõudvad ülesanded. Tema lõpetajad on
aktiivsed, koostööle orienteeritud, ettevõtlikud ja
haritud noored, kes suudavad kriitiliselt analüüsida
ja loovalt mõelda.
Lisaks suurele õpetamiskoormusele leiab Katrin
alati aega kolleegidega koostöö arutamiseks ja uute
ettepanekute esitamiseks koolielu parandamiseks.
Ta osaleb meeleldi erinevates koolitegevustes ja
-projektides. Tema eestvedamisel sündisid kooli aastapäeva tähistamise tekstid ja almanahhimaterjalid,
ta oli õpilastele juhendajaks konkursil „Maardu 40”,
Yana Toomi esseekonkursil ja mitmetel teistel üritustel.
PARIM KLASSIJUHATAJA:
Irina Kadurina /Мааrdu Põhikool/
NOMINENDID:
Irina Ivakhnenko /Maardu Gümnaasium/
Kadri Aarik /Kallavere Keskkool/
Natalja Tšusovljanova /Мааrdu Põhikool/
Irina Kadurina, Maardu Põhikooli aineõpetaja
Irina Kadurina töötab Maardu Põhikoolis vene
keele ja kirjanduse õpetajana alates 2005. aastast
ning alates 2008. aastast ühendab aineõpetaja tööd
edukalt klassijuhataja tööga. Sel õppeaastal töötab
ta klassijuhatajana üheaegselt kahes klassis. Oma
klassijuhataja töös leiab Irina igale õpilasele individuaalse lähenemise, unustamata samas klassis
ühe terviku õhkkonna loomist: „Me oleme üks pere!”
Tema kreedo õpetaja ja klassijuhatajana on: „Kooli
tulles naerata lävel. Kõik, mis annad, saad lõpuks
tagasi!”
Kolleegide sõnul oskab Irina alati kuulata ja mõista, vaadata ja näha, tunda kõiki koos ja igaühte eraldi. Kogenud õpetajana, kes on pühendanud enam kui
kümme aastat oma elust pedagoogika õpetamisele
erinevates kõrgkoolides, ehitab ta haridusprotsessi üles väga oskuslikult, muutes selle huvitavaks,
dünaamiliseks ja tõhusaks. Irina püüab oma õpilasi muuta sõbraks ja vanemaid – asendamatuteks
abilisteks.
PARIM TUGISPETSIALIST:
Natalja Kadlubitskaja /Мааrdu Põhikool/
NOMINENDID:
Erika Tiganik /Maardu Gümnaasium/
Eeva Mesi /Kallavere Keskkool/
Ljudmilla Jurkevitš /Мааrdu Põhikool /
Natalja Kadlubitskaja, Maardu Põhikooli toimetuleku õpetaja
Natalja Kadlubitskaja on diplomeeritud pedagoog,
kes oma kitsamalt erialalt on tugiõpetaja. Alates
1999. aastast rakendas Natalja oma teadmisi Tal-
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linna Õismäe Erikoolis. 2006. aastal alustas ta tööd
Maardu Põhikooli kompenseeriva õppe klassis, kus
jätkab täna tööd erivajadustega õpilastega.
Puuetega lastega töötaval õpetajal on tohutu vastutus, sest tema õpilaste tulevik sõltub suuresti temast. Ja siin ei piisa ainult pedagoogiliste meetodite
kasutamisest. Ilma vähimagi kahtluseta võib öelda,
et Natalja paneb töösse oma hinge, ümbritsedes
õpilasi hoole ja armastusega. Lapsed lähevad rõõmuga kooli, kus tundides valitseb tõeliselt südamlik
õhkkond.
Natalja Kadlubitskaja kolleegid ja kooli administratsioon hindavad tema tööd kõrgelt ja peavad teda
vääriliseks kandma parima tugispetsialisti auhinna
laureaadi tiitlit.
PARIM HARIDUSASUTUSE JUHT:
Kristiine Juuse /lasteaed Sipsik/
NOMINENT:
Tiina Kihulane /Maardu Gümnaasium/
Kristiine Juuse, lasteaia Sipsik direktor
Kristiine Juuse on lasteaia Sipsik direktor olnud 15
aastat. Kõik need aastad on ta aktiivselt tegelenud
haridusasutuse arendamise, arendava keskkonna
loomise, kollektiivi motivatsiooni ja meeskonnatöö
kujundamise ning erinevate keelekogukondade integreerimisega.
Nende aastate jooksul on lasteaia väline ilme ja
õhkkond rühmades tundmatuseni muutunud. Lasteaia õueala on muudetud tänapäevaseks. 2018/2019.
õppeaastal rajatud seiklusrada on lastele väga põnev.
Kristiine Juuse on oma positsioonil andnud suure
panuse haridusasutuse töösse ja arengusse. Ta toetab ja motiveerib töötajaid pidevaks enesetäiendamiseks. Lisaks individuaalsele toele pannakse suurt
rõhku sisekoolitusele. Tööd keelekümblusrühmade
avamisel, töötajate koolituse ja tööhõive tagamisel
on krooninud suur edu.
Kristiine jaoks on oluline meeskonna sidusus ja positiivne õhkkond. Igal aastal sõidab kollektiiv õpetajate päeval koolitusele mõnda Eesti maalilisse paika.
Koos tähistatakse jõule ja sünnipäevi.
Kristiine hoiab lasteaia kõrget mainet. Direktoril
on suur roll haridusasutuse ja ühiskonna vaheliste
suhete loomisel ja hoidmisel. Säilitades eesti keelt
ja kultuuri, loob ta samaaegselt kõik tingimused, et
mis tahes rahvusest lapsed ja vanemad tunneksid
end hästi ja turvaliselt.
Lasteaias Sipsik hinnatakse ja austatakse Kristiine
Juuset juhina.
HARIDUSTÖÖTAJA ELUTÖÖPREEMIA:
Zinaida Koilo /lasteaed Rõõm/
NOMINENDID:
Pavel Titov /Maardu Gümnaasium/
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Viive Loov /Kallavere Keskkool/
Anna Kukarešnikova /Мааrdu Põhikool /
Tamara Volmerson /Мааrdu Põhikool/
Ljudmilla Kruusimaa /lasteaed Rukkilill/
Zinaida Koilo, Maardu lasteaia Rõõm õpetaja abi
Zinaida asus endises lasteaias nr 131 kasvatajana
tööle 1979. aastal. Aastaid töötas ta sõimerühma
kasvatajana ja kui seadus muutus ning ilma erihariduseta kasvatajana töötamine muutus võimatuks,
jätkas Zinaida meie lasteaias tööd õpetaja abina.
Kõik need aastakümned on Zinaida olnud suurepärane meeskonna liige, töötades erinevates rühmades
ning teeninud ära õpetajate ja lapsevanemate tänu
ja austuse. Kui puhkuste või haiguste ajal ei olnud
piisavalt õpetajaid, oli Zinaida nimekirjas alati esimene, kellele lapsed usaldada.
Zinaida on alati ülal hoidnud lasteaia mainet. Vaatamata soliidsele eale on ta koos lasteaia meeskonnaga alati osalenud metsajooksudel ja muudel ülelinnalistel üritustel.
Olles juba pensionieas võttis ta tõsiselt keeleinspektsiooni soovitust ja läks eesti keele kursustele
ning seejärel eksamile, näidates eeskuju poole noorematele kolleegidele, kes samuti otsustasid õppima
minna.
Kui üks õpetaja abi lasteaiast ootamatult lahkus,
jäi Zinaida administratsiooni palvel veel aastaks
tööle, kuni töötaja naasis lapsehoolduspuhkuselt.
Kogu lasteaia meeskond lootis siiralt ja elas südamest kaasa sellele, et Zinaida saaks oma elutöö eest
tunnustuse.

Kallid õpetajad!

Õnnitleme teid ametialase tähtpäeva puhul ja
täname suure panuse eest haridustegevusse, hooliva
suhtumise eest oma elukutsesse, teie tarkuse ja lõputu
kannatlikkuse eest.
Teie töö objekt on kõige väärtuslikum – lapsed.
Tänu teie pedagoogilisele meisterlikkusele, mis põhineb
armastusel laste vastu, vallandub laste potentsiaal ja
luuakse kindel alus nende õnnelikuks tulevikuks. Teie
väsimatu enesetäiendamine kajastub isiklikus elulises
eeskujus, mille najal kasvab noorem põlvkond. Tänan
teid nende hindamatute õppetundide eest.
Soovime teile tugevat tervist, hingejõudu ja kõike
head teile ja teie peredele!
MAARDU PANORAAM
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OLGA NAYDENOVA: „EESTI KEEL JUBA VARASES EAS ILMA STRESSI
JA HIRMUTA – SEE ÜLESANNE ON SAAVUTATAV”
Alates 2020. aasta septembrist
osalevad Maardu lasteaiad Rukkilill ja
Rõõm haridus- ja teadusministeeriumi
pilootprojektis „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene rühmas”. Igast
lasteaiast võtab projektist osa kaks
rühma. Lisaks põhiõpetajatele töötab
rühmades lastega kolmas õpetaja, kelle emakeel on eesti keel.
Lasteaia Rukkilill direktor Olga Naydenova jagab oma kogemusi Maardu
koolieelikute projektis osalemisest.
Meie õpetajad peavad oluliseks eesti traditsioonide tundmist ja riigikeele
õppimist juba varases eelkoolieas. Mitmekultuurilises ühiskonnas on mitmekeelsus edu võti, nii et me otsustasime
rõõmuga selles projektis osaleda.
Keeletunnid toimuvad lasteaias iga
päev mänguliselt ja lõimituna teiste
valdkondadega. Lapsed saavad teadmisi iga päev neile mugavas keskkonnas nii oma emakeeles kui ka eesti
keeles, mis aitab kaasa mitmekülgsele
arengule ning võimaldab lastel ilma
stressi ja hirmuta keeli arendada ja
õppida.
Eestikeelne õpetaja töötab rühmas
täiskohaga. Ta suhtleb lastega ainult

Õppetöö lasteaias Rukkilill

eesti keeles, kavandab õppetegevust
koos teiste õpetajatega, toetab laste
üldisi oskusi ning viib läbi eestikeelset
õppetegevust. Tunnis kasutatakse erinevaid interaktiivseid tehnikaid ning
muusikatundides ja hommikuringis
õpivad lapsed meelsasti eesti laule ja
luuletusi.
Terve päeva jooksul kuulevad lapsed
eesti keelt mitte ainult tunnis, vaid ka
igapäevaste tegevuste juures: män-

gides, jalutuskäikudel, hommiku- ja
lõunasöögi ajal. See rõõmustab lapsi ja loob neile keelelise keskkonna,
mida neil väljaspool lasteaeda pole.
Rühmas on loodud mugav arengukeskkond, mis soodustab eesti keele
omandamist mängulises vormis.
Meie kogemus selles projektis osalemisest on väga positiivne ja me oleme
kindlad selle ettevõtmise edukuses!

PLOGGING TERVISE JA LOODUSKAITSE TEENISTUSES
ANNI PIKSON
Maardu Gümnaasiumi õpetaja

Septembri lõpus toimus Maardu
Gümnaasiumis spordinädal. Lisaks
traditsioonilistele võistlustele üldises
sportlikus ettevalmistuses võttis meie
koolipere osa ploggingu võistlusest.
Plogging on keskkonnaliikumine, mis
ühendab sörkjooksu prügikogumisega. See sõna on kahe rootsikeelse sõna
liitmise tulemus: plocka („tõstma”,
„korjama”) ja jogging („sörkimine”).
Plogging tekkis Rootsis 2016. aastal
kui organiseeritud spordiala ja vähem
kui viie aasta jooksul on see populaarseks saanud, kuna see ühendab nii füüsilist aktiivsust kui ka keskkonna eest
hoolitsemist. Tulenevalt asjaolust, et
selle käigus tuleb pidevalt kummarduda, prügi üles tõsta ja edasi joosta,
on plogging tavalise sörkimisega võrreldes mitmekesisem treening.
12 MAARDU PANORAAM

Tänu meie õpetajatele Nadežda Minajevale ja Margarita Ljutkinale said
gümnaasiumi õpilased end bioloogiatunnis ploggingus proovida. Lisaks
õpilastele osales „rohelises jooksus”
gümnaasiumi kõige aktiivsematest
töötajatest ja õpilastest koosnev
meeskond gümnaasiumi direktori Julia
Rozova juhtimisel.
Kõik aktsioonist osavõtjad korjasid kooli ümbruskonnast kokku 465
kg prügi! Eriti paistsid silma 11 r ja 11 s
klassi õpilased 120 kg prügi kogumisega. Suur tänu kõigile sellel ebaharilikul
võistlusel osalejatele. Oleme toonud
kasu mitte ainult oma tervisele, vaid
ka loodusele.
Võimalus veeta aega värskes õhus
ja liikudes on ploggingu vaieldamatu
pluss. Võistlusel osalenud õpilased
andsid väga positiivset tagasisidet.
Paljudele meeldis see, et nad said
spordi ja koristamise ühendada. Samu-

ti olid meie õpilased rõõmsad, et neil
oli võimalus suhelda ja koos lõbusalt
aega veeta. Plogging osutus väga hasartseks tegevuseks, mistõttu koguti
muljetavaldav kogus prügi.
Kahjuks kogesime lisaks positiivsetele külgedele ka pahameelt, et keegi
jätab endast prügi maha. Loodame, et
meie linna elanikud hakkavad hoolitsevamalt suhtuma meie linna ja selle
loodusesse, siis kogume järgmisel sellisel aktsioonil palju vähem prügi.
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MAARDU ÜHING LAHKED SÜDAMED SAI AASTASEKS!
Kui kiiresti aeg lendab. Tundub, et
käisime alles hiljuti esimeses kunstiteraapia tunnis, mille MTÜ Lahked Südamed korraldas erivajadustega lastele ja
noortele, ning juba õnnitleme esimese
tegevusaasta puhul. Külalisi tervitatakse
siin alati väga südamlikult: laual on sünnipäevatort ja muud maiustused ning
laste ja nende vanemate näod kiirgavad
rõõmu.
Projekti juht ja ideeline innustaja Julia Lebed jagab tegevusaasta jooksul
tehtud edusamme: „Kunstiteraapia edu
on väljaspool kahtlust: algul ei saanud
lapsed värvivalikust aru, nad ei osanud
isegi pintslit käes hoida, kuid nüüd joonistavad nad juba ilusaid pilte, valides
teadlikult värve, kandes need hoolikalt
paletile. Meie Facebooki lehel saate nende edenemist jälgida joonistuste järgi,
näha, kui suur hüpe on selle aasta jooksul oskuste valdamises toimunud.”
Julia sõnul on protsessi kaasatud ka
vanemad, et oma laste arenguks vajalikud tehnikad omandada. „Paljudele vanematele meeldivad tunnid väga, nad
käivad neis koos lastega, et kodus õpitud
materjali korrata. Pealegi, kui vanemad

märkavad oma lastes positiivseid
muutusi, annavad tunnid neile lootust,” ütleb Julia. „Kunstiteraapia ei
ole mitte ainult joonistamisoskuse
omandamine, vaid ka eseme kuju ja
värvi analüüs, kõigi protsesside läbi
rääkimine, see tähendab, et kaasatud on logopeedia, mõtlemine,
fantaasia, areneb peenmotoorika,

Keskuse Lahked Südamed juhataja Julia Lebed lõikab sünnipäevatorti

ärevuse tase väheneb ja rehabilitatsiooniprotsess kiireneb.”
Julia ise on kolme lapse ema, kellest vanim on erivajadustega laps.
Kõiki kunstiteraapia eeliseid tunneb
Julia oma kogemuse põhjal. Autistliku lapsega intensiivselt tegeledes
täheldas Julia tema seisundis märgatavaid edusamme ja hiljem suutis
ta saavutada selle, et laps hakkas
rääkima. „Varsti saab mu laps kaheksateistkümneaastaseks ja hiljuti
asus ta kokaks õppima,” jagab Julia
oma isiklikku lugu. „Kui teised minult
tema sündroomist kuulevad, kahtle-

vad nad arstide pandud diagnoosis.”
Vaadates Julia perekonna näitele
panevad sarnaste probleemidega
vanemad lootuse tema abile ja suurepärane arenguprojekt saab jätkuvalt palju positiivseid vastukajasid.
Kunstiteraapia tunnid toimuvad
Maardus esmaspäeviti ja reedeti klubi Hõbedane Vanus hoones aadressil
Karjääri 7.
Õnnitleme Lahkeid Südameid esimese tegevusaasta puhul, soovime
edu ja rõõmu!

INGLIPUUL OOTAVAD TÄITMIST MAARDU LASTE JÕULUSOOVID
MAXIMA EESTI
meediateade

Ka tänavune väga erakorraline aasta
on peagi lähenemas lõpule ning enam
pole mägede taga ka pühadeperiood
koos saabuva rõõmuga jõuluvana
kingikotist. Samas on meie hulgas ka
lapsi, kel ühel või teisel põhjusel soovitud kink võib unistuseks jäädagi. Just
neile lastele mõeldes kogusid Maxima
ja Eesti Lasterikaste Perede Liit kokku
laste soovid üle kogu Eesti –Maardus
saavad head inimesed täita kokku 50
siinse lapse jõulusoovi.

Inglipuu heategevuskampaania raames koostöös Maardu linnavalitsusega
kogutud 50 lapse soovid leiab Maxima XX kauplusesse (Keemikute 2)
paigaldatud Inglipuult 17. novembrist
7. detsembrini. Kingisoovid on pandud
ka Muugal asuva Maxima X Inglipuule.
Igal Inglipuu sedelil on kirjas lapse nimi,
tema vanus ja kingisoov.
Kingisoovi täitmiseks pole vaja teha
muud kui valida Inglipuult lapse jõuluunistus ning jätta seejärel ostetud
kingitus soovi korral ka pakkimata kujul poe infoletti või kassasse. Ka võib
soovitud kingi ise valmistada ning tuua

see tagasi sellesse Maximasse, kust
kingisoov võetud.

MAARDU PANORAAM
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LEO REPPONEN: „KAVATSESIN JÄÄDA MAARDUSSE PIKAKS AJAKS,
KUID MA EI ARVANUD, ET JÄÄN SIIA ALATISEKS”
Intervjueeritava valimisel kahe

tähtpäeva – Õpetajate päeva ja

Maardu omavalitsuspäeva – vahelisel ajal, polnud kahtlust, et parim

intervjueeritav, kellel on nii haridus-

sfääris kui ka linnajuhtimise alal tohutu kogemus, on Leo Repponen.
Maardu linna aukodanik Leo Repponen

Härra Repponen, tänu pikaajalisele hoolsale tööle ja olulisele
panusele linna arengusse on Teie
nime kuulnud iga Maardu elanik.
Ühed tunnevad Teid inimesena,
kes on aastaid olnud linnavõimu
juures kõrgel kohal, teised – õpetaja ja koolidirektorina. Kellena
Te ise ennast näete? Milline neist
valdkondadest – poliitika või haridus – on Teile lähedasem?
Ennekõike olen ma muidugi õpetaja. Olenemata sellest, millist tööd ma
oma elus tegin, kuulus mu süda alati
sellele ametile.
Nii palju, kui ma tean, olete Te
pärit õpetaja perekonnast – Teie
isa oli õpetaja ja koolidirektor. Kas
Teie isa eeskuju oli selle ülla ameti
valimise põhjuseks?
Võib küll nii öelda, aga kui täpne
olla, peaksime rääkima vanemate eeskujust, kuna ka minu ema oli
õpetaja. Ta lõpetas Gatšina pedagoogilise kooli ja töötas kogu elu
algklasside õpetajana. Enne oma kahekümnendat sünnipäeva ei osanud
ta üldse vene keelt, kuid hakkas seda
pärast pedagoogilist kooli õppima.
Minu isa kasvas üles suures soome
perekonnas – tal oli kuus venda. Ta
oli lastest vanim ja ainus, kes omandas kõrghariduse. Kolmekümnendate aastate keskel lõpetas minu isa
Leningradi pedagoogilise instituudi
keemia ja bioloogia erialal. Pedagoogilises instituudis toimus õppetöö ka
14 MAARDU PANORAAM

tema emakeeles. Vanemate meenutuste kohaselt olid neil aastatel
isegi õpikud soome keeles, kuid 1937.
aastal, kui repressioonid algasid, soomekeelne õpe Vene Nõukogude Föderatiivses Sotsialistlikus Vabariigis
lakkas.
Rääkige oma lapsepõlvest.
Sündisin 1937. aastal Leningradi
oblastis soome-ugri asulas. Mu õde
oli minust kaks aastat noorem. Minu
lapsepõlveaega langes palju raskusi,
sest sõja alguses, kui olin vaevalt nelja-aastane, sattusime okupatsiooni
alla. Vanemad plaanisid kolida Leningradi. Meie kolimiseks valmistudes saatis isa Leningradis elavatele
sugulastele koti jahu, suhkrut ja
muid toiduaineid, et meid järgmisel
päeval sinna viia, kuid sellel polnud
määratud sündida – sakslased tungisid edasi nii kiiresti, et juurdepääs
Leningradi suleti. Sõnad ei suuda väljendada, kui koletu see aeg oli: nälg,
külm, hirm, ebakindlus... Et mitte
kuulide alla sattuda, pidime elama
kaevikutes. Tänu emale ja isale – kuidagi jäime õega ellu.
1943. aastal viidi meid Soome linna Naantali, mis asub Turku linnast
kolmekümne kilomeetri kaugusel,
kuid pooleteise aasta pärast saadeti
meid ja teisi perekondi Nõukogude
Liidu ja Soome valitsuse kokkuleppel
tagasi Nõukogude Liitu, kuid kahjuks mitte endisesse elukohta: ühed
sattusid Vladimiri oblastisse, teised

– Kasahstani ja meie perekond saadeti elama Jaroslavli oblastisse. Seal
läksin külakooli esimesse klassi. Ma
ei osanud vene keelt, nii et omandasin selle õpingute käigus. Isa võeti
samasse kooli õpetajaks ja ema oli
koduperenaine.
Pärast sõda tahtsid mu vanemad
naasta Leningradi oblastisse, aga
sellest keelduti, kuid meil lubati Eestisse elama asuda. 1947. aastal esitas
mu isa avalduse Eesti NSV haridusministeeriumile, esitades Leningradi
pedagoogilise instituudi diplomi ja
talle pakuti kohe tööd Kehra kooli direktorina. Niisiis kolisime 1947. aasta
augustis Eestisse.
Kehra 7-klassilises koolis õppisin
vene keeles. Ma ei osanud eesti keelt,
kuid õppisin selle kiiresti ära eestikeelsete eakaaslastega suheldes.
Soome ja eesti keelt loetakse sugulaskeelteks, kuid nad on erinevad.
Keskhariduse saamiseks pidin minema õppima Tapa linna ja elama
seal internaadis. Tapa kooli vanemates klassides harrastasin palju sporti, eriti pärast kooli. Mind paelusid
jäähoki, suusatamine, kergejõustik,
lauatennis ja õhtuti mängisin internaatkoolis sageli malet – edaspidi oli
see kõik mulle kasulik. 1953. aastal
tuli Tapa kool Eesti meistriks males
ja 1968. aastal sain oma esimese
spordikategooria, tulles Maardu malemeistriks. Pärast kümnenda klassi
lõpetamist astusin Tartu Ülikooli ke-
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hakultuuri ja pedagoogika osakonda.
Naastes elukutse valimise juurde, on täiesti ilmne, et juba varases lapsepõlves oli Teil silme ees
vanemate-õpetajate sugugi mitte
kerge töö. Kuid soovisite siiski endale sama saatust?
Vanemad tegid tõesti palju tööd,
eriti raske oli minu isal, sest ta õpetas ka õhtukoolis, naastes sageli koju
õhtul kell üksteist. Kuid ma ei kujutanud end ette teises ametis. Suuresti
aitasid sellele kaasa lapsepõlves loetud raamatud. Meie pere luges palju:
vanemad tellisid palju perioodilisi
väljaandeid, näiteks ajakirju „Nauka i
žizn”, „Vokrug sveta” ja mulle meeldis
väga lugemisse süveneda. Võib öelda, et kogu mu lapsepõlv oli ettevalmistus selleks ametiks. Ja kuna ma
olen oma huvide poolest tehnikast
kaugel, ei saanud ühestki tehnilisest
erialast juttugi olla ja ma tegin valiku
pedagoogika kasuks.
Kas vanemad toetasid Teie otsust õpetajaks saada?
Nad toetasid mind täielikult ja ütlesid mulle teele kaasa minu jaoks
olulised sõnad. Võib-olla aitas vanemate õnnistus mul eriliste raskusteta
ülikooli astuda. Muidugi pidin elama
ühiselamus. Neli aastat hiljem, 1959.
aastal, lõpetasin ülikooli ja tulin
Maardusse, kus asusin kohe tööle
kehalise kasvatuse õpetajana.
Kas Maardusse tulles otsustasite siia alatiseks jääda?
Kavatsesin jääda Maardusse pikaks ajaks, kuid ma ei arvanud, et
jään siia alatiseks. Linn on minu jaoks
muutunud koduks ja ma ei kahetse
oma otsust, mis on tehtud üle kuuekümne aasta tagasi.
Millises koolis omandasite oma
esimese töökogemuse?
Minu esimeseks töökohaks sai
Maardu keskkool (praegune Kallavere Keskkool), kus õppetöö toimus kahes keeles. Nendel aastatel oli koolis
väga palju õpilasi – umbes seitsesada õpilast. Hoolimata asjaolust, et
õppetöö oli korraldatud kahes vahetuses, ei mahtunud kõik klassid ühte
majja, mistõttu osa tunde toimus
Maardu keemiatehase barakkides.
Rääkige palun, kuidas Te jõudsite kooli juhtimiseni?

Leo Repponeni tänu- ja aukirjad

Olen alati oma töösse suhtunud
vastutustundlikult ja suure entusiasmiga, olnud aktiivne, viinud läbi palju võistlusi ja erinevaid üritusi. 1973.
aastal asusin GORONO (Tallinna linna rahvahariduse osakond) kutsel
direktorina tööle ühes Tallinna koolis (47. keskkoolis Liivalaia tänaval),
kuid kaks aastat hiljem otsustasin
Maardu kooli naasta. Esiteks pakuti
mulle õppekavavälise tegevuse õppealajuhataja kohta ja 1982. aastal
sain kooli direktoriks.
Maardu oli tööstuslinn, seetõttu
kasvas ettevõtete töötajate arv ja
koos sellega ka Maardu koolilaste
arv. Kaheksakümnendate aastate
lõpuks oli Maardu keskkoolis 2300
õpilast – see oli vabariigi suurim
kool. Nii tohutu hulga laste hariduse korraldamise küsimus lahenes
1987. aastal, kui Maardusse ehitati
uus koolihoone (praegune Maardu
Gümnaasium), mida mina juhtisin.
Ainuüksi õpetajaid oli üle 150. Töötasin koolidirektorina 1993. aastani.
Mida saaksite kooli juhtimise
aastate jooksul enda teeneks lugeda?

Ennekõike meenutan Maardu
keskkooli uue õppehoone avamise
ettevalmistamise ulatuslikku protsessi: oli vaja varustada klassiruumid
mööbli ja õppematerjalidega (1987.
aastal oli ebakindlus haridusasutuste varustamises juba alanud), jagada
2300 õpilast kahe kooli vahel (osa
eesti klassidest tuli samuti gümnaasiumisse üle), moodustada klassid,
määrata klassijuhatajad – see kõik
oli suur korraldustöö. Kuid kõige valusam küsimus oli personaliküsimus,
see tähendab õpetajate jaotamine
kahe kooli vahel, sest nende soove
tuli arvestada, kuid enamus soovis
töötada uues hoones. Üldiselt oli raskusi palju.
Omades suurt kogemust koolis
töötamisel, millist nõu võiksite
anda oma kolleegidele – tänastele pedagoogidele, kes peavad õpetama keerulistes tingimustes?
Ärge kaotage kunagi usku oma
elukutse ainulaadsusesse. Samuti
soovitan suhelda rohkem õpilaste vanematega, sest haridus algab
perest ja paljud vanemad vajavad
professionaalset nõu. Vanasti oli see
MAARDU PANORAAM
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õpetaja töö kohustuslik osa ja õppealajuhataja kontrollis, kui palju koduvisiite igal klassijuhatajal oli tehtud.
Kas olete nõus valitseva arvamusega, et iga uus põlvkond on
eelmisest raskem ja milline oli
Teie põlvkond, kui Te ise olite õpilane?
Meie põlvkond oli sõbralikum ja
ühtsem – sellele aitasid kaasa pioneerisalgad, komsomolirühmad,
ühiskondlikult kasulik töö. Varem
suhtusid lapsed vanemasse põlvkonda suure austusega ja veel enam
õpetajatesse. Praegu on lastele antud rohkem vabadusi ja nad on tehniliselt arenenumad ning neid õpetab ja kasvatab mitte niivõrd pere ja
kool, vaid arvuti.
Nüüd tahaksin juhtida Teie mälestused teisele, mitte vähem olulisele teemale. 1991. aastal omandas Maardu eraldi haldusüksuse
staatuse, seetõttu peetakse 7. novembrit meie linna jaoks saatuslikuks päevaks. Kuidas Teie tookord
sellesse sündmusesse suhtusite?
Esialgu ei olnud linna rahastamise küsimus lahendatud, seetõttu
oli ausalt öeldes teatav ebakindlus:
kuidas me elame ilma Tallinna toetuseta? Direktorina tundsin muret

õpetajate palkade pärast. Ja linnas
oli sel ajal piisavalt probleeme, üks
peamisi oli küte. Maardu katlamaja ei
suutnud soojaga varustada ja talved
olid väga külmad. Suured soojakaod
torude isolatsiooni puudumise tõttu,
pidevad katkestused kütmises, kuna
kütust ei olnud piisavalt. Need, kes
pidid lahendama keerulisi finantsja majandusprobleeme, ei tundnud
hetke pidulikkust, kuid aja möödudes
tuli arusaamine, et nii suure asula
jaoks on vajalik iseseisvus.
1993. aastal võtsin linna juhtimise
üle, saades linnapeaks. Selleks pidin
mõneks ajaks koolist lahkuma. Sel
ajal langes minu õlgadele paljude
linnaprobleemide lahendamine.
Nende hulgas oli ka linna küttega
varustamise probleem. Mäletan, et
pidin abi saamiseks pöörduma Edgar
Savisaare poole, kes oli plaanikomitee esimees.
1995. aastal naasin kooli juhtimise juurde. Maardu keskkool sai
gümnaasiumi staatuse 1997. aastal,
mille eest suur tänu kogu õpetajaskonnale. Aineõpetajad nägid palju
vaeva uute õppekavade kirjutamisega, mille 1997. aasta sügisel kinnitas haridusministeerium. Töötasin
gümnaasiumi direktorina kuni 2005.

aastani. Samal aastal valiti mind
Maardu linnavolikogu esimeheks,
mille saadik olin olnud aastaid. Linnavolikogu esimehena töötasin 2017.
aastani, kuni oma 80. sünnipäevani.
Mis on Teie huvialad täna?
Ma loen endiselt palju, sealhulgas
Maardu Panoraami – algusest lõpuni. Loen palju erialakirjandust. Raamatud olid ja jäävad minu liitlasteks.
Mida Te tahaksite Maardu linna
omavalitsuspäeva eel linlastele ja
linnavalitsusele soovida?
Soovin kõigile kõike head ja tervist.
Meie linn areneb – seda on näha, nii
et sooviksin, et kõik linnavalitsuse
töötajad töötaksid linna jaoks sama
aktiivselt ja sama hoolivalt nagu siiani. Maardu elanikele tahaksin soovida armastust ja hoolivust meie linna
vastu, sest vastutus selle heaolu eest
lasub meil kõigil.
Tänan Teid, et jagasite oma
isiklikke mälestusi, mis kajastavad Maardu linna ajaloo lehekülgi.
Omalt poolt soovin Teile tugevat
tervist ja leidke kindlasti rõõmu
igast päevast.

TOOME TRAMMI MAARDUSSE
EDUARD TANVEL
Maardu Linnavolikogu liige

Tundes uhkust oma kauni linna
üle, tuleb maardulastel tunnistada, et paljus ollakse siiski sõltuvad
Tallinnast. Mitmete oluliste teenuste saamiseks ning kultuuri- ja
meelelahutusürituste külastamiseks tuleb maardulastel Tallinna
sõita. Neli ja pooltuhat maardulast
läheb igal hommikul naaberlinna
tööle ja tuleb õhtul tagasi koju.
Viimsi ja Rae valla järel on Maardu
igapäevaselt pealinnas tööl käivate inimeste osakaalult kolmas
pendelrände alguspunkt. Paljud
maardulased käivad Tallinnas ka
sisseoste tegemas, kuna kaubavalik on seal suurem.
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Tallinna sõiduks saab kasutada
kaheksat bussiliini, mis on ühtlaselt
koormatud kogu päeva vältel kella 7-st hommikul kella 18-ni õhtul.
Kui kõik Maardust linna ja tagasi
liikujad ühistranspordile loodaksid, oleks bussid pungil täis ja suur
osa tahtjaist ei mahukski peale.
Enamus sõidab linna autoga, sest
ühistranspordi mugavus ja kiirus
jääb autole alla. Kindlasti oleks
ühistranspordis reisijate arv suurem, kui kitsavõitu busside asemel
pakutaks mugavamat reisimisviisi.
Lähitulevik tõotab selles osas tõsist läbimurret, kui viiakse ellu Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja Tallinna Transpordiameti tellimusel
eelmisel aastal ilmunud Tallinna
ja Harjumaa kergrööbastranspordi

teostatavus- ja tasuvusanalüüsi
lõppraportis pakutud Tallinn-Maardu trammiliini ehitus.
MAARDU TRAMM
Analüüsi lõppraportis pakutakse pealinna piire ületavate kõige
perspektiivikamate trammiliinidena välja Maardu, Viimsi, Tabasalu
ja Rae suunad. Maardu 11,5 km liinist saaks esimene linnadevaheline
trammiühendus Eestis. Trass kulgeks Tallinna Kesklinnast läbi Lasnamäe Maardusse. Trassi koridori
osas pakutakse välja kaks varianti
– läbi Laagna kanali, mis ühenduks
perspektiivika Lasnamäe trammiliiniga ja piki Peterburi maanteed.
Esimese variandi kasuks räägib
potentsiaalsete kasutajate arvu-
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kus Lasnamäel, samas langeks
tihedate peatuste tõttu trammi
liikumiskiirus, mida Peterburi tee
variandi puhul oleks võimalik hoida
suhteliselt kõrgel, luues eelduse, et
tipptundidel võiks trammiga jõuda
Tallinna kiiremini kui isikliku autoga. Sellest lähtudes ei pruugi linna
baasvõrgult jätkuv liin olla kõige
atraktiivsemaks lahenduseks.
Üks on aga selge – Maardu
tramm paneks oma kasutusmugavuse ja kiirusega paljusid eelistama
ühistransporti, mis lõppkokkuvõttes tooks kasu nii linnale, kui hoiaks
kokku ka inimeste kulusid igapäevaseks töölkäimiseks. Laiemas
vaates on trammiliini rakendumisel
võimalik rajada Maardusse Pargi ja
reisi parkla, mis oluliselt vähendaks koormust Peterburi teel ning
lisaks võimalikke reisijaid, pannes
liini ehitusest enam huvituma ka
Tallinna ja riigi.
MAARDU TRAMMI EHITAMISEKS TULEB NÄIDATA ÜLES
INITSIATIIVI
Analüüsis toodud ettepanekute
elluviimiseks sõlmisid riik ja Tallinn koostöömemorandumi, mille
eesmärgiks on jõuda kokkulepeteni tegevuskava ja investeeringute
osas. Tegevuse koordineerimiseks
moodustati liikuvusnõukoda, kuhu
kuuluvad Tallinna Linnavalitsus,
Harjumaa Omavalitsuste Liit, AS
Eesti Liinirongid, MTÜ Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskus, Maanteeamet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Raplamaa
Omavalitsuste Liit.
Kõigi kavandatud trammiliinide
rajamine pole odav lõbu. Analüüsis pakutud trassiarenduste teostamiseks tuleb aastani 2050, millal
peaks projekt üldjoontes valmima,
investeerida üle miljardi euro. Just
kõrges maksumuses ja ligi 30 aastases teostamisperioodis peitub
oht, et Maardu võib oma trammiliini väga pikalt ootama jääda.
Et seda ei juhtuks, planeeritakse
moodustada initsiatiivgrupp, mis

Maardu Linnavolikogu liige Eduard Tanvel

alustaks tihedat suhtlust nii liikuvusnõukoja, Tallinna linna, kui Eesti
valitsusega, eesmärgiga tõestada
Maardu trammiühenduse vajalikkust ning suruda läbi selle projektiga alustamine lähima kümnendi
jooksul.
Näiteks Viimsi on tööga juba
alustanud ning välja on arvutatud
trammiühenduse maksumus. 10,5
km pikkune trammiliin Kadriorust
Viimsisse läheks maksma ligi 60
miljonit eurot, millele lisandub 2
miljonit Pirita silla ümberehituskulu. Liini vajaduse katteks tuleks esialgu hankida 10 trammi, keskmise
hinnaga 2,5 miljonit eurot, kokku
25 miljonit. Sõit Viimsist Kadriorgu
võtaks ligikaudu 20 minutit. Viimsi
trammientusiastid kinnitavad, et
mõju liikumisvõimaluste lahendamisele õigustaks tehtud kulutusi.
Lähtudes ülaltoodud arvutustest oleks Maardu vaid kilomeeter

pikema trammiühenduse maksumus laias laastus sama, ehk siis ca
85 miljonit eurot. Võrreldes sajandiprojektidega, nagu Tallinn-Helsingi tunnel ja Saaremaa sild, oleksid kulutused tagasihoidlikud, mõju
kahe naaberlinna vahelise liikuvuse
parandamisel aga võrreldav nende
ulmeliselt kallite transpordilahendustega.
Me ei jää ootama, kuni Viimsi ja
Rae meist trammiühenduse taotlemisel ette jõuavad. Peab alustama tööd võimalukult kohe, võttes
teema volikogu päevakorda ning
kaasates arutelusse ja ettevalmistustöösse kogukonna.
Maardu tramm pole ulme,
vaid hädavajalik meede maardulaste transpordimurede lahendamiseks.
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KAITSEMASK KUI MEIE AJA REAALSUS
NATALJA KURŽEVA
Maardu perearstikeskuse perearst ja
pediaater

Mõni kuu tagasi oleks nägu katva
kaitsemaskiga inimene ehk möödujate uudistavaid pilke püüdnud.
Nüüd on aga maski kandmine muutumas tavapäraseks ja kujunemas
on uus igapäevaelu kultuur.
Praegu on paljudes Euroopa riikides rahvarohketes kohtades maskide
kandmine kohustuslik. Eestis sellist
nõuet veel pole, kuid maski kasutamine on tungivalt soovitatav: ümbritsevate inimeste turvalisuseks ja teie enda
kaitsmiseks. See kaitseb teie hingamisteid kahjulike osakeste eest ja takistab
ka viiruslike mikroobide levikut haigelt
inimeselt tervele.
Perearstikeskuse vastuvõtul kohtan
sageli patsientide soovimatust maski
kanda, sest nad on kindlad, et pole haiged. Kuid keegi ei saa olla kindel, et tal
pole koroonaviirust, nagu ei saa täpselt teada, kas kõrval istuv patsient oli
terve, hoolimata sellest, et tal polnud
ilmseid koroonaviiruse sümptomeid.
Tuleb meeles pidada ühte põhjust,
miks on näomaskide kandmine ühiskondlikes kohtades nii oluline. See on
seotud sellega, et asümptomaatilised
viirusekandjad võivad viirust teistele
edasi anda. Ja neid on kahjuks palju.
KUS MASKE KANDA?
Hiina COVID-19 puhangute analüüs
on näidanud, et viirus levib kõige sagedamini ühistranspordis, restoranides,
kinodes, kauplustes ja polikliinikutes.
Sars-CoV-2 geneetilist materjali on
leitud ka tualettide ja ruumide õhust,
kui seal on viibinud COVID-19-ga nakatunud inimesed. Halvasti ventileeritavates ruumides võib viirus levida piisknakkuse teel inimestele, kes asuvad
vahetus läheduses. Maskide kasutamine vähendab aga viiruse leviku riski.
Maski kandmine ei ole seotud ainult
praeguse pandeemiaga. Gripi või mõne
muu viirushaiguse korral on muidugi
parem jääda koju, aga kui te siiski lähete rahvarohkesse kohta, kaitseb mask
teisi nakkuse eest. Seega, kui maski
kandmine muutub harjumuseks, on
võimalik vähendada grippi ja muudesse viirusnakkustesse haigestumise
riske.
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MIDA TULEB MASKI
KANDES MEELES PIDADA?
Paljud inimesed suhtuvad maski
kandmisesse kergekäeliselt, eirates nii
hoiatusi kui ka reegleid: nad kannavad
maski lõual, puudutavad seda pidevalt
kätega, kasutavad mitu korda. Pidage
meeles, et maski õigesti kandes peavad
nina ja lõug olema mõlemad kaetud.
Ühekorramaske tuleb kasutada ainult üks kord, misjärel peab need eraldi
kilekotti panema ja ära viskama, mitte
tasku või kotti pistma. Mask on tõhus
maksimaalselt kaks-kolm tundi, misjärel kaotab see täielikult oma kaitseomadused.
Kui eelistate korduvkasutatavaid
riidest maske, siis soetage neid mitu
tükki, et saaks päeva jooksul vahetada. Pärast kasutamist tuleb korduvkasutatavaid maske
piserdada antiseptikuga, pesta seebiga kuumas vees
ja töödelda uuesti
antiseptikuga.
Kui kannate
maski ühiskondlikus kohas, kus on
palju inimesi, olete
teadlik kodanik,
kes hoolib nii oma
kui ka ümbritsevate inimeste tervisest. See on osa

üldisest võitlusest pandeemiaga. See
on uus reaalsus. Jah, ja siin kehtivad
uued reeglid.
Terve mõistus ja positiivne suhtumine on kõiges olulised. Metsas või pargis jalutades pole mõtet maski kanda
- looduses tuleb värsket õhku hingata.
Samuti ei soovita teadlased lastel maske kanda, kuna lapse organism ei tule
ebapiisava hapnikuvarustusega hästi
toime. Lastele tuleb õpetada õigeid
hügieeniharjumusi ja mitte ainult pandeemiate ajal.
Uue koroonaviiruse laine tõttu pole
vaja paanikat tekitada, peame lihtsalt
koos tegema kõik selleks, et saaksime
ilma kaotusteta võimalikult kiiresti oma
endisesse ellu pöörduda.

MA ARMASTAN SIND, ELU!
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Maardu linna juubilarid. Oktoober 2020. Õnnitleme!

60a
Avilkin Sergei
Ossadtšaja Ülle
Cherevychnyk Sergii
Razumovskaya Olga
Ivanova Larissa
Barsuk Galina
Tomaševitš Nadežda
Žuravljova Veera
Kostenko Zinaida
Kovaleva Irina
Virunurm Marina
Petrov Aleksandr
Sarv Lea
Ištšenko Sergei

Izoitko Veera
Petrov Oleg

Raikna Eba
Mishin Vladimir

65a
Prutskoi Aleksei
Jereštšenko Sergei
Simonova Svetlana
Smirnova Liubov
Mällaru Viktor
Komashko Tamara
Voronina Inara
Kajakas Priit
Korljukov Nikolai
Pedan Valentina
Iljuštšenkov Vassili

70a
Žuravljov Viktor
Agajeva Ljudmilla
Kovaljova Nadežda
Umbleja Ljudmilla
Sinilnikov Victor
Rämmeld Ljudmila
Tšuprina Magdalina
Gruzdilovich Olga
Alenkin Vladimir
Samohvalova Sofia
Kožemjakina Niina

Ivankovitš Niina

Lobatyi Anatoli

75a
Prööm Lembit
Mekšun Juri
Zakharchenko Vladimir
Abaturov Dmitry
Kaljuste Vello
Bolotskiy Yury

85a
Tishkova Valentina
Bragina Zinaida
Aleksina Veera

80a
Sukharenko Nina
Mauer Elvi
Sadovnikov Jakov

90a
Trell Leili
95a
Saar Ilme
Kornilova Izabella

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
tudengite kontsert
„Tudengineljapäev”
12. novembril kell 17:00

Kontserdil osalevad Sandra Laagus (metsosopran)
ja Evita Lohu (klaver). Kavas on 18.-20. sajandi heliloojate muusika (Rossini, Ravel, Mozart, Debussy,
Rachmaninoff).
„Tudengineljapäev” – see on
• võimalus kuulata meie riigi parimaid üliõpilasesinejaid;
• külastada klassikalise muusika kontserti, lahkumata
meie linnast.
Pole saladus, et klassikalisel muusikal on positiivne
mõju tervisele, see rahustab, parandab und ja meeleolu. Klassikaline muusika puudutab kuulajat vaimselt, see võib anda energiat, inspireerida ja ülendada.
Ootame sind! Tule ja kutsu oma sõbrad ja pere kaasa!

Maardu Vaba Aja Keskus 12. november
kell 17:00.
Tasuta sissepääs.
MAARDU PANORAAM
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ANDREI BABIN

JALUTUSKÄIGUD MAARDUS

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

ALISSA TUNNISTUS

Sellise pere näitena rääkis Hendrik Nagla ühest oma tõenäoliselt armastatumast
õpilasest, Janek Fedortšukist. Ta õppis üldhariduskoolis hästi ning ka muusikakoolis
läbis kogu klaveri ja seejärel saksofoni kursuse. Muusikas väga andekas noormees.
Kuid astus Tartus arstiteaduskonda. Siiski
on õpetaja kindel, et muusika jääb Janekiga alatiseks.
„Need, kes on lapsepõlves muusikat õppinud, on reeglina kultuursed inimesed ja
saavutavad erinevates valdkondades palju.
Muide, ka meie linnapea Arhipov mängis
omal ajal ansamblis,” ütles Hendrik Nagla.
Klaveriõpetaja Aina Unt astus mingil
põhjusel sisse, kuid kuuldes, millest jutt
käib, liitus vestlusega.
„Kuigi mõned meie lõpetajatest astuvad Georg Otsa nimelisse muusikakooli
või Muusika- ja Teatriakadeemiasse, on
meie peamine eesmärk sisendada lastesse armastust muusika vastu ja kunsti
vastu üldiselt,” ütles ta. „Jah, palju sõltub
perekonnast. Aga ka õpilasest endast.
Kui eakaaslased lähevad aega veetma ja
kutsuvad sind, kuid sina lähed muusikakooli, kujundab see iseloomu... Ja meie atmosfäär on väga hea – kodune, hubane.
Koolis õpivad nii vene kui ka eesti lapsed.
Nad suhtlevad vabalt, minnes ühelt keelelt
teisele üle. Probleeme pole. Aitab see, et
me kõik tunneme siin üksteist, kohtume
sageli tänaval, poes ja arutame mõningaid
küsimusi mitteametlikus keskkonnas.
Mis puutub perekonna rolli, siis just sellest räägib Maardu Kunstide Kooli õpilase
Alissa Podrezi kiri, mille ta kirjutas kooli
lõpetamise eel:
„...Palju aastaid on möödunud sellest,
kui ma esimest korda muusikakooli uksest
sisse astusin... Esimeses klassis, kui ma siia
esimest korda tulin, ei meeldinud mulle siin
ja ma tahtsin isegi kooli pooleli jätta. Mulle
ei meeldinud harjutada. Sõpradega koos
aega veetma minna on muidugi lihtsam.
Kuid muusikakool aitas mul kõigist raskustest üle saada, harjutasin sihikindlalt,
sageli võitlesin tundega „ma ei taha”.
Minu mentor oli minu isa. Tema elul oli
üks mõte: et mina saaksin muusikalise hariduse. Ta ütles mulle sageli, et ma ei saa
enam ilma selle koolita elada, kuid ma ei
uskunud ja vastasin, et mulle pole seda
vaja. Mille peale isa ütles: „Kui pooleli jä-
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Jekaterina Korotkova valmistab lõpueksamiks ette Daniil Divisenkot

Hendrik Nagla valmistab lõpueksamiks ette oma õpilast Daniel Kilet
tad, valad pisaraid, kuid midagi parandada
enam ei saa.”
Olin siiralt õnnelik, kui eksamid suurepäraselt sooritasin. See aasta oli viimane, lõpetasin muusikakooli. Lahkuminek lähenes
iga päevaga, iga päev sain üha enam aru, et
ei taha oma armastatud koolist lahkuda.
Lõpuks mõistsin, et kogu selle aja armastasin ja hindasin kooli. Sellest sai osa minu
hingest, osa minust.
Valmistusime usinalt eksamiteks, sooritasime need ja saime tunnistused... Minu
isa pole enam elus, aga ma meenutan sageli
tema sõnu ja nutan. Tal oli kõiges õigus.
Varem ma ei teadnud, mida välja mõelda, et koolist lahkuda. Ja nüüd, kui temast
lahkun, tahan jääda... Ma armastan oma
muusikakooli, mis on minu ellu tulnud ja
mind muusikaga alatiseks ühendanud.”
Selle kirja kirjutas Alissa Podrez oma
õpetajatele ja üks neist, Olga Pridonova,
avaldas selle autori nõusolekul koos oma

selgitustega ajalehes Maardu Panoraam.
Selles väljaandes võib üldse sageli näha
sõnavõtte kunstide kooli õpetajalt Olga
Pridonovalt. Koolis õpetab ta solfedžot.
„1990-ndatel aastatel, kui meie koolil
olid rasked ajad, käisin Narvas ja sain teada, et üks mu kolleegidest kirjutas aktiivselt sealsesse kohalikku ajalehte,” rääkis
Olga. „Siis otsustasin teha sama, et inimesed saaksid meie koolist rohkem teada.”
Lisaks peab Olga Pridonova Maardu
Kunstide Kooli kroonikat, salvestades kõik
olulised sündmused paksu kaustikusse.
Muide, ta ainult jätkab tööd, mida alustas
tema kolleeg Maria Nikolajevna Kramp
(nüüd juba väljateenitud puhkusel). Tõsi,
see algab mitte Maardu Muusikakooli asutamise päevast, mis toimus 11. novembril
1989. aastal. Sissekanded algavad peaaegu
neli aastat hiljem.
„Maardu Muusikakool. Kontserdielu ajalugu. Alustatud 21. oktoobril 1993. aastal”

KODULOOMA OMANIKELE
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on kirjutatud kahes keeles esimesele lehele.
Esimene sissekanne on tehtud samal
päeval: „Koolis toimus loeng-kontsert „P.
I. Tšaikovski. Suure vene helilooja 100. surma-aastapäevaks.” Lisatud on kontserdi
kava ja järgmine kokkuvõte: „Saal oli täis.
Publik istus vaikselt, kõik kuulasid tähelepanelikult ja huviga.”
Mis juhtus aga publikuga nädal hiljem,
28. oktoobril, 1. veerandi aruandluskontserdi ajal? Sealjuures kritiseeris kroonik mitte ainult õpilasi, vaid ka mõnda õpetajat:
„Kontserdi arutelu toimus pedagoogilises
nõukogus. Märgiti õpilaste halba distsipliini: kära, ringi jooksmist. Mõned õpetajad ei
tulnud üldse kohale, kuigi nende õpilased
osalesid kontserdil.”
Ja veel üks oluline sündmus: „Esimest
korda Maardu Muusikakooli kultuurielus
toimus jõulukontsert. See toimus 17. detsembril 1993. aastal, koolivaheaja eel. Esimest korda oli muusikakooli saalis ilus roheline jõulupuu, mis oli kaunistatud uhkete
ehetega. Küünlad põlesid, saali sammastelt rippusid alla kaunid rohelised lilled.”
Selle kontserdi programmi avas lauluga
„Püha öö” koori solist Lena Kabanova.
Tähelepanuväärne on järgmine sissekanne: „Maardu linna iseseisva staatuse
4. aastapäevale pühendatud pidulik kont-

sert toimus 10. novembril 1995. aastal. See
toimus Maardu põhikooli aulas kell 19.00.
Selles osalesid nii Maardu Muusikakooli
õpilased, selle õpetajad kui ka põhikooli
tantsurühm Anu Sikka juhendamisel.”
Edasi tulevad teised, sealhulgas linna
ajaloo kõige olulisema verstaposti ümmargusemad tähtpäevad. Siiski ei leidnud
ma sel puhul enam kontsertide mainimist.
Millegipärast otsustati just 4. aastapäeva
tähistada kontserdiga.
Järgmine sissekanne kannab pealkirja
„Vokaalmuusika õhtu”: „Reedel, 1. detsembril 1995. aastal toimus õhtune kontsert, milles osalesid laulja Tatjana Abõzova-Timofejeva ja kontsertmeister Maria
Novikova. Need muusikud on Maardu Muusikakooliga juba pikka aega koostööd teinud ja seekord on nad noortele kuulajatele
ette valmistanud tõsise suure programmi
lauludest, romanssidest ja ooperiaariatest.
Nende kontsertide tähtsus on väga suur,
sest kahjuks kuuleb klassikalist muusikat
raadios ja televiisoris harva. Maardu linnal
pole oma kontserdisaali, ainus kultuurikeskus on muusikakool, kus sageli korraldatakse Tallinna filharmooniaartistide
kontserte.”
Seejärel on nagu tavaliselt kirjas kontserdi kava ja lõpus on jälle kommentaar:

„Vaatamata keerulisele programmile istusid õpilased vaikselt ja kuulasid tähelepanelikult esinejaid. Oli tunda, et nad igatsevad tõelise kõrgkunsti järele. Tallinnas
toimuvate kontsertide piletid maksavad
vähemalt 50 krooni, mis on kallis ja mitte
kõik vanemad ei saa õpilasi linna saata.”
Autori ortograafia
ja vahemärgistus muutmata.
Järge saate lugeda järgmises
ajalehenumbris

Selle kuponiga
suur pizza - 10%

Открыто: 11:00 - 22:00
Maardu_ Keemikute 2 Maxima XX
Tel: 638 68 68
Kupong hehtib aasta lõpuni

NOORE KOERAARMASTAJA MÄRKMED
PAVEL KUUSIK
Maardu Linnavolikogu saadik
Linnavolikogu kommunaalmajandus- ja
keskkonnakomisjoni aseesimees
Ei haugu, ei hammusta, kuid
temaga jalutamine on seikluslik
Umbes aasta tagasi täienes meie pere akita tõugu sõbraga ja kuus kuud hiljem otsustasime varjupaigast võtta sama tõugu tüdruku. Lahedad, hellad koerad, aga Maardus
on nendega jalutamine kahjuks seiklusrikas.
Esimene asi, mis mulle kohe silma hakkas ja suureks probleemiks sai, olid koerad,
kellega jalutatakse ilma jalutusrihmata.
Nii väikesed kui suured. Kõnnid üle Maardu
Gümnaasiumi taga oleva põllu ja sulle lendab
vastu lambakoer, kelle omanik kõnnib kusagil
kaugel ega suuda temast kiiresti eemalduva
“kuuliga” hakkama saada. Selliseid olukordi on palju. See on alati loterii – mõnikord
juhtuvad olema lahked, mänguhimulised ja
ohutud koerad, kuid on ka agressiivseid.
Kui poiss tahab kõigiga sõbraks saada, siis
minu teine koer reageerib võõrastele alati
väga ettevaatlikult ja vahel tundub, et kui ta
rihma otsast lahti pääseks, rebib ta esimese
ette juhtuva koera kohe tükkideks. Jookseb
juurde selline sõbralik sabaga tegelane, aga
ära jookseb juba ilma sabata. Suukorvid pole
kahjuks lahendus – sellega tulnuks harjutada juba kutsikapõlvest peale ja nüüd oleks
see suur stress mu tüdrukule, kelle pealegi

Paavel Kuusik jalutamas lemmikloomaga

loomaõiguslased päästsid ja Eesti varjupaika
toimetasid.
Lapsepõlves kartsin koeri väga, sest sattusin olema väga ebameeldiva juhtumi, koera
agressiivsuse tunnistajaks. Minu ümber on
veel suur hulk sellise foobiaga inimesi. Kui
viidata võlaõigusseaduse (VÕS) 1056 lõikele,
on koer suure ohu allikas ja tekitatud kahju
eest vastutab omanik.
Teine probleem on rohelise murukultuuri eiramine ehk teisisõnu soovimatus oma
lemmikloomade järelt koristada. Kui päeval
on võimalik murul olevatest nn takistustest

siiski mööda hiilida, siis õhtust jalutuskäiku
meie väiksemate vendadega võib tumestada
ebameeldiv üllatus. Maardus on enam kui
piisavalt prügikaste ja kõikidele populaarsetele koerte jalutusradadele on paigaldatud
spetsiaalsed paagid. Tahan märkida, et ka
kotid ei ole meeletult kallid.
Head koeraomanikud, palun pidage kinni seadustest ja ärge tekitage äärmuslikke olukordi. Mõelge teistele inimestele ja
nende lemmikloomadele ning jätke pärast
jalutuskäike muru puhtaks!
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STEP MAKSAB TOETUST NOORTELE JA TÖÖANDJATELE

TATJANA LAVROVA
STEP-programmi koordinaator
ja konsultant

STEP-programm aitab õigusrikkumise taustaga noori töö otsimisel. Programm töötab kogu Harjumaal, sealhulgas Maardus alates
2016. aastast. Viimasel ajal tänu
Euroopa solidaarsuskorpuse toele
programmi osalejate vanus laienes, nüüd see on 15 kuni 29 aastat. STEP-is osalemine on tasuta
ja vabatahtlik. Noored ja tööandjad võivad saada stipendiumi ja
viimased veel ka lisa soodustusi.
STEP kutsub koostööle nii noori
kui tööandjaid.
STEP-programm on vahelüli - otsides tööandjaid, kes on nõus vastu
võtma õigusrikkumise taustaga noori. Programmi eesmärk on selles, et
aidata töö otsimisel õigusrikkumise
taustaga noori, kes ei õpi ja ei tööta.
Hetkel STEP-i partnerite võrgustik
ühendab enam kui 170 tööandjat.
STEP-i meeskond on avatud kõikidele töötajatest huvitatud ettevõtetele
ja igati toetab nende osalemist.
Enamik noori on põhiharidusega, paljud omavad töökogemust ja
eriharidust. Tööandjatele STEP korraldab STEP koolitamist, mis on hinnaline selle poolest, et saadud teadmised on universaalsed ja aitavad
muuta paremaks kommunikatsiooni
oma töökollektiivi sees.
50% PALGAKULUDEST
ETTEVÕTJALE TAGASi
Seoses Eesti Töötukassa ettevõtjate toetamisega, tuletab STEP-programm meelde, et 13-16-aastaste
tööle võtmisel saavad ettevõtjad
tagasi 30% makstud palgast ja kuni
29-aastaste vähese töökogemusega
noorte palkamisel, kes on ka töötukassas arvel, on võimalik esimese
aasta jooksul 50% palgast tagasi
saada (info: www.tootukassa.ee).
Tänu Euroopa solidaarsuskorpuse toele, noored vanuses 18 kuni 29
aastat võivad saada stipendiumit
programmis osalemise eest kahes
osas: peale 3 ja 6 aasta ühes kohas
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Fotol: Kohtumised tööandjatega toimuvad sõbralikus ja loomingulises õhkkonnas
Foto autor: Anastassija Semjonova

töötamist. Stipendiumi poole aasta
jooksul saab ka tööandja.
KUIDAS PROGRAMM TÖÖTAB?
STEP-programm tegutseb Harjumaal (sh Tallinnas) ja on suunatud
õigusrikkumise taustaga noortele.
Noored, kes ei tööta ega õpi, saavad
tuge programmi nõustajatelt ning
suunduvad selle tulemusel tööle
üle Harjumaa. Selleks, et alustada,
on vaja täita ankeet aadressil www.
step.ee eesti või vene keeles. Edaspidi võtab noorega ühendust STEP-i
nõustaja, kes keskendub noore tugevatele külgedele ja viib noore kokku
tööandjaga, lähtudes ettevõtte võimalustest. Programmis saab osaleda
korduvalt.
Üldinfot STEP-i tasuta koolitustest
ettevõtjatele, mentoritele ja nõustajatele saab aadressilt www.step.
ee. Täpsema info saamiseks kirjutage

programm@step.ee või helistage telefonil 53 434 741. Juhul, kui noorel ei
ole õigusrikkumise tausta, kuid ta vajab abi töö või haridustee leidmisel,
siis soovitame pöörduda programmi
Hoog Sisse poole (lisainfo: hoogsisse@tallinnlv.ee).
Noorte tööturule kaasamise
programmi STEP on ellu kutsunud
Siseministeerium ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi
perioodi 2014−2020 vahenditest.
Programmi viib läbi OK Arenduskeskus ja tegevus toimub praegu
Harjumaal (sh Tallinnas). STEP-i
meeskond ja partnervõrgustik
näeb suurt vajadust jätkata programmi tegevust ka pärast projekti
lõppu ning pakkuda noortele samasuguseid võimalusi üle kogu
Eestimaa.
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SÕPRUS JUBA VARASEST EAST ALATES
TATJANA ULJANOVA
Linna sportinstruktor

Võib väita, et inimesi, kes pole
kunagi võrkpalli mänginud, ei ole
olemas. Olgu kas või ilma reeglite
või isegi ilma võrguta, kuid keegi
pole end ilma jätnud sellest rõõmust: lüüa käega täispumbatud
palli, mis lendab kuulekalt etteantud suunas. Ja paljud, olles
seda rõõmu kogenud, ei taha sellest enam loobuda, sest sellest
päevast hakkab huvi võrkpalli
vastu ärkama. Ja mida varem see
teie elus juhtub, seda parem.
Kõiki kooliaastatel võrkpalli
mängimise eeliseid on raske üles
lugeda. Kuid tuleb lisada, et selles omandatud tehnilised oskused, taktika ja mängumõtlemise
mõistmine äratavad teis kindlasti
huvi selle mängu ja oma oskuste
parandamise vastu. Paljud leiavad tee „täiskasvanute” võrkpalli,

sest seda saab mängida igas vanuses ja igal väljakul.
Novembris toimub meie linnas
5.-6. klassi poiste ja tüdrukute
vastuvõtmine võrkpallisektsiooni.
Nooremad lapsed – individuaalsel kohtumisel. Kutsume lapsi
tutvuma võrkpalli imelise maailmaga!

SPORT

Treeningud toimuvad Maardu
Gümnaasiumis teisipäeviti ja
reedeti kell 15.30–17.00. Esimene treening toimub teisipäeval, 3. novembril.
Treeningud on aasta lõpuni tasuta. Tule ja saa võrkpalliga sõbraks!
Lisateave: 55627163; ivolga80@list.ru

SOTSIAALVÕRGUSTIKE KALEIDOSKOOP

03.10.2020
Täna toimub Muugas kauaoodatud
Muuga sügisjooks. Ürituse programm on
mõeldud nii jooksjatele kui ka kõndijatele,
samuti on teretulnud mudilased ja lapsed. Kõigi osalejate vahel loositakse välja
3 SKYWHEEL OF TALLINN perepiletit.
#Muugalnäeme #muugajookseb

05.10.2020

Täna algas Kellamäe pargis tiigi kõrval
õhusaaste taseme mõõtmine mobiilse
mõõtmisbussiga, mõõtmised kestavad
kuu aega. Õhuseiret teostab Eesti Keskkonnauuringute Keskus.
#õhuseire #keskkond

14.10.2020
Tänaseks on lõppenud Kardheina tee
bussipeatuste rekonstrueerimine, mille
käigus püstitati uued ootepaviljonid ja
rajati busside juurdesõidutaskud, mis
muudab liiklust veelgi turvalisemaks.
#Maarduareneb
MAARDU PANORAAM
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MAARDU LINNAMEESKONNA JALGPALLIUUDISED

JEKATERINA NAGOVITSÕNA
Maardu Linnameeskonna
avalike suhete juht

Üsna keeruline jalgpallihooaeg
on meile pandeemia tingimustes osaks saanud. Finaal on aga
lähenemas ja loodame, et meid
saadab seal edu ning meie fännid toetavad oma linnameeskonda nagu varem.
Pärast üldist karantiini jõudis
klubi põhimeeskond Eesti esiliiga meistrivõistluste turniiritabeli
esimesele reale ja püsis kindlalt
seatud kursil – jõuda kõrgliigasse
hooajal 2021. Kuid kahjuks mõjutas
septembri keskel olnud karantiinipaus suuresti mängijate ettevalmistust ning pärast sellist vahet
treeningutes ja matšides hakkas
meeskond punkte kaotama. Täna
lõpetab Maardu Linnameeskond
meistrivõistluste kolmanda ringi
turniiritabeli teisel real napi varuga
Pärnu vastase ees.
Hooajal 2020 on meistrivõistluste mängukalendri ülesehituses toimunud muudatused ja tavapärase
neljanda mänguderingi vahetab
välja turniiritabeli kohtade 1-5 ja
6-10 vahelised mängud.
Novembris ootab meid kaks kodumängu ja kolm võõrsilmängu.

Külmal aastaajal hoolitseme
oma külaliste eest. Teid ootavad
tasuta kuum tee, klubi sponsorite
auhindade loosimised ja muidugi
unustamatud emotsioonid lemmikmängu vaatamisest.
Tulge! Toetame koos oma linnameeskonda!
#teemesedakoos

Täpse info 2020. aasta meistrivõistluste viimaste voorude ajakava ja vastaste kohta leiate klubi lehelt www.maardulm.ee ning
sotsiaalvõrgustikest Facebook (@
maardulm) ja Instagram (@maardulm).
Neljapäeval, 5. novembril kell
19.00 kutsume kõiki fänne linnastaadionile novembri esimesele kodumängule!

SPORDIÜRITUSED - NOVEMBER 2020
01.11.

Eesti meistrivõistlused jalgpallis (IV liiga)
FC Maardu Aliens - Paide Linnameeskond

12.00-14.00 linnastaadion
kunstmuruväljak

01.11.

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

17.00-19.00 linnastaadion
kunstmuruväljak

14-15.11.

Poksiturniir «Maardu Cup 2020»

15.11.

Eesti meistrivõistlused jalgpallis (II liiga)
Maardu linnameeskond II - Tartu FC Helios

21-22.11.

X. Maardu rahvusvaheline iluvõimlemisturniir
„Baltikumi sügis 2020“
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14.11.
15.11.

spordikeskus
15.00 - 19.00
12.00 - 16.00
15.00-17.00 linnastaadion
kunstmuruväljak

21.11.
22.11.

Kallavere Keskkool
09.00 - 20.00
09.00 - 18.00

