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VLADIMIR ARHIPOV: „LINNA ARENGUKAVADES ARVESTATAKSE
ELANIKE SOOVIDEGA NING ÜHINE KOOSTÖÖ VIIB POSITIIVSETE
TULEMUSTENI“

Ligi pool aastat pärast eelarveaasta algust on
asjakohane Maardu elanike jaoks oluliste teemade
arutelu. Loomulikult on need kõik seotud linnaeelarve vahenditega. Räägime nii sellest, mille saime
esimesel poolaastal tehtud, kui ka sellest, mis on
veel tegemata.
Härra linnapea, oma jaanuarikuises pöördumises
linlastele kuulutasite Te prioriteetseteks tegevusvaldkondadeks haridus- ja sotsiaalsfääri – alustame
neist. Millised suuremad projektid on ellu viidud ja
mis on veel teostamata?
Meie jaoks on täna suurim ja kõige olulisem projekt sotsiaalmaja ehitus. Tragöödiast on möödas poolteist aastat
ja alles nüüd, 2022. aasta suvel, alustame kauaoodatud
ehitusega. Miks see protsess nii kaua aega võttis? Põhjus
on erinevates bürokraatlikes protseduurides. Enne ehituse algust olime kohustatud läbi viima ja ka viisime läbi
vastavad konkursid. Hanke võitnud ehitusfirma aga keeldus pakutud hinnaga töid tegemast, mistõttu tuli hanke tulemused tühistada. Millega see on seotud? Esiteks
pandeemiaga, mis on teinud oma korrektiivid paljudes
eluvaldkondades; teiseks üldise olukorraga maailmas, mis
tõi kaasa enneolematu hinnahüppe kõigele, ka ehitusmaterjalidele. Sellegipoolest saime kõik need küsimused
lahendatud ja Maardu linna sotsiaalmaja ehitus algab
lähiajal.

Sotsiaalmaja kerkib endisesse kohta aadressil Kallasmaa 9. Tegemist on kaasaegse, mugava kolmekorruselise
avarate tubadega ja kõigile tänapäevastele tingimustele
vastava hoonega. Sotsiaalmaja valmib ja võetakse kasutusele järgmisel suvel.
Tähtsuselt teine objekt on Maardu Gümnaasium. Koolimaja vajab hädasti kapitaalremonti. Selleks esitasime
kaks aastat tagasi taotluse Euroopa Liidu vahendite eraldamiseks CO2 programmi raames. Meie taotlus rahuldati.
Projekti kirjutamise ajal oli kogu töö maksumus veidi üle
kahe miljoni euro. Sel ajal, kui toimusid kõik nõutud hanked, tõusid hinnad hüppeliselt ülespoole ning projekti
kogumaksumus kerkis ligi seitsme miljoni euroni. Nii kallist projekti linn endale üksi lubada ei saa ning Euroopa
Liidu rahastus on vaid 570 000 eurot. Kui võtaksime kuus
ja pool miljonit laenu, siis tuleks Maardu edasine areng
peatada. Seetõttu otsustati gümnaasium remontida
oma jõududega ehk linnaeelarve kuludega. Gümnaasiumi
energiatõhusus paraneb, koolimaja omandab kaasaegse
ilme. Maardu Gümnaasiumi hoone projekteerimise hange
on juba välja kuulutatud.
Tuleb märkida, et linn ei tegele ainult gümnaasiumi,
vaid kõigi meie haridusasutustega. Lasteaias Rõõm uuendatakse tänavavalgustust. Sipsiku lasteaias renoveeritakse elektrivõrke. Lasteaia Rukkilill rühmades käib remont.
Maardu Põhikoolis renoveeritakse I korruse koridorid.
MAARDU PANORAAM
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Hetkel on põhikoolis remonditud kõik siseruumid. Kallavere Keskkooli väikeses majas käivad esimese korruse
remonditööd ning paigaldatakse õppeprotsessiks vajalik
ventilatsioon. Nii et meie õppeasutuste hooned muutuvad paremaks ja omandavad väärika ilme.

suurendada fassaadi renoveerimise toetuse piirsummat.

Märkimisväärne sündmus Muuga linnaosa elanike jaoks
on Muuga Lasteaia II osa ehituse valmimine, tänu millele
on meie lastele loodud veel 96 lisakohta. Nii olulise taristuobjekti avamine motiveerib kahtlemata inimesi end
Maardu linna registreerima, mis omakorda aitab kaasa
linnaeelarve täitumisele. Kuna Muuga on praegu piirkond,
kus toimub suurim linna elanike arvu kasv, siis pöörame
suurt tähelepanu Muuga arengule.

Eelmisel aastal viisime edukalt läbi kultuurimaja hoone
parima ideekavandi arhitektuurikonkursi. Võiduprojektiks
on väga ilus kaasaegne hoone, mille eeldatav maksumus
jäi kuue ja seitsme miljoni euro vahele. Nüüd, mõni kuu
hiljem, on projekti maksumus vähemalt kahekordistunud.
Väga oluline on prioriteedid paika panna – hetkel seisavad linna ees olulisemad ülesanded (näiteks sotsiaalmaja
ja Maardu Gümnaasium), mistõttu kultuurimaja projekti
elluviimine lükkub kahjuks esialgu edasi. Mis aastal me
seda projekti ellu viima hakkame, seda on praegu raske
öelda, kuid linna arengukavadest kultuurimaja kuhugi ei
kao ja ehitatakse tulevikus kindlasti.

Maardu Kunstide Kooli renoveerimine on lõppenud.
Hoone on soojustatud ja omandanud kauni välimuse.
Linnaelanikud ja külalised imetlevad nüüd mööda Maardu peatänavat liikudes kaunist hoonet, mille fassaadil
on kujutatud noodijoonestik partituuriga eesti helilooja
Heino Elleri tuntud teosest „Kodumaine viis“.
Muide, hooned kaunite kujunditega fassaadidel kaunistaksid meie linna väga. Selle idee elluviimiseks teeme
koostööd korteriühistutega ja abistame neid selliste mõtete elluviimisel. Arvan, et ilusad ja huvitavate kujunditega fassaadid on meie Maardu lähitulevik.
Juba mitu aastat järjest on linn korteriühistuid
toetanud. Eramute energiatõhususe parandamiseks
ja hoovide korrastamiseks eraldatud toetused on
aidanud vahetada katuseid, soojustada fassaade
ja parandada paljude kodude välimust. Kui suur on
korteriomanike huvi nende programmide vastu 2022.
aastal?
Korteriühistute poolt linna toel tehtavate tööde maht
on üsna mahukas. Huvi toetuste saamiseks katuse remondiks, fassaadi uuendamiseks, parkimisalade ehituseks jne ei vähene. Sel aastal oleme korteriühistute abistamiseks eraldanud üle 100 000 euro.
Väga oluline on, et majade fassaadidele ja katustele
oleks antud ideaalne välimus, mis annab kauni üldvaate
nii majadele kui ka linnale. Mõistame hästi, et 12 korteriga
majas on remondiks palju keerulisem raha koguda kui 80
korteriga majas, kuid samas anname võimaluse abi saada
ka paljukorterilistele elamutele.
Väikesed majad saavad raha fassaadide ja katuste remondiks ja vahetamiseks, aga paljukorterilistel elamutel
aitame rahastada sademevee ärajuhtimise ja haljastustöid ning samuti parklate rajamist.
Seoses sellega, et viimastel kuudel on hinnatõus olnud märkimisväärne, indekseerime toetuste summasid ja
teeme linnavolikogule ettepaneku tõsta järgmisel aastal
korteriühistute, eriti väikeste kortermajade (kuni 20 korterit) abistamise summasid. Järgmisel aastal plaanime
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2022. aasta alguses plaanis linnavalitsus lasta projekteerida uue Maardu kultuurimaja. Milline on selle
mastaapse projekti saatus?

Kõige suuremaks kaebuste põhjuseks igas omavalitsuses on teede remont ja asfalteerimine. Nüüd,
globaalselt tõusnud teetööde ja materjalide hinna
tõttu, on olukord muutunud veelgi keerulisemaks.
Kuidas on lood Maardu linnas? Kas olete pidanud
varem planeeritud teetööde mahtu vähendama?
Vaatamata sellele, et teetööde maksumus on globaalselt tõusnud, saavad tehtud kõik meie poolt planeeritud
teetööd nii asfalteerimise, broneerimise kui ka aukude
lappimise osas.
Suurematest tehtud töödest võin nimetada Kallasmaa teed, mis kulgeb Maxima XX kauplusest kuni Stardi
tänavani. Avara tänava pargis rajatakse jalakäijate teed
ning topeltbroneeringud on juba tehtud paljudele Muuga
tänavatele. Topeltbroneerimist teostati ka osal Järveäärse tänavatel ja Maardu väikestel teedel. Ringi tänava tee
remont (foorist kuni Maardu Gümnaasiumini) oli planeeritud juba eelmisel aastal, kuid seoses sellega, et 2023.
aastal algab linnas suuremahuline sadeveesüsteemi remont, on selle tee asfalteerimine praegu ebapraktiline.
Käivitame paralleelse protsessi: veevärgi ja kanalisatsiooni ehitus ja renoveerimine ning seejärel tee asfalteerimine.
Nii et need tööd teostatakse plaanipäraselt.
Kokkuvõttes võin öelda, et meie poolt selle aasta alguses planeeritud asfalteerimistööd saavad täismahus
tehtud.
Läheme edasi projektide juurde, mis on olulised
ennekõike suvehooajal. Üks neist on vabaõhuujula
Maardu järvel.
Vabaõhubasseini avamine järvel on näide heast kodanikualgatusest, mis teeb meid alati väga rõõmsaks ning see
pole esimene projekt, mis teostatakse konkursi „Kodulinn
kaunimaks“ raames. Kodanikud osalevad konkursil aktiivselt, pakkudes oma ideid ning vabaõhuujula on minu
arvates nende ettepanekute tipp.
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Maardu järvele rajatud bassein on lühikese ajaga juba
nii ujumis- kui ka kalastushuviliste seas väga populaarseks saanud. Mis puutub kalamehi, siis ilmselt meelitab
neid eelkõige kai, millelt on mugav kala püüda. Tahan
siiski meelde tuletada, et basseinis endas kala püüda ei
tohi. Pöördun kalameeste poole palvega püüda kala teisel
pool basseini, et mitte segada ujuma tulijaid.
Enne suvehooaja algust tegime Maardu järveäärse ranna liivase osa puhtaks. Samuti plaanime välja kuulutada
konkursi Maardu järve äärde kohviku rajamiseks – selles
looduskaunis kohas puhkajatele on väga oluline toitlustamise olemasolu.
Traditsiooniliselt koristame Maardu linnapäeva eel Kellamäe pargi tiiki. Kuna tiigis ei ole voolavat vett, kasvab
see aja jooksul kinni. Ühelt poolt on selle loomulik kinnikasvamise protsess maimudele ja kaladele hea, teisalt
rikub tiigi välimust. Kuna Kellamäe pargi tiigis leidub kalu,
on see kalameeste tõmbekeskus. Minu teada püüdis üks
kalamees mitte kuigi kaua aega tagasi sealt neljakilose
haugi. Selline on meie ebatavaline kesklinn, kus saab mitte ainult jalutada, vaid ka kala püüda.
Muide, tiigi lähedal saab isegi raamatut lugeda, võttes
kõik teosed hiljuti parki paigaldatud avalikust raamatukapist. Park on lugemiseks mugav, mulle endale see
koht väga meeldib. Soovitan kõigil, kel on soovi ja aega,
istuda meie pargis ja lugeda. Igaüks võib võtta lugemiseks
raamatu või tuua kaasa enda oma. Ise viisin sinna M. Lermontovi ja E. Asadovi teosed. Luulesõbrad, palun nautige.
Suviste projektide hulka võib lugeda ka konkursi
„Kodulinn kaunimaks“ raames välja pakutud lava
ehitust. Rääkige põhjustest, miks eelmisel aastal
ei õnnestunud lava ehitada ja kui teostatav on selle
idee elluviimine 2022. aastal?
Eelmisel aastal tehti meie elanike, õigemini Maardu
linna loominguliste kollektiivide eestvõttel ettepanek
rajada Kellamäe pargi piirkonda vabaõhulava. Lava võimalikke asukohti arutades jõudsime järeldusele, et lava
ehitamine elumajade lähedusse võib hiljem nende majade elanikele suure mürataseme tõttu palju ebamugavusi
tekitada. Seda asjaolu arvestades tegid loominguliste
kollektiivide liikmed ettepaneku viia lava ehitus lähemale
Rahvamajale.
Seoses sellega, et uue kultuurimaja ehitus tuli määramata ajaks edasi lükata, otsustasime Rahvamaja taga
asuva skvääri korda teha. Jutt käib õdusast kaunite püsipuudega haljasalast, kuhu me juba rajame vabaõhulava.
Lähiajal korraldatakse vabaõhulaval kontserte ja muid
huvitavaid esinemisi nii Maardu kollektiivide kui ka meie
külaliste osavõtul.

LINNAPEA RUBRIIKA

aastal ehitatakse see kindlasti valmis. Seega ehitatakse
2022. aastal Maardu linna erinevatesse piirkondadesse
kokku kaks vabaõhulava.
Kuna me juba Lennula platsi mainisime, siis palun
Teil nüüd rääkida Muuga arengust.
Nagu öeldud, pöörame Muuga arendamisele suurt tähelepanu ning iga aastaga muutub see piirkond aina atraktiivsemaks ja elamiseks mugavamaks.
Oluline projekt on Pirnipuu puiestee tee ehitus. Ma ei
eksi, kui nimetan Pirnipuu puiestee ehitust paljukannatanuks, kuna see on veninud aastaid. Kunagi pärisime
selle katkise tee hooletutelt arendajatelt, kuid nüüd, olles
ületanud kõik raskused, on Pirnipuu puiestee (tee, jalgtee
ja valgustus) ehitustööd lõpetatud. Tee põhimaht rajati
eelmisel aastal, 2022. aastal valmis selle haljastus. Eeldatavasti võib Muuga linnaosa tänu sellele kaasaegsete
paarismajadega ääristatud tänavale kasvada umbes 800
elaniku võrra. Kutsun üles kõiki meie kauni Muuga elanikke registreeruma Maardusse, aidates suunata makse oma
linna heakorrastusse.
Muugal valminud projektidest rääkides tahan tänada kõiki aktiivseid elanikke ja kodanikuühendust Muuga
Selts oma piirkonna arendamises osalemise eest. Tänu
meie ühisele koostööle on valmimas Lennula väljaku
arendusprojekt, mis võimaldab veelgi laiendada mänguväljakut, paigaldada pinke, ehitada vabaõhulava ja teha
muid töid. Kuulame Muuga elanike arvamust ja püüame
nende soovid ellu viia. Linna arengukavades arvestatakse
elanike soovidega ning ühine koostöö viib positiivsete
tulemusteni.
Teeme kõik endast oleneva, et Maardu linn areneks
ning siinsed elanikud tunneksid end hästi ja mugavalt.
Linn on suur pere, kes saab üheskoos tegutsedes kõigist
raskustest üle.
Ma ei jäta kasutamata võimalust õnnitleda meie elanikke Maardu linnapäeva puhul. Soovin meile kõigile
edaspidist koostööd, sest just koostöö annab kahtlemata hea tulemuse igal tegevusalal, mida tahes me ette
võtame.
Soovin õnne ja rõõmu igale perele ning loomulikult õitsengut meie armsale linnale! Head pidupäeva!

Tänavu võitis ideekonkursi „Kodulinn kaunimaks” raames ka Muugal vabaõhulava idee, mis plaanitakse rajada
Lennula platsile. Lava projekteerimine on lõppemas ja sel
MAARDU PANORAAM
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VOLINIKE TÖÖLAUALT TEGELIKKUSEKS
• Maardu linna konsolideeritud raamatupidamise aasta
aruannet, sh linna eelarve täitmise aruannet;
• vandeaudiitori aruannet.
Konsolideerimisgrupi olulisemad finantsnäitajad olid seisuga 31.12.2021 alljärgnevad:
• konsolideerimisgrupi bilansimaht 64 miljonit eurot ja
netovara 54 miljonit eurot;
• aruandeaasta tegevustulud 25 miljonit eurot ja tegevuskulud 25,1 miljonit eurot;
• linna konsolideerimisgrupi kahjum 136 tuhat eurot.

AILAR LYRA
Maardu Linnavolikogu esimees

Aruandega on võimalik lähemalt tutvuda Maardu linna
kodulehel http://maardu.kovtp.ee/eelarve

Maardu Linnavolikogu juunikuu istung toimus 22.06.2022

Muudatused sotsiaalvaldkonna toetustes
Volikogu kinnitatud määruste muudatused kehtivad alates
01.07.2022.

Maardu linna arengukava 2022 – 2030
Järgnevate aastate arengute suunamiseks Maardu linnas
kehtestas linnavolikogu uue arengukava. See koosneb kahest
osast ja lisadest. Esimeses osas on kirjeldatud Maardu linna
praegust olukorda omavalitsuse vastutusvaldkondade lõikes. Teise osa moodustab Maardu linna strateegia – visioon,
eesmärgid ja elluviimise korraldus.

Perekonna sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse määramisel loetakse vähekindlustatuks isikut või perekonda, kelle
ühe kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla 525 euro. Pere
teise ja iga järgneva liikme sissetuleku piiriks on 65% pere
esimese liikme sissetuleku piirist. Isiku ja perekonna sissetulek arvestatakse taotlusele eelnenud kolme kuu keskmise
netosissetuleku järgi.

Strateegia koostamiseks viidi läbi valdkondlike töögruppide
seminarid, mille tulemusena formuleeriti visioon ja eesmärgid. Linna elanikkonda kaasati veebipõhise küsitluse kaudu.
Arengukava eelnõu avalikustamise järgselt viidi 16.05.2022
Maardu Vaba Aja Keskuses läbi avalik arutelu.

Riigieelarvest paljulapseliste ja vähekindlustatud perede
noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise korra
muudatusest lähtuvalt on vähekindlustatud isik või pere,
kelle ühe kuu sissetulek esimese pereliikme kohta jääb alla
450 euro. Pere teise ja iga järgneva liikme sissetuleku piiriks
on 75% pere esimese liikme sissetuleku piirist.

Arengukavaga on võimalik lähemalt tutvuda Maardu linna
kodulehel https://maardu.ee/arengukavad
Majandusaasta aruanne
Volikogu kinnitatud aruanne annab ülevaate Maardu linnavalitsuse ja tema hallatavate asutuste 2021. aasta majandustegevustest ja finantsseisundist, aasta jooksul toimunud
olulistest sündmustest ning eeldatavatest arengusuundadest järgmisel majandusaastal.
Aruanne sisaldab:
• tegevusaruannet, sh ülevaadet linna valitseva ja olulise
mõju all olevate äriühingute ning sihtasutuse tegevustest;

Kehtestati ka eluasemelaenu piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel alljärgnevalt:
• kuni 33 m2 üldpinnaga eluruumi puhul kuni 9 eurot eluruumi m2 kohta;
• üle 33 m2 üldpinnaga eluruumi puhul kuni 8 eurot eluruumi m2 kohta.
Lühidalt
Osaliselt tunnistati kehtetuks Kroodi tn 7 kinnistu ning lähiala ja Vana-Narva mnt 1D maaüksuse ja Vana-Narva mnt 1/2
kinnistu detailplaneeringud. Kuulati Maardu Linnavolikogu
revisjonikomisjoni aruannet.

KESKKONNAAMET ANDIS TEADA, ET OÜ EKT ECOBIO ESITAS
TAOTLUSE KESKKONNALOA NR KL-511859 MUUTMISEKS.
OOTAME MAARDU ELANIKE ARGUMENTEERITUD SEISUKOHAD
15. juulil 2022 andis Keskkonnaamet
Maardu Linnavalitsusele teada, et OÜ
EKT Ecobio esitas neile taotlust keskkonnaloa nr KL-511859 muutmiseks.
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Keskkonnaloa muutmisega soovib ettevõte lisada loale jäätmete põletamise tegevuse.
Ettevõte soovib jäätmekäitluskohta

rajada jäätmete põletusseadme, kus
põletatakse biolagunevatest jäätmetest eraldatud võõriseid ning lisakütusena puiduhaket biogaasijaama
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käitamiseks. Aastas soovib ettevõte
põletada kuni 3900 tonni eraldatud
võõriseid ja kuni 3900 tonni puitu, summaarselt põletatakse kuni 5000 tonni
jäätmeid aastas.
Keskkonnaamet andis linnavalitsusele kuu aega arvamuse saamiseks.
Seisukoha võtmiseks toimuvad linnavalitsuses arutelud ja nõupidamised
ekspertidega, uuritakse dokumente
ning plaanitakse kohtuda EKT Ecobio
esindajatega. Linnavalitsuse prioriteediks on seista kindlalt linna ja selle elanike huvide eest ning ennetada
täiendavate lõhnahäiringute tekkimist
Maardus. Põletamise tegevuse käivitamine ei olnud kunagi läbirääkimiste
teemaks ning ei kuulu juba välja antud
keskkonnaloa sisse.
Maardu elanike seisukoht antud algatuse osas on meile väga oluline ning
me palume teid avaldada oma argumenteeritud arvamus kirjalikult 10.
augustiks 2022 emailile linnavalitsus@maardu.ee (kirja teemaks märkida “EKT Ecobio”).
Keskkonnaameti teade tekst :
OÜ EKT Ecobio keskkonnaloa nr
KL-511859 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks
Teatame, et oleme võtnud menetlusse aktsiaselts OÜ EKT Ecobio (registrikood 14943490, aadress Artelli
tn 15, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju

maakond, Eesti) (edaspidi ettevõte)
esitatud keskkonnaloa nr KL-511859
muutmise taotluse. Keskkonnaluba nr
KL-511859 on ettevõttele antud biolagunevate jäätmete kääritamiseks jäätmekäitluskohas aadressil Vana-Narva
mnt 26, Maardu linn, Harju maakond
(katastritunnus 44604:002:0038).
Keskkonnaloa alusel on ettevõttel õigus aastas kuni 20 000 tonni biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ning
biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid
anaeroobselt kääritada biogaasi tootmiseks.
Keskkonnaloa muutmisega soovib
ettevõte lisada loale jäätmete põletamise tegevuse. Ettevõte soovib
jäätmekäitluskohta rajada jäätmete
põletusseadme, kus põletatakse biolagunevatest jäätmetest eraldatud
võõriseid ning lisakütusena puiduhaket biogaasijaama käitamiseks. Aastas
soovib ettevõte põletada kuni 3900
tonni eraldatud võõriseid ja kuni 3900
tonni puitu, summaarselt põletatakse
kuni 5000 tonni jäätmeid aastas.
Keskkonnaloa nr KL-511859 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda
keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-118068, taotlus nr
T-KL/1008322-6.
Palume Teil avaldada seitsme päeva jooksul keskkonnaloa muutmise
taotluse teade oma veebilehel. Lisaks
palume Teil esitada taotluse kohta
üksikasjalikum arvamus ühe kuu jook-

sul pärast teate kättesaamist e-posti
aadressile info@keskkonnaamet.ee.
Kui Te ei jõua tähtajaks arvamust esitada, siis loeme, et olete andnud enda
kooskõlastuse. Menetluse käigus on ka
hiljem võimalus esitada edasisi seisukohti.
Lisateave:
Keskkonnaloa taotlemine: keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi
KeÜS) § 41 lg 1 p 3, jäätmeseaduse § 73
lg 2 p-d 2 ja 3.
Taotluse avalikustamine: KeÜS § 47
lg 1 ja lg 4.
Arvamuse avaldamine: KeÜS § 43 lg
2, haldusmenetluse seaduse § 16 lg 2.
Roheline 64 / 80010 Pärnu / Tel 662
5999 / Faks 680 7427 / e-post: info@
keskkonnaamet.ee / www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Annette Tilk
Jäätmespetsialist
Jäätmebüroo
Annette Tilk 5698 5707 (jäätmed)
Annette.Tilk@keskkonnaamet.ee
Liia Krumm 5332 5577 (välisõhk)
Liia.Krumm@keskkonnaamet.ee
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MAARDUS TOIMUS UUTE LINNAKODANIKE VASTUVÕTT

13. juulil toimus Maardu Vaba Aja
Keskuses üle pika koroonapiirangutest tingitud pausi traditsiooniline
vastsündinute ja nende vanemate
pidulik vastuvõtt. Üritusel osales
üheksa perekonda. Maardu linnapea Vladimir Arhipov soovis kõikidele peredele õnne ning andis kõige
väiksematele maardulastele kätte
villase teki, õnnitluskaardi, lilled ja
hõbelusika.
„Lapse sünd on alati suurepärane

ja imeline sündmus – Maardu linn
väärtustab igat perekonda ja igat
last. Loodan siiralt, et meie tulevased
põlvkonnad armastavad Maardut ja
suhtuvad linna sama hoole ja lugupidamisega nagu nende vanemad.
Meie omakorda jätkame tööd selle
nimel, et tagada linnas kõik vajalikud tingimused meie laste arenguks
ja eneseteostuseks,“ sõnas Maardu
linnapea Vladimir Arhipov.
2022. aastal, perioodil jaanuar-juu-

ni, sündis Maardus 52 last: nendest
29 poissi ja 23 tüdrukut. Levinumad
poiste nimed olid Daniel ja Damir.
Kõige populaarsemad tüdrukute nimed olid Nicole, Eva ja Sofia.
Pidulikul üritusel osalesid vanematega koos Sander Jekimov, Jasper
Viidemaa, Martin Levin, Ivan ja
Maria Shabarov, Vera Maksimova, Damir Molotovnik, Vasilisa
Dikanjova, Ulyana Kukhar ja Alex
Abramov.

MAARDU JÄRVEL TOIMUS VÄLIUJULA PIDULIK AVAMINE
30. juunil toimus Maardu järvel väliujula pidulik avamine, mis on hea
uudis kõigile ujumissõpradele. Nüüd
saavad maardulased uut ujulat külastades täiel rinnal suverõõme nautida.
Välibassein külgneb kaks aastat
tagasi ehitatud kaiga sellest vasakul ja sellel on neli 25-meetrist rada.
Basseinielemendid paigaldas Top
Marine Infra OÜ. Tööde maksumus
oli ca 39 tuhat eurot.
Ujula ehitamine sai võimalikuks
tänu maardulaste ideele, mis võitis konkursi „Kodulinn kaunimaks
2022“. Täname aktiivseid ideekonkursil osalejaid ja soovime kõigile
maardulastele mõnusat ujumist ja
kaunist suve jätku!
Basseini ujumishooajale andsid ilusa alguse
Maardu Ujumisklubi ujujad
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PRISMA AVAS MAARDUS SUPERMARKETI

MAARDU ARENEBA

30. juunil Maardus avatud uus Prisma pakub maardulastele senisest laiemat kaubavalikut ning toetab regionaalset
arengut. Maardu kauplus on tänavu juba teine väljaspool suuri linnu avatud Prisma supermarket.

Foto autor: Tiit Mõtus

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul oli Prisma
toidupoe avamine Maardus väga oodatud linlaste seas,
seda laia kaubavaliku ning soodsa ostukorvi tõttu. „Prisma tulek Maardusse laiendab elanike toidulaua valikut
kvaliteetse ja mitmekesise kaubaga, mida saab soetada
vaid antud poeketilt, kuid mitte ainult – see tähendab ka
uute töökohtade võimalust maardulastele. Maardu areneb hoogsalt ning sellega kasvab ka nõudlus töökohtade
järele,” sõnas Arhipov. “Iga uus hea asi on Maardu linnas
teretulnud!”

Maardu Prisma arendaja Capital Mill on üks juhtivaid
Baltikumi kinnisvaraettevõtteid ning ettevõtte ehitusdirektori Silver Neemelo sõnul panevad nad palju rõhku
keskkonnasäästlike lahenduste loomisele. „Kogu hoone
on projekteeritud nii, et see vastaks A-energiaklassi nõuetele. Tehnosüsteemide ehituses on kasutatud erinevaid
energiatagastussüsteeme. Lisaks plaanime hoone katusele paigaldada päikesejaama, mis võimaldab kasutada
rohelist energiat ning vähendada meie ökoloogilist jalajälge,“ sõnas Neemelo.

Prisma Eesti maajuhi Teemu Kilpiä sõnul liigub Prisma
jõudsal kasvukursil ning laieneb suurtest linnadest väljapoole. Tänavu on Prisma avanud oma kauplused Maardus
ja Raplas ning ehitusjärgus on Roo Prisma Harkus, mis
avatakse samuti veel sellel aastal. “Prisma avamisega
loome Maardus juurde 29 uut töökohta ning toome Maardusse uudse odava hinnaga kaubavaliku,” sõnas Kilpiä.

Lisaks Prisma supermarketile on keskuses avatud ka
Südameapteek ning kaks söögikohta: MySushi ja Chopsticks.

Kaubavaliku kujundamisel võeti arvesse piirkonna
elanike arvamusi. “Prisma jaoks on külastajate soovid
väga olulised. Sellest lähtudes oleme pannud rõhku Food
Market`i alale, kus on lai valik liha ja kala ning värskeid
valmistooteid. Värskeid pagaritooteid küpsetab kohapeal
Fazeri pagarikoda ja eraldi rõhku oleme pannud ka gluteenivabadele ning vegantoodetele. Tagasisidet kaupluse
kohta saab anda ka edaspidi Prisma kodulehel ja kaupluse infoletis,” selgitas Kilpiä. Klientide kasutada on ka
mahlapress värske apelsinimahla saamiseks ja modernne
kohviautomaat.

Maardu Prisma on avatud iga päev kella 7-23.
Maardu elanikud saavad tellida kaupa ka ePrismast,
valides sel juhul teenindavaks kaupluseks Lasnamäe Prisma.
Prisma Peremarket AS tegutseb Eestis alates 2000.
aastast. Koos Maardu Prismaga on ketil nüüd üle Eesti
kolmteist kauplust, mis pakuvad koos tugiüksusega tööd
ligi 900 inimesele. Prisma on kõige laiema valiku ja kõige
soodsama ostukorviga poekett Eestis ning ePrisma Eesti
suurima valikuga veebipood. Prisma Peremarket kuulub
kaubanduskontserni S-Grupp, mis tegutseb Soome ja Eesti
turul.

ÜÜRILE ANDA
äriruumid aadressil Karjääri 7.
Info: AS Maardu Elamu, tel. 6059233, 6059237, 58668562.
MAARDU PANORAAM
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MAARDUS TUNNUSTATI PARIMAID KOOLILÕPETAJAID

17. juunil toimus Maardu Linnavalitsuse poolt korraldatud pidulik vastuvõtt parimatele Maardu koolide lõpetajatele, kuhu oli kutsutud 18 koolilõpetajat. Maardu
Linnavalitsus autasustas kuldmedaliga lõpetajaid 500
euroga ja hõbemedaliga lõpetajaid 350 euroga. Sel aastal
lõpetasid Maardu Gümnaasiumi kuldmedaliga 3 õpilast ja
hõbemedaliga 2 õpilast.
Linnapea Vladimir Arhipov tervitas linna parimaid koolilõpetajaid: „Selja taha on jäänud pikk ja oluline etapp
teie elust. Ma soovin teile suurt edu ja lähedaste toetust
teie teekonnal täiskasvanud ja iseseisva elu suunas. Ärge
kartke muutusi, ärge kahelge enda võimekuses, ärge jätke tähtsaid tegusid hilisemaks. Elage tänases päevas,
panustage maksimaalset jõudu, et saavutada maksimaalset edu“.
„Olgu igal ühel teist särav ja elamusterohke elu, milles
täituvad kõik unistused. Olge julged, saavutage kõik enda
ette seatud eesmärgid ning ärge kunagi seiske paigal –
liikuge elus aina edasi. Meie linna uksed jäävad teile alati
avatuks! Head teekonda, kallid noored!” lisas linnapea.
Maardu Gümnaasiumi lõpetasid sel aastal kuldmedaliga Kristiina Ševtšenko, Anastassia Tšumakova ja Sergei Smirnov. Hõbemedali said Aleksei Petrov ja Jegor

Tomin. 9. klassi lõpetajate hulgas märgiti ära ka Viktoria
Balahhonova, Erika Jeršova, Adelija Solovjova, Gabriel Petrov, Andrei Krasnov, Mihhail Pahhuštši ja Vasilina Vinogradova, kes lõpetasid põhikooli kiituskirjaga.
Maardu Põhikooli lõpetasid kiituskirjaga Grigori Samohvalov, Andrei Pustovalov, Mila Makarenko ja
Aleksei Larin. Kallavere Keskkooli parimad 9. klassi lõpetajad on sel aastal Sandra Mäeots ja Karl Šarikov.
2022. aastal lõpetasid õppimist Maardu koolides kokku
179 õpilast, neist 122 omandasid põhihariduse ning 57
õpilast said keskhariduse.

eTWINNINGU SEMINARIS OSALEMISEST
LARISSA LANTRAT
Muuga Lasteaia õpetaja

Koostöövõrgustik eTwinning on õpetajatele mõeldud
virtuaalne platvorm, mis võimaldab õppida nii kodumaa
kui ka välismaa kolleegidelt. Koos lastega osaletakse erinevates õpiprojektides – see annab lastele juba varajases
eas võimaluse osaleda rahvusvahelises koostöös.
Juuni alguses avanes mul suurepärane võimalus osaleda Lätis toimunud eTwinningu seminaril "Outdoor learning and projects in preschool". Õuesõpe lasteaias on
alati olnud mulle südamelähedane ning igal aastal mär10 MAARDU PANORAAM

kan, kuivõrd avastamishimulised on lapsed õuekeskkonnas, sest loodus pakub hulganisti võimalusi uurimiseks ja
õppimiseks. Seminari raames sain külastada Mežmaliņa
lasteaeda, mis on tuntud rohkete rahvusvaheliste õueprojektide poolest. Seminaril osalesid kolleegid viiest erinevast Euroopa riigist, kelle seast leidsin projektikaaslasi,
et juba septembrikuus alustada üheskoos rahvusvahelise
projektiga "Emotsioonid looduses".
Lapsed on aktiivsed õppijad, kes mõtlevad ise välja
ja jagavad üksteisega tegevusi ning mänge, mida õues
teha. Loodan, et kevadeni kestva projekti raames saavad
lapsed tuttavaks ka läti keelega ning õpivad selgeks nii
mõnedki sõnad ja laulud.
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NATALJA MIRONOVA: „PEAMINE ON LUGUPIDAV SUHTUMINE
LAPSESSE, SUHTUMINE TEMASSE KUI UNIKAALSESSE
INIMESESSE“

Viiteks:
Natalja Mironova on Maardu Gümnaasiumi õpetaja ja õppealajuhataja.
Õpetajakogemus – 47 aastat.
Elab ja töötab Maardu linnas alates 1988. aastast.
Aastatel 1988–1994 töötas ta Maardu elamumajanduse
osakonnas elukohajärgset õppekavavälist tegevust korraldava pedagoogina.
Alates 1994. aastast töötab eesti keele õpetajana.
2007. aastal asus ta tööle Maardu Gümnaasiumi õppealajuhatajana.
Alates 2012. aastast juhib ta tööd erivajadustega lastega,
sealhulgas juhendab eriklasside tööd.
1977. aastal astus ta Tallinna Pedagoogilisse Instituuti,
1981. aastal lõpetas Herzeni nimelise Leningradi Riikliku Pedagoogilise Instituudi.
2001. aastal lõpetas Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti
keele õpetajana vene koolis.
2003. aastal lõpetas ta Tallinna Pedagoogikaülikoolis kursuse „Vene keel võõrkeelena“.
2008. aastal lõpetas ta kursuse „Koolijuhtimine“.
Suure panuse eest haridussektori arengusse pälvis Natalja
Mironova teenetemärgi. Aumärk anti üle 16. juulil 2022. aastal Maardu linnapäeva tähistamisel.
Lugupeetud Natalja, kõigepealt soovin Teid õnnitleda olulise elusaavutuse, väljateenitud autasu puhul,
mis on otsene kinnitus Teie kõrgetele ametialastele
omadustele.

Aitäh. See autasu tuli mulle täieliku üllatusena. Olen selle
eest tänulik. Olen lastega töötanud 47 aastat ja pean end
õnnelikuks inimeseks nii tööalaselt kui ka isiklikult.
Nagu näha, võib kutsetöö inimest tõesti õnnelikuks
teha, kuid edu saavutamiseks tuleb juba oma elutee
alguses teha õige valik. Seetõttu alustan meie inter
vjuud küsimusega: kuidas tulite mõttele valida endale
nii raske elukutse, kes Teie valikut mõjutas?
Olen pärit õpetaja ja inseneri perest. Ema töötas Mustamäe 53. keskkoolis matemaatikaõpetaja ja õppealajuhatajana. Tema õpetajastaaž on 55 aastat.
10. klassis, kui kooli tuli ajalehe korrespondent, koguti
meid, kümnendate klasside õpilasi, kokku ja esitati küsimus
tulevase erialavaliku kohta. Reeglina ei tea sa 17-aastaselt
veel päris täpselt, kelleks tahad saada, ja sel hetkel väljendasin väga spontaanselt mõtet, et tahan saada õpetajaks. Vaatamata sellele, et isa veenis mind Polütehnilisse
Instituuti keemiateaduskonda astuma, ütlesin, et valin
pedagoogika.
Ema ei püüdnud Teid ümber veenda?
Ei püüdnud, sest neil aastatel tunnustati üldiselt inseneri,
õpetaja, arsti ja juristi elukutset, see tähendab, et sel ajal
polnud palju valikut. 1975. aastal sõitsin ülikooli sisse astuma, kuigi ma ei teadnud veel, millisesse. Isa juhtis autot ja
küsis: „Paremale või vasakule? Riiga või Pihkvasse?“ Valisin
Riia ülikooli võõrkeelte teaduskonna. Kuid ei saanud sisse.
Lõppkokkuvõttes otsustasin tööle minna. Kuna olin
koolis alati liider, siis valisin vanempioneerijuhi koha 12.
MAARDU PANORAAM
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kaheksaklassilises koolis, mis siis asus Majaka tänaval.
Sellest ajast peale kõik algaski. Aasta hiljem sõitsin siiski
Pihkvasse inglise keele teaduskonda sisse astuma. Kuid
kuigi lõpetasin keskkooli viielise tunnistusega ja valmistusin sisseastumiseks, jäi mul sissesaamisest pool punkti
puudu. Kuid peamine oli mitte alla anda!
Minu õpingud algasid kolmandal aastal pärast kooli lõpetamist, kui astusin Herzeni nimelisse Leningradi Riiklikku
Pedagoogilisse Instituuti. Astusin sisse Eestis – sooritasin
edukalt eksamid Tallinna Pedagoogilises Instituudis vene
keele ja kirjanduse erialal, mille järel tehti mulle ettepanek
minna üle Leningradi Pedagoogilisse Instituuti. See oli esimene Baltikumi üliõpilaste vastuvõtt. Eestist oli selliseid
õnnelikke viis. Ja selle tulemuseks oli neli aastat ülihuvitavat õppimist vene filoloogia teaduskonnas.
Ütelge, kas Te ise soovitate sageli mõnel oma lõpetajal valida õpetaja elukutse?
Annan nõu, kui näen selle eriala jaoks potentsiaali. Muidugi peab noortel olema õigus valida ja olla otsuste tegemisel iseseisev, kuid mõnikord on vaja suunata, seega
annan õpilasele nõu: „Sa suudad seda, nii et mõtle sellele.“
Aga neid õpilasi on vähe. Kahju, et nii vähe.
Miks? Kas õpetajaamet on ühiskonna silmis oma
tähtsuse kaotanud?
Võib-olla on see üks põhjusi. Lisaks on see väga raske elukutse ja mulle tundub, et noored kardavad vahel raskusi ja
kõik ei pea neile vastu. Ka pärast ülikooli tulekut töötavad
paljud algajad õpetajad kuus kuud või aasta ja lahkuvad.
Ei ole lihtne tulla tundi ja klassi ees midagi rääkida, ja mis
kõige tähtsam, õpetada. On vaja, et sind kuulataks, et sind
usutaks, et sind usaldataks. Ja see ei tähenda, et õpetaja
peaks olema oma õpilastega samal pulgal. Saavutada
usaldus enda vastu samal ajal distantsi hoides on väga
oluline, aga samas raske.
Niisiis tulite 1981. aastal kooli tööle.
Kõigepealt tulin tööle vene keele ja kirjanduse õpetajaks
53. keskkooli, mille lõpetasin.
Kas mäletate oma esimest tundi õpetajana, esimest
tööpäeva? Milliseid emotsioone Te siis kogesite?
Hirm ja pettumus. Hoolimata asjaolust, et instituudis
oli mitu kuud praktikat koolides, pioneerilaagrites ja seminaridel, hoolimata sellest, et sellest praktikast instituudis
piisas ja meid oli sõna otseses mõttes drillitud metoodikat
omandama, oli minu esimene tund siiski ebaõnnestunud.
Mäletan isegi, et tulin pärast esimest tundi koju ja lihtsalt
nutsin ning teatasin emale, et ma ei lähe enam tööle. Aga
mu ema oli väga kogenud õpetaja. Ta ütles: „See on normaalne. Pead selle läbi tegema ja kõik saab korda.“
Need, kes koolis töötavad, teavad, et lapsed kipuvad õpetajat proovile panema. Minu erialal peavad ühed sellistele
katsumustele vastu ja lähevad edasi, teised aga kukuvad
läbi ja lahkuvad koolist.
Nimetage selle ameti kõige raskemaid hetki.
Uskuge või mitte, aga kõige keerulisem on vanematega suhtlemine. Lapsega saab läbi rääkida, talle võib kõike
selgitada ja ta saab aru. Isegi väga raske lapsega saab läbi
rääkida. Lõppude lõpuks ei sünni ükski laps loodriks, vaid
12 MAARDU PANORAAM
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selliseks kujundab ta tohutu hulk väliseid komponente.
Vahel juhtub ka seda, et kodus kasvab laps nagu mitte
kellelegi vajalik umbrohi ja kool on ainuke koht, kus talle
tähelepanu pööratakse.
Nii et lapsega on võimalik kokkuleppele jõuda, aga vanematega – mitte alati. Lisaks tulevad vanemad väga sageli
kooli teadlikult agressiivsena, sooviga õpetajat karistada.
Mitte asja arutama, vaid karistama.
Kuigi mitte kohe, õppisin selliste vanematega koostööd
tegema, rakendades oma põhireeglit – suhelda väärikalt ja
rahulikult. Ma arvan, et see on ainus viis inimestega suhete
loomiseks.
Nagu näha, on Teil vanematega suhtlemiseks oma
meetod. Kas Teil on koolis töötatud aastate jooksul
õnnestunud välja töötada ka oma valem tõrksa õpilase mõjutamiseks?
Peamine on lugupidav suhtumine lapsesse, suhtumine
temasse kui unikaalsesse inimesesse. Võib-olla räägin ma
nüüd üldtunnustatud meetodist, aga see toimib. Iga laps
väärib, et temaga räägitaks ja talle rahulikult selgitataks,
mida ta valesti teeb. Näiteks oskan ma rääkida ilma karjumata, kasutades erinevaid intonatsioone ja hääletooni
ning lapsed tabavad ja mõistavad neid intonatsioone ja
toone. See ei tähenda, et laps muutub hetkega, kuid mõne
aja pärast, mõnikord isegi aastate pärast, ütleb ta: „Tere,
õpetaja Natalja. Kas mäletate seda juhtumit? Mul on selle
pärast siiani häbi, selle tõttu, kuidas ma tookord käitusin.“
Mõnikord on vastuolulistes asjades kasvatuslik moment, kuid mida mõistavad lapsed paremini: karmust
või lahkust?
Nende pedagoogiliste omaduste tervikut. Võin öelda,
et pisikeste jaoks on väga oluline, et õpetaja oleks lahke,
aga samas peab õpetaja olema ka nõudlik – kuidagi on
vaja õppida seda ühendama. Kui täiskasvanud inimene on
väga leebe, siis see ei tööta. Nii et karmus ja lahkus peavad
olema kõrvuti, neid ei saa lahutada.
Miks Teie arvates on lapsed lugemise vastu huvi kaotanud ja kuidas tekitada lapses lugemishuvi?
See on väga keeruline küsimus. Esiteks sellepärast, et
nüüd saadakse infot kiiresti erinevatest muudest allikatest
ja mitte raamatutest. Teiseks ei ole ema ja isa õpetanud
varakult raamatuid lugema. Ehk siis põhiprobleem pärineb
varasest lapsepõlvest, kus puudus raamatuid lugevate vanemate eeskuju ja lugemiseks ettepanekut ei tehtud.
Mina ise oma laste emana, tulles pärast kahte vahetust
koolist, istusin igal õhtul oma kahele lapsele ette lugema.
Seejärel arutasime loetut ja pärast seda nägin, millise huviga mu lapsed hakkasid lugema ja loevad siiani, olles lapsepõlves hakanud lugemist armastama. Ka minu vanemad
olid raamatusõbrad ja ma lugesin kogu oma lapsepõlve.
Tänaseni on raamatud alati minuga.
Kui lapsel pole varasest lapsepõlvest lugemisharjumust,
siis ta lugema ei hakka. Arvan, et lugeda on vaja, sest muidu
läheb meie vene keel kaotsi. Me oleme juba lõpetanud ilusa
vene keele rääkimise. See teeb mind kurvaks. Kust saab
ammutada head keeleoskust? Muidugi heast kirjandusest.
Võib-olla esitan selle küsimuse kõigile, kes on omandanud suure kogemuse õpetamisel: kas lapsed on
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muutunud raskemaks?
Jah, lapsed on muutunud raskemaks. Ning samuti – palju
vabamaks, mis üldiselt on hea, sest nendega on väga huvitav rääkida, mõnikord isegi põnev, sest vahel saavad nad
mõnest valdkonnast paremini aru kui sina ise. Aga kahjuks
on lastega töötamine läinud ka raskemaks.
Milles see raskus seisneb? Distsipliini ja austuse
puudumises täiskasvanute vastu?
Kadunud on austus inimeste vastu. Paljudele lastele
avaldab ühiskonna eeskuju negatiivset mõju. Lapsed lihtsalt näevad, kuidas täiskasvanud käituvad, ja kopeerivad
nende käitumist. Nagu ma märkan, on paljud lapsed oma
väljendustes vabad ja ebatsensuursest kõnepruugist on
saanud norm, kuid see ei tohiks nii olla. Neist lastest on
kahju. Nad ei oska teisiti. On palju lapsi, kes pole oma vanematele vajalikud. Teate, mis mind vapustab? Kui tüdrukud
või poisid istuvad kooli riietusruumis gruppides ega lähe
koju, küsin neilt: „Lapsed, tunnid on läbi. Miks te koju ei
lähe?“ Ma kuulen sageli: „Ma ei taha koju minna. Seal karjutakse.“ See teeb mind kurvaks.
Sellegipoolest on meil palju näiteid sõbralikest, headest
peredest ja palju huvitavaid, huvidega ja andekaid noori. Ja
see on suurepärane!
Lugupeetud Natalja, tänan Teid siiralt ülihuvitava
intervjuu eest, täis armastust laste ja elu vastu üldse.
Aitäh Teile selle avameelse vestluse eest!

Suure panuse eest haridussektori arengusse pälvis
Natalja Mironova teenetemärgi

MAARDU PÕHIKOOL
MAARDU PÕHIKOOL KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KONKURSI JÄRGMISTE
AMETIKOHTADE TÄITMISEKS:
•
•
•
•
•
•

Matemaatika õpetaja ii ja iii kooliastmes (0,5 ametikohta, vene keeles);
Eesti keele kui teise keele õpetaja i-iii kooliastmes;
Kehalise kasvatuse õpetaja ii ja iii kooliastmes;
Algklassi õpetaja;
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja ii ja iii kooliastmes poiste rühmas;
Psühholoog.
Avaldus, cv ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile
direktor@mpkool.ee.
Tööleasumise aeg on 22.08.2022.
MAARDU PANORAAM
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TÄNAVATANTS MAARDUS KOGUB AINA SUUREMAID TUURE

LENEL KARU
JJ-Street Tantsukool

Juba teist aastat rikastas tänavu suvel Maardu õpilasmaleva avamist kohalike tänavatantsijate energiline ja efektne
esitus, kus publiku seas elas kaasa rohkem kui 300 inimest.
See on vaid üks osa JJ-Street Tantsukooli tegemistest Maardu
linnas, sest treener Annely Kõrvel ja tema õpilased löövad
kaasa igal aastal nii sündmustel esinemisega, aga ka algatavad ise projekte ning panustavad kogukonna arengusse
mitmel viisil.
Isegi mesilane hakkas tantsima
Maardu õpilasmaleva korraldaja Erika Tiganik ütles et
Annely Kõrveliga on koostöö alati hästi sujunud ning peas
küpseb juba uusi ühiseid plaane. “Muljed on alati soojad ja
toredad. Maardu õpilasmaleva avamine toob kokku nii Maardu tehnikahuvilisi, video- ja fotograafe, näitlejaid, lauljaid
ja tantsijaid ning koos tehakse midagi suurt ära,” selgitas
Tiganik.
Annely Kõrveli sõnul sai sel korral tantsu õppida ka üks
täiesti uus tegelane. “Õpetasime tänavatantsu nii tantsuhuvilistele kui ka vahvale mesilase kostüümis esinenud maskotile, kes muidu tantsuga ei tegele,” muigas Kõrvel.
Maardu õpilasmaleva avanud linnapea Vladimir Arhipov

Maardu
Noortepäev
Maardu
Skatepargi
ala

Kava:
14:00 - Programm lastele
16:00 - Ekstreemspordi
programm
18:00 - Tänavatantsu võistlus
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kinnitas, et JJ-Street Tantsukool on kasvanud aja jooksul
usaldusväärseks partneriks ning tänavatantsijaid väärtustatakse linnas kõrgelt. “Kogenud treenerite juhendamisel kasvab Maardus palju tublisid tantsijaid juurde. Märkimisväärne
on kõigi kohalike tantsukoolide koostöö õpilasmalevaga,
mille tulemusena saavad maardulased juba mitmeid aastaid
nautida värvikat ja meeleolukat maleva avasündmust ning
erinevate noorte flashmobe,” nentis Arhipov.
Uus hooaeg ukse ees
Nüüd on jäänud vaid mõned nädalad uue hooajani, mida
JJ-Street Tantsukool sügisel alustab Maardus uute treeningute, koreograafiate ja sündmustega. Annely Kõrveli sõnul
on tänavatantsuga tegelema oodatud igas vanuses huvilised
ja tasemest ei sõltu midagi. “Kes tahab õppida esmakordselt
tantsu, saab seda omas tempos teha. Kes aga soovib ennast
keerulisemates elementides proovile panna, leiab saalist piisavalt väljakutseid,” kinnitas Kõrvel.
Ta ise on tantsimisega tegelenud juba üle kümne aastat
ning kasvatab juurde uusi tänavatantsijaid mitmes Eesti linnas. Maardus alustab ta tänavu kolmandat hooaega ning
treeningutel keskendutakse nii tänavatantsu baaselementidele, füüsilisele vormile ja vastupidavusele, musikaalsusele
kui mitmetele teistele tantsija oskustele.

12.08.2022
14:00 - 21:00
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MUUGA KOHVIKUTEPÄEV TÄHISTAS TÄNAVU OMA
ESIMEST JUUBELIT
MARGOT-HELENA KASARI
Muuga kohvikutepäeva korraldaja ja Muuga Seltsi juhatuse esimees

Pühapäeval, 17. juulil toimus Muugal kohvikutepäev, mis
seekord oli tavapärasest veidi pidulikum. Nimelt tähistas
Muuga kohvikutepäev oma esimest väikest juubelit – see
toimus juba 5. korda. Minu suurimad tänud kõikidele inimestele, kes päeva õnnestumisse selle aja jooksul on panustanud
– kohvikupidajad, külastajad, esinejad, toetajad – aitäh teile!
Juubeli puhul oli kohvikutepäevale planeeritud õhtune
meelelahutuslik üritus, kus esines Väliharf, pakuti torti ja kohvi. Kohale tuli ligi 100 kohalikku, kontserdi ja koogisöömise
võõrustajaks oma koduaias oli Marion Bobkov oma perega.
Aitäh! Bändi esinemist ja koogi valmistamist toetas Maardu
Linnavalitsus.
Muuga kohvikutepäeva idee sai alguse 5 aastat tagasi
Facebooki grupist „Muuga rahvas“, milles tänaseks on üle
3200 liikme ja toimub igapäevane aktiivne kogukondlik suhtlus. Nii ka kohvikutepäevaga – keegi hõikas välja idee, et miks
ei võiks ka Muugal olla, kui ümbruskonnas igal pool juba on?
Mõeldud-tehtud, ja esimene selline üritus sai peagi välja kuulutatud. 8. juulil 2018 toimus esimene Muuga kohvikutepäev,
mille korraldasime Elin Filin-Emajõe ja mina. Muugakatele
avas oma uksed ja aiad 15 kohvikut, kellest 14 olid varem registreeritud ja viimane selgus samal päeval.
Esimesel kahel aastal olin ma lisaks ürituse korraldamisele
ka ise kohvikupidaja ja see pakkus rohkesti toredaid elamusi.
Viimasel kolmel aastal olen kohvikutepäeval läbi käinud kõik
kohvikud, teinud pilte ja kajastanud üritust päeva jooksul.
Viimased 3 aastat on kohvikutepäeval pakutud lisaks ka
muusikalist meelelahutust – 2020 esines ühes kohvikus
Bonzo, 2021 toimus õhtune Maailmakohvik Muuga Lasteaia
hoovis ja esines Tuuli Velling, sel aastal siis Väliharf Murelipuu
puiesteel.
Lisaks sellele on kahel viimasel aastal toimunud kohvikutepäeval ka arutelud kogukonna jaoks olulistel teemadel, milles
osalesid ka Maardu linnavolikogu ja linnavalitsuse esindajad.
Neid on mõlemal aastal võõrustanud Marion Bobkov taas

oma imelises koduaias. Tänavuste arutelude teemadeks olid
noored, eakad ja keskkond. Arutelude käigus toodi välja valupunkte, mis muugakate jaoks murekohaks – kogukonnas on
suur vajadus vaba aja keskuse või kogukonnamaja järele, kus
igas vanuses inimesed saaksid koos käia ja osaleda erinevates
huvitegevustes. Muugakad vajavad ja unistavad koolist, mis
pakuks lastele kvaliteetset haridust kodu lähedal. Muuga
valukohaks on kindlasti ka asjaolu, et elanikke on siin märksa rohkem kui ametlikult siia registreerituid, mis paljuski on
tingitud just avalike teenuste puudumisest Muugal. Loodetavasti saab Muuga elanike kohta selgema pildi põhjalikust
demograafilisest uuringust, mis on plaanis pärast rahvaloenduse lõplike andmete saamist. Usun, et sammsammuline
lahenduste leidmine muugakate murekohtadele toob elanike
arvus hüppelise kasvu, mis oleks kasulik nii muugakatele kui
linnale (rohkem inimesi – rohkem maksutulu – rohkem avalikke teenuseid ja parem elukeskkond).

MUUGA PÄEV JA LAAT 2022, 13.08 kell 12-18

https://www.muugaaedlinn.ee/muuga-paev-ja-laat-2022/
Muuga jooks * Traditsiooniline võrkpalliturniir
Streetball 3 vs 3 * Päevajuht-muusik-dj Rivo Rehe
12.00-12.45 registreerimine jooksule
13-13.45 Muuga jooks
14.00 võrkpalliturniir rändkarikale
15.30 tänavakorvpall 3 vs 3 ühe korvi all
Lisaks traditsioonilisele laadale ja võistlustele on muusikaline
meelelahutus kogu päeva jooksul ja tegevused nii suurtele kui
väikestele. Tule kogu perega ja veeda üks mõnus päev!

MUUGA SELTS MTÜ
Tule Muuga seltsi liikmeks!
www.muugaaedlinn.ee/muuga-selts/
www.facebook.com/muuga
MAARDU PANORAAM
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PALJU ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS, KALLIS LINN!

17. juulil sai Maardu linn 42-aastaseks ning päev varem, 16. juulil, toimusid linna elanikele ja külalistele huvitavad
üritused.
PAVEL KUUSIK
Maardu Kultuuri- ja Infokeskuse direktori asetäitja

Maardu linnapäeva tähistamine algas ülelinnalise võimlemisega, mis pidi toimuma linnastaadionil, kuid ilmastikuolud tegid omad korrektiivid ning võimlemine viidi
kiirelt üle põhikooli spordihoonesse. Asukohavahetus ei
takistanud spordi ja aktiivse elustiili austajaid pidulikku
õhkkonda sukeldumast ja pidupäeva tõhusalt alustamast.
Võimlemist viisid läbi treenerid Diana Zintšenko ja Olga
Grabovskaja.
Kell 15:00 startis Kellamäe pargis pidulik programm, mis
algas meie linna kollektiivide loominguliste etteastetega.
Kell 16.00 toimus pidupäeva ametlik avamine, kus linnapea Vladimir Arhipov pöördus linlaste poole ja õnnitles
kõiki tähtpäeva puhul. Linnapea märkis oma sõnavõtus,
et meie linn on nagu suur pere, kuhu kõik on oodatud ja
kõik on valmis üksteisele õla alla panema. Samuti avaldas linnapea lootust, et selline atmosfäär jääb Maardus
alatiseks kestma.
Maardu elanikke tuli õnnitlema ka Tallinna abilinnapea
Vadim Belobrovtsev. Pärast pidulikke sõnavõtte heiskasid
Maardu linnavolikogu esimees Ailar Lyra ja noorte linnavolikogu esimees Tigran Gjulumjan kiriku juures künkal
linnalipu, mis tähistas pidupäeva avamist.
Traditsiooniliselt austab ja tänab Maardu linn oma
sünnipäeval oma toredaid elanikke, kes on viimase aasta
jooksul andnud olulise panuse linna erinevate eluvald16 MAARDU PANORAAM

kondade arengusse, paistnud silma erakordse kodanikuaktiivsuse ja/või heategevusega, on saavutanud kõrgeid
eesmärke, esindades Maardu linna erinevatel spordiüritustel, arendanud kohalikku kogukonda, olnud linna ja selle
elanike jaoks oluliste projektide ja ürituste algatajateks ja
korraldajateks jne.
Kodanikuaktiivsuse ja pikaajalise suure panuse eest linna hüvanguks haridusvaldkonnas saab tänavu Maardu
linna teenetemärgi kauaaegne Maardu Gümnaasiumi pedagoog ja õppejuht Natalja Mironova.
2022. aasta linna tänukirja laureaadid:
• Anu Sikka – kodanikuaktiivsuse ja suure panuse eest
Harjumaa põlvkondade tantsu- ja laulupeo „Taas koos”
organiseerimisel 2022. aastal;
• Noorteühing „Compass“ – kodanikuaktiivsuse ja suure panuse eest erinevate valdkondade heategevusse
Maardu linnas;
• Erika Tiganik – kodanikuaktiivsuse ja suure panuse eest
Maardu õpilasmaleva organiseerimisel ja eestvedamisel;
• Ilona Andrejeva – kodanikuaktiivsuse ja suure panuse
eest laste liikumisvahendite paraadi organiseerimisel
2022. aastal;
• Jekaterina Semenova – kodanikuaktiivsuse ja suure
panuse eest Harjumaa põlvkondade tantsu- ja laulupeo
„Taas koos” organiseerimisel 2022. aastal;
• Margot-Helena Kasari – kodanikuaktiivsuse ja suure
panuse eest Muuga Seltsi eestvedamisel;
• Marion Bobkov – kodanikuaktiivsuse ja suure panuse
eest Muuga Seltsi edendamisel;
• Marin Naar – kodanikuaktiivsuse ja suure panuse eest
laulukonkursi Maarduvisioon organiseerimisel;

MEIE LINNA PIDUA

JUULI 2022

• Olga Muhhina – kodanikuaktiivsuse ja suure panuse
eest Harjumaa põlvkondade tantsu- ja laulupeo „Taas
koos” organiseerimisel 2022. aastal;
• Raul Savimaa – kodanikuaktiivsuse ja suure panuse
eest Eesti Looduskaitse Seltsi Maardu osakonna eestvedamisel;
• Tatjana Ljubimova – kodanikuaktiivsuse ja pikaajalise
suurepärase panuse eest Maardu õpilasmaleva edendamisel;
• Zlata Bronishevskaja – kodanikuaktiivsuse ja silmapaistvate spordisaavutuste eest;
• KÜ Keemikute 21 – kodanikuaktiivsuse ja suure panuse
eest linna välimuse edendamisel.
Pärast ametlikku avamist kostitati kõiki peokülalisi
traditsioonilise tasuta supiga. Programm jätkus festivali
Maardu-F-Eestis laureaatide esinemisega. Neile järgnesid
puhkpilliansambel BBB, laulja Jelena Aksenova, ansambel
Little Mess ning pidu lõppes legendaarse Valgevene rokk
bändi Ljapis Trubetskoi suurkontserdiga.
Maardu Kultuuri- ja Infokeskuse nimel õnnitlen kõiki
Maardu elanikke linnapäeva puhul!
Järgmine mastaapne üritus ootab Maardu elanikke juba
sügisel. 10. ja 11. septembril toimub meie Maardus traditsiooniline sügisene etnolaat, kus peaartistidena astuvad
üles Ukraina-Eesti ansambel Svjata Vatra ja Eesti estraadilegend Tõnis Mägi.

Laada täisprogramm:
Laupäev 10.09
10:00 Müügipunktide avamine
12:00 Rahvalaulukoor Sudaruški
12:30 Rahvuskultuuriseltside ühenduse Lüüra programm
14:00 Laada avamine
14:10 Vähemusrahvuste Liit Raduga (Pärnu)
15:30 Soome-ugri tantsude ansambel Kataja
16:00 Ukraina lauluansambel Javir (Sillamäe)
16:30 Tantsuansambel Narva (Narva), vokaalansamblid Zorenka ja Retšenka (Kohtla-Järve)
17:30 Tantsuansambel Graatsia, juhendaja Jelena
Ahmedova
18:00 – 18:15 Tehniline paus
18:15 Ansambel Zlatõje Gorõ
19:00 – 19:15 Tehniline paus
19:15 Ukraina-Eesti ansambel Svjata Vatra
20:00 Tõnis Mägi
Pühapäev 11.09
10:00 Müügipunktide avamine
12:00 Maardu lasterühmade kontsert
13:00 Maardu Rahvamaja loominguliste kollektiivide
kontsert
14:30 Tantsuansambel Terek
15:00 Stuudio De Light kontsert
16:00 – 16:15 Tehniline paus
16:15 Grupp Piligrimõ
NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis
muudatusi!

Hea, aga odav.

Prisma on päriselt
ka kõige odavam!
9x

9x Postimehe sõltumatu
hinnauuringu võitja

MAARDU PANORAAM
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MAARDU LOODUS- JA KULTUURILOOLISE ÕPPERAJA ESIMESED
RAJAPUNKTID SAID TUTTAVAKS

RAUL SAVIMAA
Eesti Looduskaitse Seltsi
Maardu osakonna esimees

Maikuu viimasel pühapäeval, 29. mail tuli üle
kolmekümne huvilise Maardu järve äärde, et osaleda
Maardu loodus- ja kultuuriloolise õpperaja loomise käivitamisel ning matkata läbi raja esimene osa Maardu
järvest Kroodi oja kaudu endise Maardu keemiakombinaadini ja tagasi.
Kultuuri- ja loodusloolise õpperaja loomise idee tekkis 2020. aastal, et paremini tutvustada Maardu ja selle
ümbruse rikkalikku kultuuripärandit ja looduslikke vaatamisväärsusi nii Maardu elanikele kui ka külalistele ning
ühtlasi jäädvustada kaasaegsete sellekohaseid mälestusi ühiselt kättesaadavaks mäluks. 2020. aastal Maardu
kaasava eelarve konkursil „Kodulinn kaunimaks“ sai see
idee kolmanda koha, ent COVID-19 pandeemiast tulenenud piirangud ei võimaldanud vahepealsetel aastatel
projektiga jätkata. Nüüdseks on esialgne idee ka küpsenud ning järkjärguliseks elluviimiseks sobiv.
Materjali kogumise pühapäevase retke ja loodusraja
kohta algatas Maardu linnapea Vladimir Arhipov. Retkele kogunenud loodus- ja kultuurihuvilistele tutvustasid
Maardu järve ajalugu ja selle ümbruse külade kultuurilugu
Tallinna Botaanikaaia metoodik geograaf Andres Tõnisson ja loodusgiid Tiia Nool-Välk. Kuulsime järvega seotud legende ning järve tühjaksvoolamise ja taastamise
lugusid. Järve äärest matkasime Tallinn–Narva maantee
aluse tunneli kaudu Kroodi oja äärde, kus saime ülevaate
18 MAARDU PANORAAM

Kroodi oja keskkonnareostuse likvideerimise projektist.
Keskkonnareostus tekkis aastakümneid tagasi Maardu
keemiakombinaadi ja piirkonna teiste ettevõtete reostava
tegevuse tagajärjel, Kroodi oja oli omal ajal koguni reostunuim veekogu Eestis. Tänaseks on Kroodi oja puhastatud ning selle kallastele on edaspidi võimalik luua kaunis
promenaad. Ronisime ka künklikul maastikul Kroodi oja
ja motokrossiraja vahel ning leidsime Kroodi oja sängis
looduslikult kauni oru koos vaateplatvormiga, mida enamik meist ei olnud näinud ega ka osanud selle olemasolu
maantee läheduses aimata.
Edasi matkates kuulasime Andrese kirjeldust ala looduslikust eripärast ning Tiia vahendatud meenutusi oja
kaldal olnud taludest, Teise maailmasõja ja sellele järgnenud aastatest piirkonnas ning Maardu keemiakombinaadi
mõjudest välisõhule. Palju huvi tekitasid keemiakombinaadi endise töötaja Timar Tiganiku meenutused väävelhappetsehhist, toonastest ohutustehnika lahendustest
ning kombinaadi toodangu mitmekesisusest.
Jõudsime oma retkel sillani ja Kombinaadi tänavani
ning sealt suundusime piki Fosforiidi tänavat ja raudteeäärset rada tagasi Maardu järve äärde, vahepeal uudistades keemiakombinaadi algusaegadest pärit maju, endises barakis asunud kooli, sööklat ja teisi olulisi maamärke.
Maardu järve ääres viisime koos Maardu Linnavolikogu
esimehe Ailar Lyra ja kohaolijatega läbi väikese arutelu edasistest retkedest ning meenutuste kogumistest
võimalike kultuuri- ja loodusobjektide kohta. Maitsvaid
pirukaid ja teed pakkus VIPdessert OÜ.
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Maardu loodus- ja kultuuriloolise õpperaja arendamise
ning vaatamisväärsustega tutvumise teine ettevõtmine
toimus Loodusfestivali ning loodusvaatluste maratoni
raames 11.–12. juunil, seekord Maardu läänepiiril nn Kopranõmme loodusalal, ametliku aadressiga Riigimaa 15,
ja seda ümbritsevatel aladel. Kahe päeva jooksul toimus
Muuga aedlinna poolt vaadates teisel pool Altmetsa teed

Röövik
Foto: Raul Savimaa

viis juhendatud vaatlusretke, millest igal üritusel osales 5
kuni 12 inimest (kokku 49 inimest).
Piirkonna taimi tutvustasid erinevatel päevadel läbi
viidud kahel retkel Tallinna Botaanikaaia avamaakollektsioonide osakonna peadendroloog Olev Abner ja Tallinna
Botaanikaaia metoodik geograaf Andres Tõnisson ning
Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi botaanika ja mükoloogia lektor Tõnu Ploompuu. Eelmisel
aastal toimunud loodusvaatluste maratoni raames leiti
piirkonnas üle 200 taimeliigi. Seekord keskendusime uutele piirkondadele ning leidsime ligikaudu 160 liiki, nende
seas umbes 50 uut liiki. Taas kord leidsime ka seniseid
kaitsealuseid liike – II kaitsekategooria kaitsealuse liigi
sileda tondipea ning III kaitsekategooria kaitsealuseid
liike nagu roosa merikann, vööthuul-sõrmkäpp ja teised.
Varem on Kopranõmme loodusalalt leitud ka II kaitsekategooria kaitsealuseid taimi nõmmnelki ja aasnelki, ent
nemad õitsevad alles juulis-augustis.
Sel aastal oli märkimisväärne rõhk ka liblikate, kimalaste ja teiste putukate vaatlusel. Kahel päeval toimus
koguni kolm juhendatud retke. Soojenduseks korraldas
Allan Selin Eesti Lepidopteroloogide Seltsist läbi näitlikustatud õpiõue „Putukad Eestis ja maailmas“, kus näidistena olid erinevad liblikad, aga ka raagritsikad ja muud
putukad. Seejärel viisid Allan Selin ja Urmas Jürivete Eesti
Lepidopteroloogide Seltsist läbi juhendatud loodusretke,
mille jooksul kohtusime mitmete kimalaste, liblikate ja
teiste putukatega. Hilisõhtul ja öösel toimus öine putukapüük, kus meelitasime valguse ja linaga ligi neid, kes
päevavalgel harilikult ei lenda. Ilm oli suurepärane, öö
juunikuiselt valge ja lisaks oli ka kuuvalgus, tänu millele
ei ajanud vaatlusel kunstlikult lisatud valgus putukate
päid liiga segi. Nägime mitmeid põnevaid ööliblikaid ja
muid „öölendureid“.

Teisi loodus- ja kultuuriväärusi, muu hulgas Peeter
Suure merekindluse Kaldase stolli ava ning piirkonna
rändrahne ja ökosüsteeme tutvustas keskkonnateadlikkuse ja loodushariduse konsultant, Eesti Looduskaitse
Seltsi Maardu osakonna esimees Raul Savimaa. Maris
Meriste Eesti Looduskaitse Seltsi Maardu osakonnast
oli ette valmistanud õppevahendid laste aktiivõppeks

Putukate ööpüük
Foto: Raul Savimaa

loodusalal. Kokkuvõttes oli tegemist kahe mitmekülgse
ja aktiivse päevaga, mille jooksul tutvusime nii loodus- ja
kultuuriobjektidega kui ka põhjalikumalt nendel asuvate
looduskooslustega Maardu läänepiiril.
Mai- ja juunikuised retked said teoks Maardu Linnavalitsuse toel kogukondlike algatuste programmi rahastusel, Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel projekti nr
18847 „Üleriigiliste loodusõhtute ja loodusretkede sari
“Maastikud, elurikkus ja kultuuripärand““ raames ning
Tartu Ülikooli toel loodusvaatluste maratoni läbiviimise
toetamiseks.
Retki Maardu loodus- ja kultuuripärandiga tutvumiseks
jätkame sügisel. Endiselt ootame mälestusi Maardu erinevate piirkondade ajaloo ning loodus-ja kultuuripärandi
kohta ja ka ideid, millised vaatamisväärsused võiks veel
tähelepanu alla võtta. Objektide tutvustamiseks on loodud veebileht http://maarduloodus.ee, millele pääseb
ka aadressilt http://visitmaardu.ee. Veebilehel on toodud
raja ja selle vaatamisväärsuste lühikirjeldused ning fotod.
Veebileht täieneb edaspidi järk-järgult vastavalt meie
ühises koostöös kogutavale infole ning võimaldab luua
Maardu elanikke, sh noori, samuti teisi huvilisi ühendava
võrgustiku, et koguda Maardu ajaloo- ja kultuuripärandit
ning kaasata elanikke ja teisi huvilisi raja ühisesse kavandamisesse ja loomisesse pikema aja jooksul nii digimaailmas (veeb, fotod, mälestused jne) kui seejärel ka
füüsiliselt (viidad, tahvlid, raja märkimine looduses).
Kutsume kõiki osalejaid panustama lugude ja info
kogumisse ning jagamisse, et valmiksid Maardu loodus- ja kultuuripärandi kohta nii kohalikele elanikele kui ka turistidele kasulikku infot jagav portaal
ja rada. Täpsem info: Eesti Looduskaitse Seltsi Maardu
osakond, telefon 508 1078, e-post maardu@elks.ee.
MAARDU PANORAAM
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ME EI PEA LISAMA ELULE AASTAID, VAID AASTATELE ELU!

MARION BOBKOV
Muuga elanik aastast 2005

Lugu algab tõdemusest, et keegi
meist pole saatuselöökide eest kaitstud ning me kõik saame kunagi vanaks.
Ent isegi kui oleme kursis vananeva
ühiskonna ja sellega kaasnevate muredega, samuti selle mõjul üha kasvava
survega tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemidele, ei taju me vanemaealiste (ega
ka puudega) inimeste kõrvalejätmist
probleemina. Miks?
Kas ei peitu eakate olukorras üks
iseäralik vastuolu – nimelt meie arusaamades ja ootustes vanemaealiste
toimetulekule ühiskonnas? Tundub, et
oleme paljude aastate vältel kujundanud ja kinnistanud arusaama, et mingist eluhetkest alates ei peagi inimene
enam valikuid tegema ega ühiskonnaelus aktiivselt osalema, sest olulised
otsused said tal juba ammu tehtud.
See, mida vajatakse, on ju teada niigi.
Ent kas ikka on? Pikemalt mõtlemata
ja tahes-tahtmata oleme loonud keskkonna ning tingimused, kus imestame,
et miks isegi need, kel on piisavalt raha
kohaostuks heal tasemel hooldekodusse, väldivad siiski sinna minekut.
Manchesteri Ülikooli sotsioloogiaprofessori Tine Buffeli tõdemus,
et „Just vanad ja noored veedavad
kogukonnas kõige suurema osa oma
ajast ja neilt küsitakse kõige vähem“,
peab paika. Arvame teadvat, mida vajavad vanad ja arvame teadvat, mida
vajavad noored. Õnneks on noortepoliitika olulisust juba mõistetud nagu
seadusesse kirjutatud põhimõtetki, et
noorsootööd tehakse noorte jaoks ja
koos noortega, kaasates neid otsuste
tegemisse. Vanemaealistega on lugu
veel teisiti. Selles kontekstis mõjub
värskendavalt ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni ELi liikmesriikide ministrite 2022. aasta konverentsil Roomas
kõlama jäänud Renata Bagatini mõte:
„Me ei pea lisama elule aastaid, vaid
aastatele elu!“
Tõepoolest kostub ka poliitilisel areenil üha enam ja kaugemale

teadlaste hääli, kes räägivad tervena
vananemise tähendusest ning inimese funktsionaalsete võimekuste
arendamisest ja säilitamisest. Lisaks
oma põhivajaduste rahuldamisele on
võimekused nagu olla liikuv, õppida ja
areneda, et olla võimeline otsustama,
säilitada ja luua uusi suhteid ning panustada need eeldused, ilma milleta
me inimestena kuhtume. Viimased
neli tagavad tegeliku heaolu, lubades
inimesel olla läbi elu see, kes ta on ja
teha seda, mida ta parasjagu väärtuslikuks peab. Seega võib öelda, et
tervena vananemine on tegevus, mille
eesmärk on inimese funktsionaalsete
võimekuste arendamine ja säilitamine ning mille kõrvalefekt on inimese
füüsiline ja vaimne tervis. Elu näitab,
et sotsiaalse olendina oleme me võimelised suhteliselt ruttu kohanema ka
kõige ebainimlikumate tingimuste ja
keskkonnaga. Lihtsustatult öelduna
seletab see ära asjaolu, miks inimene,
kes reaalselt abi vajab, seda tihti vastu
ei võta. Ta isegi ei saa aru, et tal on abi
vaja.
Seega on tähtis esitada küsimus:
„Kuidas märgata abivajajat kogukonnas, kui see inimene on mingil
põhjusel jäänud märkamata elukohajärgsel kohalikul omavalitsusel?“
Üheks võimaluseks on liituda Vabatahtlike seltsiliste projekti* üle-eestilise koostöövõrgustikuga, et ühiselt
märgata ja kaardistada abivajajaid
kogukonnas. Projekti mõistes on nendeks 65+, puudega ja erivajadusega
inimesed ning Ukraina sõjapõgenikud.
Teisalt on eesmärgiks leida ja kaasata
kogukonnast potentsiaalseid abistajaid – vabatahtlikke seltsilisi, et projekti toel neid osapooli turvaliselt ja
motiveerivalt kokku viia.
Kuidas saab seltsiline panustada
oma aega, tähelepanu ja hoolt kellelegi, kes seda tõeliselt vajab, jutustab
näiteks alljärgnev Merili lugu Muuga
aedlinnast:
„Kohtusin oma tulevase eaka sõb-

ranna Tamaraga (87a), kes nüüdseks
on kahjuks siitilmast lahkunud, oma
igapäevaseid jalutuskäike tehes. Armsalt naeratades ning koera paitades
me jutustama hakkasimegi. Tamaral
oli alati suur rõõm mind kohata. Sõnadega „Sina, kaunis hing, teed mu päeva
rõõmsaks!“ me tavapärane vestlus algaski. Arutasime temaga igasuguseid
teemasid: tervis, argipäev, usk ja kirik,
loomad ning pere. Huvitav oli kuulata
Tamara elulugu ning tema vaadet elule.
Mina sain elutarkusi ning tema kellegi,
kes teda kuulas ning kellega koos sai
meenutada elatud aastaid. Mõistsin,
et mu kaaslane tundis suurt puudust
suhtlemisest.
Arvan, et eakad tunnevadki eriti puudust just jutukaaslasest, kellega jagada
oma mõtteid ja muresid või meenutada
möödunud aegade ilu-valu. Avastasin,
et mind sidus Tamaraga positiivne
suhtumine igapäevaellu. Kordagi ei
kuulnud ma tema suust vingumist ega
virisemist. Mõtlesin veel tookord, et ta
võiks ju torssis olla küll, eriti arvestades
oma tervisemuresid, abitoega liikumist
ning elu üksinda suures majas – ent ei.
Tema püüdis alati jääda positiivseks
ning naerusuiseks. Ütles, et kõige tähtsam on elu ning tema elab rõõmus, kuniks elupäevi antakse. Usun, et inimesena, kes luges iga päev Piiblit, hoidsid
Tamarat elus usk Jumalasse ja headuse võitvasse väesse. Mõtlen tihti, et kui
Vargamäe Andres muutus Jumalasõna
lugedes kurjaks, siis Tamaraga oli vastupidi. Temale andis Piibel elujõudu ning
õpetas tänulikkust. Kuna minu enda vanaemad on kahjuks siit ilmast lahkunud
ning mulle meeldivad vanad ja kogenud
inimesed, oli mul justkui taaskord „vanaema“, kellega juttu ajada.“
Küsimusele, kust kulgeb piir vabatahtliku seltsilise ja palgalise kohaliku
omavalitsuse sotsiaaltöötaja töömaa
vahel, pole raske vastata, sest seltsiline pole sotsiaaltöötaja, vaid tugi
hoolekandetööle kogukonna rohujuure tasandil. Maardu linna suuremates
kogukondades – eriti Kallaveres ja
Muugal – elab palju inimesi, kes vajavad tähelepanu ja hoolt. Abi saamine

Projekti „Vabatahtlike kaasamismudeli rakendamine hoolekandesüsteemis“ (31.08.2021–31.10.2023) rahastatakse Euroopa
Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ vahenditest. Projekti kutsus ellu ja seda juhib MTÜ
Eesti Külaliikumine Kodukant ning projekti partneriteks on Sotsiaalministeerium, kohalikud omavalitsused ja Eesti kogukonnad
kõige laiemas tähenduses.
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aga sõltub tihti enam märkamisest
kogukonnas kui linna korraldatud
hoolekandetööst. Eriti kurb on olukord inimestega, kel jõud raugenud,
lähedasi pole ning ka tutvusringkond
eakaaslastest sõprade-tuttavate näol
on ahenenud pea olematuks.
Nagu Merili loostki ilmneb, on seltsilisel mitmeid rolle, millest olulisemad
võtab kokku kolme L põhimõte: Liikumine, Lävimine ja Loovus. Neid
tegevusi vähemalt kord nädalas pikema perioodi vältel koos läbi viies vastastikku kasulik ollaksegi. Pole sugugi
haruldane, et eakas inimene keeldub
hooldekodust, kuna tahab võimalikult
kaua elada omas kodus. Vabatahtlike
abil saabki seda võimalust pikendada.

Tingimuseks on koostöö. On aeg punuda projektiga liitunud Maardu linna ja
Eesti hoolekandeteenuste võrgustikku
uus lõime, millesse kaasata vabatahtliku seltsilise projekti visioon koos võimalustega, mida idee eneses kannab.
Lõpetan loo Merili sõnadega: „Miks
hakata vabatahtlikuks?! Eks see soov
ja tunne peab tulema südamest. Kui
Sind puudutab eakatega toimuv ning
sul on tõsine soov aidata, panustada,
tuge ning seltsi pakkuda ja ühe vana
inimese päevadesse killuke päikest
tuua, siis miks mitte proovida! Arvan,
et vabatahtlik seltsiline on üks eriti tore
ettevõtmine ning loodan, et kui mina
ükskord vana olen, töötab see juba
nagu kellavärk.“

VÕTA SINAGI ÜHENDUST JA TULE
SELTSILISEKS!
Rohkem teavet projektist koos piirkondliku koordinaatori, Marion Bobkovi kontaktiga leiab veebist https://
www.seltsilised.ee.

TERVISLIK TEKSTIIL AITAB VÄHENDADA LIIGESEVAEVUSI
KIRKKE REISBERG
KRISTIINE HÕRRAK
MARGARITA KÕRVER
Tartu Tervishoiu Kõrgkool

tava keraamilise (nt germaaniumi)
nano- või mikropulbri tsentrifuugimisel
tekstiilikiududesse.
Uuringutes on leitud järgmist:

Reumatoidartriit ja psoriaatiline
artriit on kroonilised põletikulised
haigused, neist esimene on kõige sagedamini esinev põletikuline liigeshaigus nii ülemaailmselt kui Eestis ning
psoriaatiline artriit omakorda haarab
kolmandikku psoriaasiga patsientidest. Põletikuliste liigesehaiguste korral esineb liigeste kahjustus, liigesvalu
ja -turse, funktsioonihäireid halveneb
elukvaliteet. Lisaks on kroonilise valu
korral depressiooni levimus neli korda
suurem kui kroonilise valuta inimeste
seas.
Valu vähendamine ja funktsiooni parandamine tõstaks põletikulise liigesehaigusega inimese elukvaliteeti ning
aitaks tal olla pikemalt ühiskonnas ja
tööturul aktiivne, mistõttu kasutatakse liigesehaiguste ravis liigese tugisidemete, ortooside, sokkide, kinnaste,
tekkide jms tekstiili koostises kindla
suhtarvuga metalle (nö biokeraamikat). Sellega seoses on kasutusele
võetud funktsionaalse, ehk tervisliku
tekstiili mõiste, mis tähistab sooja genereerivaid ja seeläbi tekstiili termilisi
omadusi parandavaid materjale, mis
aitavad säilitada kehatemperatuuri
vajamata selleks välist energiaallikat.
Sooja produktsioon tuleneb kaug-infrapuna elektromagnetlaineid väljas-

• Germaaniumit ja süsinikku sisaldavad põlvetoed vähendasid põlve osteoartriidiga patsientidel põlvevalu
ja parandasid põlve funktsiooni.
• Tervislikust tekstiilist sokkide kandmine vähendas diabeetilise neuropaatiast ja artriidist tingitud krooniliste jalavaevuste korral valu enam
kui platseebosokkide kandmine.
• 20 minutit germaaniumit, titaani ja
tsinki sisaldavate tekkide kasutamine diabeediga patsientide õlgadel
ja säärtel suurendas naha temperatuur ja verevarustust oluliselt enam
võrrelduna tavalisi tekke kasutanud
kontrollgrupi uuritavatega.
• Raske neerupuudulikusega uuritavatel vähendas germaaniumit ja titaandioksiidi sisaldavast tekstiilist
arteriovenoosset šunti katva plaastri
kandmine nädala vältel ülajäseme
tuimust ja valu ning Doppleri ultraheliuuringuga kinnitati olulist verevoolu kiirenemist ülajäsemes.
Lisaks on tervislikul tekstiilil negatiivsete õhuioonide tekitamise võimekus
ja seeläbi arvestatavad antibakteriaalsed ning tekstiili enesepuhastusvõimet parandavad omadused. Näiteks
vähendas germaaniumi ja titaandioksiidi lisamine tekstiili 51,6 % bakterite
sisaldust ning külv seentele oli nega-

tiivne. Germaaniumi ja ränidioksiidi lõimimine tekstiili vähendas selles 99,9%
Staphylococcus aureuse ja Escherichia
coli sisaldust ning Klebsiella pneumoniae sisaldust 34,8%.
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi õppekaval on 2021-2022 a.
käimas uuring, kus hindame, milline
mõju on germaaniumit sisaldavatel
sokkidel reumatoidartriidi või psoriaatilise artriidi korral esinevatele labajala
vaevustele. Uuringust on oodatud osa
võtma reumatoidartriidi või psoriaatilise artriidiga inimesed, kellel esineb labajala valu, turse, liigeste jäikus. Sokke
tuleks kanda 3 kuud ning sokkide toimet hinnatakse erinevate küsimustikega. Sokid on uuritavale tasuta! Huvi
korral kirjuta e-posti aadressil kristiine.
horrak@gmail.com või helista telefonil
+372 5161909.

Tervislikust tekstiilist sokid
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Maardu linna juubilarid. Juuli 2022. Õnnitleme!

60a
Zujev Sergei
Chepurnoy Gennady
Jevtejeva Tatjana
Martõnova Anna
Iljin Andrei
Tsyrulev Vladimir
Gavrilenko Sergei
Pismennaja Marina
Dolženko Marina
Zeynalov Samir
Jablonev Juri
Mazenko Zoja
Loban Ljudmila
Petruškov Mihhail
Tohver Heli
Javorskaja Svetlana
Potšepko Tatjana
Põdra Aivar
Petrova Olga
Haab Leili
Kulgavtšuk Ilja

Bartšenkova Margarita Malakhov Vladimir
Sekamova Asiya
Dudina Nadezda
65a
Valiakhmyatova Raisya
Kutukova Galina
Tiitus Aide
Novitskaja Larissa
Ratko Stanislav
Goruk Nina
Latorevitš Viktor
Kulikova Tatiana
Tsareva Tatiana
Makarova Leonida
Harkov Vadim
Ovsjannikov Pavel
Kiselev Nikolay
70a
Lipovski Anatoli
Kornilova Veera
Peeba Maimu
Golubev Robert
Eiland Vladimir
Lebbin Pille
Baitsov Enver
Bronzova Vera
Sõsun Ljudmilla
Vassiljev Valeri
Grigorjev Sergei
Popova Galina
Vlasjev Vladimir
Anisimov Valeriy
Krehhov Vitali
Kaiküll Krista
Snytko Mikhail
Shvets Mykola
Tammeorg Valdek
Yatsyno Ivan
Tugatova Antonina
Lerner Svetlana
Proffen Riina

Ananieva Roza
Bitkova Niina
Sorokina Renata
Lapin Nikolai
Galjanova Tatjana
Hovanets Natalja
Klok Vladimir
Bulejev Boriss
Gortseva Tatiana
Selivanova Zinaida
Ivanova Veera

75a
Andrejeva Nadežda
Peterson Valeri
Samokhvalov Mykhailo
Oižinskaja Liidia
Kochetova Valentina
80a
Kondratiuk Mykola
Pohlak Salme

Dylevich Terentiy
Hirvoja Urvi
Chuga Nadiia
Tolskaja Anne
85a
Grigoryan Olga
Sharov Albert
Vain Aime
Pankova Nina
Mozgovaia Oleksandra
Repponen Leo
Lõsak Ljudmilla
Kulbert Niina
90a
Romanova Galina
Letner Helgi
Šmeljova Raissa

..

PAKUN MURUNIITMISE
A N I ITPLAAT
JA TRIMMERDAMISE TEENUST
Stardi 3a , Maardu 74111
KODUAEDADES, ÜHISTUTE
Tel.+ 372 557 1590
JA ÄRIÜHINGUTE ÜMBRUSES.
graniitplaat 99@ gmail.com

GR

OU

HELISTA
HauakJA
iviKÜSI
de, LISA
-plaa–t5399
ide j3595
a ääriste

valmistamine ning restaureerimine.
Kivid lemmikloomadele.
Võimalik järelmaksu.
Töötame kõikidel Eesti kalmistutel.

PRILLIRAAMID

UUE PÕLVKONNA
PROGRESSEERUVAD KLAASID
-100€ soodsamad

Avaldame sügavat kaastunnet
Nadežda Rostovskajale
abikaasa surma puhul.
Soovime Teile jõudu ja kannatlikkust, et
see raske kaotusaeg üle elada.
Maardu Linnavalitsus
Maardu Linnavolikogu
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ZLATA BRONISHEVSKAJA SILMAPAISTVAD SAAVUTUSED

SPORTA

Maardu linn täiendab aasta-aastalt sportlike saavutuste nimekirja tänu meie andekatele sportlastele. Sportlaste
seas hõivab väärilise koha Zlata Bronishevskaja, kes pühendab kogu oma vaba aja rattasõidule.
Zlata Bronishevskaja on pärit Maardu linnast. Sel õppeaastal lõpetas Zlata Maardu Põhikooli 8. klassi. Noor
sportlane treenib spordiklubis Kalev. Ta tegeleb jalgrattaspordiga peamiselt oma isa Juri Bronishevski juhendamisel.
2022. aasta oli Maardu noorele sportlasele väga edukas
– Zlata tuli Eesti meistriks kriteeriumsõidus, Eesti meistriks eraldistardiga individuaalsõidus ja saavutas III koha
eraldistardiga grupisõidus.
Otepääl toimus rahvusvaheline suurvõistlus Otepää
Grand Prix, kus Zlata võitis grupisõidu.
Taanis toimunud Euroopa suurimal traditsioonilisel juunioride mitmepäevasõidul Tour Himmelfart võitis Zlata
Bronishevskaja kõigil viiel etapil mäetipud ja teenis 5 punast särki – parima mäesõitjana. Üldarvestuses tuli Zlata
3. kohale. Võistlusel startis umbes 200 tüdrukut üle kogu
Euroopa.
On toimunud ka palju muid võistlusi, kus Zlata on tulnud võitjaks ja auhinnasaajaks.
Soovime Zlatale olümpiale pürgimist ja edu kõigis tema
ettevõtmistes!

Zlata Bronishevskaja (keskel) autasustamispoodiumil

SPORDIÜRITUSED - AUGUST 2022
16.00-18.00 LINNA METSAPARK

21.08.

MAARDU RATTASPORDI LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED
(III ETAPP)
VÄIKESED KARIKAVÕISTLUSED JALGPALLIS (1/4 FINAAL)
MAARDU LINNAMEESKOND - PAIDE LINNAMEESKOND III
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED JALGPALLIS (II LIIGA)
MAARDU LINNAMEESKOND - FCI TALLINN
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED JALGPALLIS (III LIIGA)
FC MAARDU ALIENS - ANJA JK
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED JALGPALLIS (2009)
SPARTA MAARDU ÜM I - FA TARTU KALEV
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED JALGPALLIS (TU-17)
MAARDU LM JK - SAKU SPORTING
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED JALGPALLIS (2009)
SPARTA MAARDU ÜM I- HARJU JK LAAGRI
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED JALGPALLIS (II LIIGA)
MAARDU LINNAMEESKOND - FC ELVA II

27.08.

MAARDU SPORDIKLUBIDE MESS

11.00-13.00 SPORDIKESKUS

28.08.

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED JALGPALLIS (III LIIGA)
FC MAARDU ALIENS - FC JÄRVA-JAANI
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED JALGPALLIS
(TURNIIR POISID 2013 S.A.)

12.00-14.00 LINNASTAADION
KUNSTMURUVÄLJAK
15.00-18.00 LINNASTAADION
KUNSTMURUVÄLJAK

MAARDU RATTASPORDI LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED
(IV ETAPP)
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED JALGPALLIS (TU-17)
MAARDU LM JK - TALLINNA FC ARARAT
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED JALGPALLIS (II LIIGA)
MAARDU LINNAMEESKOND - TARTU FC HELIOS
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED JALGPALLIS (2009)
SPARTA MAARDU ÜM I - VIIMSI MRJK PUNANE
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED JALGPALLIS (III LIIGA)
FC MAARDU ALIENS - RAKVERE JK TARVAS II
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED JALGPALLIS (TU-17)
MAARDU LM JK - TARTU JK TAMMEKA
MAARDU SÜGISJOOKS JA TERVISEKÄIMINE
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED JALGPALLIS (II LIIGA)
MAARDU LINNAMEESKOND - RAKVERE JK TARVAS
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED JALGPALLIS (III LIIGA)
FC MAARDU ALIENS - RAASIKU FC JOKER

16.00-18.00 LINNA METSAPARK

03.08.
03.08.
06.08.
07.08.
07.08.
18.08.
21.08.

28.08.

19.00-21.00 LINNASTAADION
MURUVÄLJAK
19.00-21.00 LINNASTAADION
MURUVÄLJAK
11.00-13.00 LINNASTAADION
KUNSTMURUVÄLJAK
14.00-15.10 LINNASTAADION
KUNSTMURUVÄLJAK
12.00-14.00 LINNASTAADION
KUNSTMURUVÄLJAK
12.00-13.10 LINNASTAADION
KUNSTMURUVÄLJAK
15.00-17.00 LINNASTAADION
MURUVÄLJAK

SPORDIÜRITUSED - SEPTEMBER 2022

07.09.
08.09.
11.09.
17.09.
18.09.
22.09.
24.09.
25.09.
30.09.

18.00-20.00 LINNASTAADION
KUNSTMURUVÄLJAK
15.00-17.00 LINNASTAADION
MURUVÄLJAK
15.00-16.10 LINNASTAADION
KUNSTMURUVÄLJAK
18.00-20.00 LINNASTAADION
KUNSTMURUVÄLJAK
18.00-20.00 LINNASTAADION
KUNSTMURUVÄLJAK
10.00-14.00 LINNA METSAPARK
15.00-17.00 LINNASTAADION
MURUVÄLJAK
19.00-21.00 LINNASTAADION
KUNSTMURUVÄLJAK
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Soovid müüa
või üürile anda
oma kinnisvara?

Sinu isiklik
maakler
Maardus
Julia Loginova

julia@nordicbrokers.ee
tel. +372 5344 1752

www.nordicbrokers.ee
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