Maardu Linnaleht

Aprill 2014 • Nr. 4

järgmine ajaleht ilmub 29. mail 2014

maardu fotogalerii

Linnapea Nikolai Vojeikini töökohtumine Põhja politseiprefekti
Kristjan Jaaniga 11. aprillil
Linnavolikogu ja linnavalitsuse uuenenud saal

Jelena Smirnova ja Maardu viktoriini võitjad linnavalitsuse vastuvõtul 26. märtsil

Tuletsirkuse etendus Maardus 13. aprillil

Hommikupoolik naeruga Vabaajakeskuses 1. aprillil

Rahvusvaheline A. Baranovi nim. poksiturniir Maardus 11.-12. aprillil

LINNApea veerg

HEAD KAASLINLASED!
Algava kevadkuu – mai – tunnusjoonteks on mitmed pidulikud sündmused ja tähtpäevad, mida tähistab enamik
maailma riike, kaasa arvatud Eesti. Tähelepanuväärsemaid tähtpäevi tähistatakse ka meil Maardus ja seepärast
tahaksin maikuu linnapea veerus need ära märkida ja
ühtlasi kõiki maardulasi ka nende puhul õnnitleda.
Juba 1. mail tähistame üleriigiliselt kevadpüha. Tõepoolest, maikuu algus seostub kevade saabumisega, mil lõpeb
ärkamise ja uuenemise aeg, mil loodus valmistub suviseks
õitsemiseks ja kattub rohelise peorüüga. Meile, põhjamaise
kliimaga alade elanikele, toob see aastaaeg alati endaga kaasa
hea tuju ja optimistlikud tunded. Küllap selles ongi kevadpüha juured ning meie siiras soov seda kaunist ajahetke ära
märkida…
Väärib märkimist, et 1. mai on endiselt ka töörahva solidaarsuse päev, mil mitmete riikide tööinimesed iga-aastaselt tähistavad oma püüdluste ühtsust. Ja kuigi 1. mai ei ole meie
maal puhkepäev, viibivad paljud meist esimese mai meeleavaldustest ja miitingutest osavõtjatega mõtteis koos, jagades
nendega töörahva püüdlusi õiglase ja väärilise elu poole.
Head kevad- ja töörahva püha, kallid linlased!
Juba 9. mail tähistab kogu progressiivne inimkond fašismi üle võidu saavutamise aastapäeva ja ühtlasi tähistame
koos Euroopa rahvastega ka Euroopa päeva. Nende tähelepanuväärsete tähtpäevade kokkulangemine ei ole juhuslik:
just ühine võit verises Teises maailmasõjas võimaldas Euroopa riikidel asuda rahumeelse arengu ja õitsengu teele, andes
impulsi ühinemisele ja ühtse Euroopa Liidu moodustamisele.
Mida kaugemale ajalukku jääb võidukas 1945. aasta, seda tugevamalt tunnetame oma isade ja vanaisade erakordse kangelasteo suurust. Nende kangelaslik võitlus jääb ka sajandeid
hiljem vankumatu mehisuse sümboliks.
Noorema põlvkonna püha kohus on jätkata isade traditsioone ja kasvatada kodumaa rikkust ning ma kutsun meie noori
üles pidama alati meeles, et mälestus esivanemate kangelaslikust minevikust elab edasi heades tegudes, üllastes kavatsustes ja loovas töös, mille eesmärgiks on üldine heaolu ja
õitseng.
Juba kümnendat aastat järjest koguneme linna kalmistu
Kuulsuse alleele, et matta pidulikult ümber Teise maailmasõja päevil Eestimaa pinnal langenud sõjameeste põrmud. On
ju tuntud tõde, et sõda pole lõppenud seni kuni pole maetud
viimane sõjatandril langenu.
Kummardame sügavalt nende mälestuse ees, kes langesid
karmides lahingutes, võideldes enda elu hinnaga meie riigile välja rahu, vabaduse ja iseseisvuse! Nende nimed säravad
igavesti kuldsete tähtedega kangelaslikkuse ajalooraamatus.
Austagem siis helget mälestust nendest traditsioonilise
leinaseisakuga!
Nüüd aga lubage soovida teile kõigile õnne võidupüha ja

Euroopa päeva puhul!
Puhtast südamest soovin kõigile tervist ja heaolu ning
meie veteranidele muretut vanaduspõlve ning pikka iga.
Austatud Maardu elanikud ja külalised!
10. mail algab Maardus traditsiooniline ja arvult kaheksas
Kevadlaat. Tuletan meelde, et see ülelinnaline sündmus sai
alguse Maardu sügisestest Sorotšintsõ laatadest, mis said linlastele kiiresti omaseks tänu nende peomeeleolule, värvikusele, mitmekesisele kaubavalikule ja rikkalikule kultuuri- ja
meelelahutuskavale.
2006. aastal sündiski mõte korraldada samasugune ilus pidupäev kevadel. Siis toimuski esimene Kevadlaat, millest
tänaseks on kujunenud tugev traditsioon ja komme võtta
kevadet vastu terve linnaga. Kevadlaat on leidnud meie elus
kindla koha, rõõmustades meid mitmekesise kaubavaliku
ning lauljate ja tantsijate säravate esinemistega.
Laadapäevadeks valmistudes püüame alati koostada kava
nii, et linlased ja linna külalised tunneksid end selle peo vahetute osalistena. Ning nüüdki loodavad Kevadlaada korraldajad taset hoida ja pakkuda teile kõike kõige paremat, mille
üle Maardu linn võib uhkust tunda, aga ka võimalikult suurt
küllust müügiplatsidel.
Teisisõnu on meie peaeesmärgiks viia Kevadlaat läbi nii, et
iga külaline saaks sellest positiivse emotsionaalse laengu,
naudiks puhkust ja meelelahutust ning võtaks endaga kaasa
ainult soojad mälestused.
Maardu Kevadlaat kutsub – tulge kõik, võtke kaasa sugulased, sõbrad ja tuttavad. Tere tulemast!
Kallid kaunima poole esindajad!
Meil on üks tähtpäev, millel pole südamlikkuse poolest
võrdset – see on emadepäev.
EMA on igaühel üksainus ja kordumatu, ta on meie jaoks
kõige ilusam, kõige hoolitsevam ja kõige kallim. Mis meiega
ka ei juhtuks, kui kaugele elu meid ei ka ei pillutaks – see
side, side emaga, on alati meiega. Ainult ema süda võib niimoodi kaasa muretseda, kui meil on halb või rõõmust põksuda, kui meil on hea.
Emadepäeva peetakse au sees paljudes maades – USA-s,
Austraalias, Canadas, Mehhikos, Indias, Ukrainas ja paljudes teistes riikides, sealhulgas Eestis.
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LINNApea veerg / LINNAVolikogus
Tänapäeval on kombeks emadepäeval emasid õnnitleda,
paljudes maades tehakse emadele kingitusi ja kingitakse lilli,
väärtustades niimoodi emade vaeva.
Emaduse õnne ja ilu on kõigil aegadel ülistanud parimad
kunstnikud ja poeedid ning see pole juhuslik, kuna selle
kaudu, kuidas ühiskond väärtustab lapsi kasvatavat naist, on
mõõdetav selle ühiskonna kultuurija heaolu tase. Õnnelikus
lapsed kasvavad üksmeeles ja õnneliku ema hoole all.

Emadepäeva ajalugu ulatub ligemale poolteise sajandi taha.
Emadepäeva algatajaks peetakse ameeriklannat Julia Ward
Howe’i, kes avaldas 1872. aastal Emadepäeva tähistamise üleskutse. Teiseks initsiaatoriks loetakse Lääne-Virginia
kooliõpetajat Anna Marie Jarvist, kes korraldas 1907. aastal
oma ema auks mälestusteenistuse. USA-s kuulutas emadepäeva riiklikuks tähtpäevaks president Woodrow Wilson
8. mail 1914. aastal.
Emaduse austamist näeb juba väga ürgsetes kultuurides.
Vana-Kreekas austati ürgema Gaiat. Inglismaal on XVII sajandist alates tähistatud emade pühapäeva, mis langes suure
paastu neljandale pühapäevale. Sel päeval saadeti isegi teenijad koju, et nad saaksid oma emasid meeles pidada.

Õnnitleme sel päeval kogu südamest kõiki meie kalleid emasid!
Õnne, tervist ja armastust teile kõigile – meie kallid emad
ja vanaemad!

LINNAVolikogus

LINNAVOLIKOGU UUDISED
Eelmises Maardu Panoraami numbris tutvustas volikogu
juhtkond lugejale oma istungi tähtsamaid päevakorrapunkte. Järgmine volikogu istung on plaanis läbi viia 29.
aprillil 2014.
Volikogu esimees Georgi Bõstrov kuulutas välja Maardu
rahvaesindajate järgmise istungi päevakorra. Saadikutele
esitatakse arutamiseks kuus küsimust, millest olulisemad
on Maardu linna 2014. aasta lisaeelarve teine ja kolmas
lugemine. Eelarve struktuuri tutvustame lähemalt Maarliigsete debattide ja sõnasõdadeta. Kui aga tekibki küsidu Panoraami maikuises numbris.
musi, antakse neile reeglina pädevad vastused.
Samuti seisab saadikutel ees Maardu linnavolikogu põhimääruse uue redaktsiooni vastuvõtmine, pensionäride Kas võimuloleva fraktsiooni, kuhu kuulute Teiegi, ja
juubelitoetuste suurendamine, komisjoni loomine voli- tsentristide suhteid võib pidada konstruktiivseteks?
kogu liikmete ja linnavalitsuse ametnike majanduslike
Leian, et hoolimata teatud lahkarvamustest mõningates
huvide deklaratsioonide kontrollimiseks ning volikogu
küsimustes, mis enamjaolt ei ole põhimõttelise iseloomuliikmete ja komisjonide esimeeste hüvitiste suuruse määga, meil ületamatuid vastuolusid ei ole, vähemalt praeguramine.
seni ajani mitte. Tsentristlikel saadikutel on ettepanekuid
Edasi vastas Georgi Bõstrov mõningatele maardulaste kü- ja soove, millest paljud vajavad mõtestamist ja läbitöötamist, ent aastatega väljakujunenud praktika kohaselt ei
simustele.
jäta me neist ühtegi tähelepanu ega vastuseta. Muidugi ei
Kuidas kujuneb Teie meelest Maardus kahe võimuharu
tähenda see seda, et volikogu enamus nõustub kõigil juh– linnavolikogu ja linnavalitsuse koostöö, kas neil esitudel opositsiooni arvamusega, ent sel juhul püüame säineb tervaid vastuolusid?
litada poliitkorrektsust ja oma seisukohti argumenteerida.
Suhted on absoluutselt rahulikud ja töised. Kõik elutähtÜldse on ainus, millega on raske nõustuda ja leppida, vaid
sad probleemid me arutame ja otsustame üheskoos, püükatsed provotseerida konfliktsituatsioone või kasutada
des teha seda juba ettevalmistuse staadiumis ehk siis juba
väljapressimise võtteid oma eesmärkide saavutamiseks.
enne järjekordset istungit. Selleks kasutame edukalt selliKogemuste põhjal võib väita, et midagi head niisugune
seid ühise tegevuse läbiproovitud meetodeid nagu ühised
teguviis endaga kaasa ei too, sest mõjub üldiselt desorientöönõupidamised, ühendkomisjonid ja ka lihtsalt pidevad
teerivalt ja lammutab koostöö põhimõttelisi aluseid, milkontaktid igal tasandil. Tulemuseks on see, et praktiliselt
leta ei saa ka töö ladusalt laabuda.
kõik linnavolikogu istungid kulgevad dünaamiliselt ning
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LINNAVolikogus / LINNAValitsuses
Kolmandik kalendriaastast on juba seljataha jäänud. võimaldaksid meil
Missugusena näete Maardu arenguväljavaateid kehti- täita linlaste ees
vate arengukavade raames?
võetud kohustusi,
olgu jutt haridusest
Usun, et meil on õnnestunud leida normaalne töörütm, s.t.
või
sotsiaalabist,
mingeid ärevakstegevaid märke võimalikest häiretest mis
linna
heakorrast
tahes linnaelu valdkondades ei ole, hoolimata teatud piivõi infrastruktuuri
rangutele, mille seadis meile käesoleva aasta küllaltki pinarengust.
geline eelarve. Seepärast näen Maardu arenguperspektiive
põhjendatult optimistlikult ja tean, et meie programmdo- Maikuu
numbris
kumendid on võimude ja haldusjuhtide lakkamatu kont- jätkab Georgi Bõstrolli all ja neis tegevussuundades, kus kerkib esile takis- rov lugejate küsitusi, otsitakse intensiivselt optimaalseid lahendusi, mis mustele vastamist.

LINNAValitsuses

LINNAVALITSUSES
◆ 7. aprillil toimus linnavalitsuse saalis linna uue veebilegevust ning teha ettepanekuid meedia tegevuse koorhe esitlus. Veebileht vastab nüüd nii sisult kui disainilt
dineerituse parandamiseks linna sündmuste valgustakõigiti kaasaja nõuetele. Veebilehe toimetaja, linnavamisel. Linnapea tegi kolleegiumi liikmetele ettepaneku
litsuse infotehnoloog Irina Jürgens tutvustas veebilehe
koostada jooksva aasta tööplaan, et tagada kolleegiumi
alajaotusi ja demonstreeris selle sisuhaldamist. Seejuutöö ladusus ja järjekindlus.
res juhiti tähelepanu sellele, et lisaks alalistele rubrii◆ 11. aprillil toimus linnavalitsuses linnapea Nikolai Vokidele ja kõigile Maardu omavalitsuse dokumentidele
jeikini kohtumine Põhja politseiprefekti Kristjan Jaani
omandab maardulaste seas aina suuremat populaarsust
ja Ida-Harju politseiosakonna ülema Juhan Jevoneniga.
foorum, kus linlased saavad esitada küsimusi ja arutada
Vestluse käigus arutati õiguserikkumiste ja kuritegevulinnaelu olulisi küsimusi. Foorum on ka see koht, kus
se olukorda Harjumaal ja Maardus, vahetati mõtteid
linnavalitsuse töötajad ja volikogu liikmed saavad jälgikoostöö tõhustamise üle, eelkõige neil suundadel, mis
da elanike soove ja sündmusi ning reageerida operatiivtunnistati olulisemateks ja perspektiivsemateks (pereselt faktidele ja puudustele, mis vajavad kõrvaldamist.
suhetega seotud õiguserikkumised ja kuriteod, samuSeega on uue veebilehe eesmärk olla tõhusam sidekanal
ti narkomaania ennetamine, eriti alaealiste ja noorte
linna võimuorganite ja elanike vahel.
seas). Prefekt märkis, et kohtumine Maardu linnapeaga
◆ Lõppenud on linnavalitsuse ja linnavolikogu istungitetoimub konsultatsioonide vormis, mille eesmärgiks on
saali osaline rekonstrueerimine. Muuhulgas paigutati
luua politsei ja Harjumaa omavalitsuste ühine konsultaaukodanike portreed, mis varem katsid peaaegu kogu
tiivnõukogu.
seina, spetsiaalsesse albumisse – Linna Auraamatusse.
Pooled väljendasid rahulolu toimunud dialoogiga ning
Nende portreede asemel ilutsevad nüüd sinisel seinal
kinnitasid mõlemapoolset huvi töiste kontaktide jätkakirjad „Maardu Linnavolikogu“ ja „Maardu Linnavalitmise vastu.
sus“ koos ametlike veebilehe aadressiga www.maardu.
◆ 11. aprillil toimus Maardu linna ja Viimsi valla juhtide
ee.
kohtumine. Arutusel olid omavalitsuste mitmepoolse
◆ 10. aprillil tuli Maardu linnavalitsuses esmakordselt
koostöö küsimused. Kohtumise peateemaks kujunes
kokku avalike suhete ja infokommunikatsiooni kolleekriisikomisjoni töö korraldamine jooksval aastal. Kohgium, mille Maardu linnavalitsus moodustas juba vatumise tulemusena võeti vastu ühine otsus arutada järgrem.
misel kohtumisel ettepanekuid, mis puudutavad plaaniKolleegiumi istungi juhatas sisse linnapea Nikolai Vojeiliste ürituste läbiviimist.
kin. Ta sõnastas kolleegiumi eesmärgid ja ülesanded
– uurida ja analüüsida Maardu meediaväljaannete te-
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NIKOLAI VOJEIKIN: OTSENE KÕNE
Veebruarikuu Maardu Panoraamis tegi linnapea linlastele
ettepaneku minna edasi dialoogi režiimis, et vestluse
teemad tuleneksid lugejate endi küsimustest ja arutlustest.
Täna edastab toimetus Nikolai Vojeikinile mõned Maardu
Panoraami lugejate küsimused.
Kas teate, missugust küsimust ma kõige vähem tahaksin
kuulda? Küsimust selle kohta, mis muudatusi kavatsen linna
elus läbi viia ja missuguseid uusi valitsemisviise rakendada.
Kohe selgitan. Tavaliselt esitatakse sedalaadi küsimusi kindla
tagamõttega – lootuses, et uus juht kasutab kindlasti võimalust
rõhutada oma erilist olukorra mõistmist ja eelkäijast erinevat
lähenemist probleemide lahendamisele. Ma pean mistahes
vastandamist, eriti Maardus, ebaeetiliseks, sest enne minu
ametisse kinnitamist oli linnapeaks ülikogenud juht, tal
oli abiks pädevate spetsialistide meeskond, kes praktiliselt
kõik jätkavad tööd ka täna. Praegune linnavolikogu esimees
Georgi Bõstrov aga „pärandas“ mulle mitte varemed, vaid
dünaamiliselt areneva, väljakujunenud infrastruktuuri ja
selge pikaajalise arengukavaga linna, ja selle eest olen talle
väga tänulik.
Kas see tähendab, et mul puudub oma nägemus, oma stiil
ja juhtimismeetodid? Muidugi mitte. Kuid olen kaugel
mõttest nagu tuleks nüüd kõike põhjalikult muuta ja
uuesti üles ehitada. Vastupidi, näen oma peaülesannet
järjepidevuses Georgi Bõstrovi alustatud aastatepikkuse ja
visa töö jätkamisel. Teiste sõnadega öeldes – strateegia jääb
samaks, aga taktika võib mõnes segmendis muutuda, mis on
normaalne kasvõi juba seetõttu, et teatud korrektiive teevad
meie plaanides nii aeg kui elu ise.
Niisugust vastumeelset küsimust meie linnapeale ei
esitatudki. See-eest on küsimusi, mis mõneti väljuvad
Maardu raamidest. Üks neist puudutab Teie hinnangut
riigi juhtkonnas toimunud muudatustele ja nendega
seoses ka Teie ootusi Maardu linnapeana.
Usun, et uue valitsuse moodustamine ja uue koalitsiooni
sünd on suurel määral loogiline protsess. Midagi ootamatut
ega erakorralist ma selles ei näe.
Juhtimise teooria ja praktika kohaselt eksisteerib objektiivne
ja optimaalne aeg – kuni 10 aastat, mille vältel igasugune
juhtimislüli ja juht personaalselt suudab tegutseda kõige
efektiivsemalt. Sellele järgneb loomulik füüsiline ja moraalne
langus, pilt kujunenud olukorrast justkui hägustub, suureneb
eksimise ja puudujääkide tõenäosus. Nii et noorte, kuid juba
vastutavates ametites läbiproovitud inimeste võimuletulekut
hindan pigem positiivseks, samuti nagu suhtun positiivselt
sellesse, et valitsev Reformierakond kutsus koalitsiooni
sotsiaal-demokraadid, mis on esimene tunnus tänase
päeva reaalsuse mõistmisest reformierakondlaste poolt.
Reaalsus on aga selline, et ühiskonnas on aina enam tunda
vajadust senise liberaalse arenguvektori kallutamise järele
sotsiaalse poole ning sellises olukorras võib sotsialistide
kaasamine osutuda üsna kasulikuks. Kas see tähendab,
et Reformierakond kavatseb loobuda oma poliitikas
liberaalsetest väärtustest? Arvan, et mitte, kuid arusaamist,
et ilma sotsiaalsete elementideta enam edasi minna ei saa, on
märgata palja silmaga.

Mis puudutab kohalike omavalitsuste ootusi valitsuses
toimunud vangerdustest, siis need on endised: me ootame
ja kavatseme nõuda koostööd sellisel tasandil, mis teeb meie
hääle kuuldavaks ja muudab meie suhted partnerluseks,
sest lõppkokkuvõttes on omavalitsused Eesti ühiskonna
poliitilise ja riikliku süsteemi tähtsaimad segmendid,
milleta on võimatu teostada mistahes ümberkujundusi.
Haldusreform on üks ere näide – kõik katsed viia see läbi nö
ülaltpoolt on jäänud tulemusteta, reform ise on takerdunud
ning jäänud paberiks valitsusametnike laual, kuigi vajadust
haldusreformi järele ei ole keegi eitanud ega eita praegugi.
Enamgi veel, minu teada on omavalitsused dialoogiks
valmis ja on sõnastanud omapoolsed ettepanekud, millest
tähtsaim tugineb haldusüksuste ühinemise vabatahtlikkuse
põhimõttel, lähtuvalt huvide ühtsusest, vastastikusest kasust,
samuti regioonide kultuuriajaloolistest traditsioonidest.
Selles plaanis oleme isegi astunud sammu edasi, määratledes
tõmbekeskused, millest üheks on tunnistatud ka Maardu
linn. Nüüd seisab ees kehtestada tõmbekeskuste staatus
riiklikul tasandil, mis ühtlasi tähendaks ka nende arengu
finantsprobleemide lahendamist, vastasel juhul ei teki mingit
tõmmet ja kõik jääb vaid heade kavatsuste staadiumisse…
Tõesti, milleks peakski näiteks Jõelähtme vald Maarduga
ühinema, kui see ei too vallaelanikele nähtavat elujärje
paranemist või kui meie linnal ei teki tõmbekeskuste
elemente?
Mõned küsimused puudutavad Ellina Letjutšaja
intervjuud ja puudutavad omavalitsuste koostööd.
Missugusel kohal on see tegevussuund Teie kui linnapea
töös?
See on üks prioriteetidest. Olen sügavalt veendunud selles,
et praegustes tingimustes omavalitsused, eriti naabrid,
tõsise koopereerumiseta läbi ei saa. Toon tuntud näite
kergliiklusteede projektist, mille viisime ellu kümne
omavalitsuse koostöös. Siinkohal on oluline, et sellise
koopereerumiseta poleks nimetatud projekti sündinudki,
sest Euroopa Liit ega Eesti riik ei oleks kunagi Maardule
seda tohutut summat eraldanud. Nüüd aga on meil
kogemus ja me teame, et samamoodi on võimalik lahendada
teisigi arenguprobleeme: ehitada koole, lasteaedu, rajada
parke ja puhkealasid… Muuhulgas uurime parasjagu
koostöövõimalusi nn põlvkondade maja ehitamiseks
Muugale. Selle järele on terav vajadus, kuna Muuga piirkond
areneb tormiliselt ja selle elanikkond suureneb järjekindlalt.
Samal ajal puudub Muugal praegu keskus, kus muugalased
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võetakse sagedamini kuulda ja tihti toetatakse ka meie ideid
ja ettepanekuid. Maardu juhtkonna autoriteedist maakonnas
annab tunnistust ka asjaolu, et hiljuti valiti mind rõhuva
häälteenamusega Harjumaa omavalitsuste liidu juhatusse,
ja mis omakorda avab Maardule uusi väljavaateid, veelgi
kindlustades meie positsiooni nimetatud regionaalses
organisatsioonis.
Järgmises numbris jätkab Nikolai Vojeikin vastamist lugejate
küsimustele.

saaksid veeta vaba aega, suhelda ja samas kasutada mitmeid
hädavajalikke teenuseid. Küsimus on aktuaalne ja nõuab
lahendamist ning me tegeleme sellega.
Ühiste jõududega üritavad omavalitsused aina sagedamini
ellu viia ka teisi projekte: transpordi, hariduse, kultuuri,
spordi, infovahetuse jm valdkondades.
Mul on meeldiv tõdeda, et Maardu linn on selles küsimuses
pidevalt sündmuste epitsentris ja me püüame olla vähemalt
proaktiivsed, et meie linna huvisid võetakse võimalikult
täielikult arvesse. See annab meile tubli eelise – meid

MAARDU LINNAVALITSUSE ELANIKEREGISTRI ARUANNE, Märts 2014
Seisuga 01.04.2014 on registreeritud Maardu
linnas
Summaarne elanike arvu muutus märtsis 2014.a
NENDEST:
Saabunud
välismaalt
Eestist
Taastatud elukoht (saadud dokumendid)
Kokku
Lahkunud
välismaale
Eestisse
Kustutatud ilma dokumentideta
Kokku

(inimesi)
15908

Ränne
Regisreeritud sünde
Registreeritud surmasid
Iive
Elukohavahetust Maardu linnas teostas
Korteriomaniku õigustatud nõudmisel muudetud aadress: “Maardu linn”
Muugale registreeritud
lahkunud
nüüd on seal
Maardu järve äärde registreeritud
lahkunud
nüüd on seal

-31

7
37
3
47
9
54
2
65

-18
11
24
-13
35
14
15
14
1909
0
2
212

Tatjana Gordejeva
Registripidaja

ABILINNAPEA VALEV KALD
Esimene osa
niteenindus, kultuuri
ja spordi arendamine.
Ei saa väita, et olen
kõikidesse tegevussuundadesse
juba
sisse elanud, aga ma
püüdsin endale selgeks teha tähtsamad ja
prioriteetsemad töölõigud, mis vajavad
pidevat tähelepanu ja
keskendumist. Mulle
on täiesti selge, et humanitaarvaldkond on
kõige läbipaistvam ja
märgatavam, kuna on
vahetult seotud linlaste igapäevase eluga. Mistahes valearvestusi ja tegematajätmisi
nendes omavalitsuse tegevusvaldkondades on kohe näha ja
tunda; umbes nagu koristamata pori ja prügi linna maadel, mis
torkavad kohe silma igaühele.
Mida peate prioriteetseks oma vastutusala valdkondade kontekstis?
Märgin ära kolm, kuigi tegelikult on prioriteete märksa enam,

Valev Kald on Maardu omavalitsuse juhtidest noorim. Abilinnapea ametis alustas ta tööd kolme kuu eest. Sellest, kuidas tal selles
vastutusrikkas ametis läheb, missuguste probleemidega ta kokku
puutub ja missuguseid tulevikuplaane peab, räägibki Valev Kald
meile järgnevas intervjuus.
Kas ettepanek asuda abilinnapea kohale tuli Teile üllatusena?
Kuidas hindate oma valmisolekut selleks tööks?
Ettepanek tuli täieliku ootamatusena, olin isegi mõneti jahmunud, saades aru, missuguse vastutuse ma endale võtan, nõustudes vastu võtma üht juhtivat ametikohta Maardu linnavalitsuses.
Teisalt olen praktiliselt kogu teadliku elu elanud ja töötanud
Maardus, seepärast olen hästi tuttav linna elu ja enamiku probleemidega ning mõistan neid. Haridustaseme pärast ei pea ma
muretsema, samuti suhtluse pärast – nee kogemused sain kõrgkoolist, õpetajatööl ja suuresti ka parteitöö Ühendatud
vasakpartei juhatuse esimehena.
Kaalunud kõiki poolt- ja vastuargumente, otsustasin end vastutusrikkal tööl proovile panna ja andsin oma nõusoleku.
Missugused eluvaldkonnad kuuluvad Teie pädevusse ja kas
Teil on õnnestunud selle lühikese ajaga süveneda oma töövaldkondade probleemidesse?
Linnavalitsuses on minu vastutusalas humanitaarküsimused,
mille hulka kuuluvad: sotsiaalsfäär ja haridus, elanike meditsii-
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sest praktiliselt iga arengukavas mainitud küsimus on olemuselt
prioriteetne.
Alustan haridusest.
Pealtnäha on siin kõik üsna korras. Maardu koolid ja lasteaiad
tegutsevad hästi. Koolides ja koolieelsetes asutustes töötavad
meil väga kogenud ja kvalifitseeritud juhid, õpetajad ja kasvatajad. Õppe- ja kasvatusprotsess ning kaasaegsete metoodikate
rakendamine on nõutaval tasemel.
Ent jätkuv keskhariduse reform, mille parameetritele me vastame, seab meie ette teatud raskused, millest peamine seisneb
koolide riiklikus alarahastamises käesoleval aastal. See tähendab, et kui kogu raha ei õnnestu riigieelarvest saada, tuleb meil
täiendavaid summasid otsida ise, näiteks linnaeelarve tuludest.
See on aga muljetavaldav summa, eriti arvestades olukorda finantssfääris, mille on tundlikuks muutnud eelmisel aastal aset
leidnud elanike äravool. Me kaotasime üle 600 maksumaksja.
Loomulikult uurime paralleelselt linnas toimiva haridussüsteemi osalise reorganiseerimise mitut varianti, millest halvim
oleks õpetajaskonna vähendamisega. Oluline on rõhutada, et
samaaegselt töötatakse välja motivatsioonipakette, mis hoiaks
õppivaid noori kodulinnas järgmisele haridustasandile jõudes
nii alg- kui keskkooli kui kooli ja gümnaasiumi lõpetamisel.
Eesmärgiks on luua linnas kutsesuunitluse, võimalik, et ka kutsehariduse süsteem, mis võimaldaksid meie noortel omandada

Maardu ettevõtete nõudlustele vastav eriala. Siinkohal märgin,
et viimase kahe aastaga õnnestus meil koostöös kohalike ettevõtjatega viiekordselt vähendada linna töötute arvu, mis kriitilistel aastatel ulatus 2500 inimeseni. Täna on neid 400.
Vähemalt sama oluliseks peame sotsiaal- ja meditsiiniteenuste arendamist.
Tuletan meelde, et veebruaris esitas linnavalitsuse sotsiaalosakond üksikasjaliku aruande eelmise aasta tööst ja see töö sai
linnavolikogult positiivse hinnangu. Tõepoolest – hoolimata
teatud eelarvelistest kitsendustest püüame igati toetada enim
abi vajavaid elanikke. Mõne parameetri poolest edestame isegi
pealinna. Nüüd tuleb meil sotsiaalabi süsteemi maksimaalselt
optimeerida ja pöörata see nende poole, kes seda kõige enam
vajavad.
Mõnevõrra keerulisem on olukord tervishoius, sest Maardu
haigla ja polikliinik on eraettevõtted. Nimetatud asjaolu pidurdab märkimisväärselt nendele linnaeelarvest rahalise abi eraldamise võimalusi, samas kui riigi poolt eraldatavad vahendid
ei luba meie tervishoiuasutustel alati aja nõuetega kaasas käia.
Kuid tuleb tunnistada, et viimaste aastate jooksul on selles suunas ka üsna palju ära tehtud. Jõudumööda püüame katta ühtesid või teisi kulusid, kuid sellest rahast loomulikult ei piisa ja
siis on haigla juhtkond sunnitud kasutama turumehhanisme
ehk siis suurendama tervishoiuteenuste hinda.

aprillikuu sündmused

Maardu poksijad ei vääratanud
Legendaarse treeneri Aleksandr Baranovi mälestusvõistlused ning ühtlasi XXXV
rahvusvaheline poksiturniir Maardu karikale toimusid 12.-13. aprillil. Nahkkindamehi tuli kohale Rootsist, Valgevenest, Ukrainast, Soomest, Lätist, Leedust,
Eestist ja Venemaalt. Kokku osales jõuproovil üle 115 poksija.
Maardu turniiri aukülaliseks oli NSVL rahvusvahelise klassi meistersportlane Gennadi Tolmatšov – NSVL 1972. aasta noortemeister, NSVL-USA neljast
maavõistlusest osavõtnu. Tolmatšov kuulub XX sajandi parimate poksijate hulka
Eestis. Samuti austas turniiri oma juuresolekuga Ukraina võistkonna esindaja,
Ukraina teeneline treener V. Dvortsov, kelle sekundeerimisel võitis Konstantin
Dzju 1993. aasta maailmameistrivõistlustel kulla.
Nagu juba tavaks, alustasid tuleproovi kõige nooremad ning vaatamata nende
vanusele läks ringis ägedaks jõukatsumiseks. Kuna Maardus on suur hulk poksihuvilisi, ei mahtunud seegi kord kõik tribüünidele. Kõik pöidlahoidjad ootasid
ärevusega oma lemmiku – Deniss Kormilini etteastet ja neil ei tulnud pettuda.
Juba turniiri avapäeval tuli Denissil vägagi raske pähkel katki hammustada. Ergutuskoori saatel läks meie esinumber vastu ühele kindlamaks favoriidiks peetud
Ukraina poksijale ning saavutas hiilgava võidu. Finaalkohtumises paraku Deniss
poksiringi ei tulnudki, kuna esimeses kohtumises saadud vigastus ei võimaldanud tal turniiri jätkata.
Maardu poksijate võiduseeriat ei õnnestunud selgi korral miski väärata. Ei rajud
venemaalased, ega Valgevene olümpiakoondise reserv, ei võimsad soomlasedki
suutnud Maardu mehi painutada. Juba 35. korda järjest saavutas esikoha Olümp - Maardu Kalev võistkond.
Oma kaalukategoorias tulid esikohale: Vlad Romanjuk (sai Maardu karika ning tunnistati turniiri parimaks poksijaks), Makar
Vdovitšenko, Daniil Golovatš, Igor Vorobjov (sai Maardu karika ilusa tehnika eest), Daniil Semaško, Daniil Želbunov, Marek
Saal, Erik Kabanov, Vadim Košman, Boris Šaklein, Nikolai Zubalevitš, Tarmo Boženko, Gennadi Štšerbin, Artur Danilov,
Maksim Živnerjov, Stas Gavrilov (võitis poksijat Aafrikast) ning Tatjana Martinson (võitis teises raundis Valgevene sportlast).
Vadim Kitškerkinile, kes saavutas teise koha, anti karikas kompromissitu võitluslikkuse eest.
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Poksiturniiri lõpetas demonstratsioonesinemine K-1 reeglite
järgi, kus näitasid oma oskusi elukutselised kikkpoksijad, Eesti
selle ala meistrid. Võitjaks tuli sellel karmil spordialal Nikita
Štšerbakov.
“Hetkel on mõningaid probleeme finantseerimisega,” märkis
klubi Olümp - Maardu Kalev vanemtreener Jevgeni Golovatš,
“kuid vaatamata kõigele tõestame me jätkuvalt, et Maardu poks
on elujõus ja meie atleedid pakuvad konkurentsi välismaistele
vastastele ka kõige kõrgemal tasemel.” Treeneri sõnul on ülimalt
tähtis pedagoogiline protsess.
“Poksijaks ei pruugi sa saada, aga inimene pead sa olema,“ –
selline on spordiklubi deviis.

Poksiklubi treenerid Ivan Šumjakov, Andrei Malahhov ning
Jevgeni Golovatš avaldavad tänu Maardu linnavalitsusele eesotsas volikogu esimehe Georgi Bõstrovi ning linnapea Nikolai
Vojeikiniga toetuse eest traditsioonilise turniiri korraldamisel.
Samuti suured tänud Sergei Petrovile mahuka organisatoorse
panuse eest ning ka kõigile teistele abilistele selle suurepärase
spordiürituse edukal läbiviimisel.
www.olimpmaardukalev.ee

Aktuaalset

Maikuu viimasel pühapäeval valib Eesti Euroopa Parlamenti
Alo Heinsalu,
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees
Euroopa Parlamendi valimised toimuvad Eestis 25. mail. Kümme aastat Euroopa Liitu kuulnud Eesti kodanikud valivad kolmandat korda need kuus saadikut, kes järgneval viiel aastal Eesti sõnumi Euroopasse viivad.
Euroopa Parlamendi valimiste suurim muutus võrreldes viie
aasta taguse ajaga on avatud nimekirjade taaskasutuselevõtt.
Teisisõnu, valija annab hääle talle meelepärasele kandidaadile.
Kui kandidaadi erakond kogub üldkokkuvõttes samuti nii palju hääli, et nad saavad oma esindaja Euroopasse läkitada, saab
mandaadi just see kandidaat, kes kogus kõige enam hääli. Vahet
ei ole, kas ta on asetatud partei siseselt nimekirjas esimesele või
12. positsioonile.
Palju on tuntud huvi ka selle vastu, mis saab siis, kui enim hääli
kogunud kandidaat loobub oma kohast – kas siis lähevad hääled kaotsi? Lühike vastus on, et ei lähe, sest mandaadi saab sellest nimekirjast häälte arvult järgmine kandidaat.
Üksikkandidaadid on Euroopa Parlamendi valimistel justkui
ühe kandidaadiga erakonnad, kes võistlevad hääle eest kõrvu
erakondadega. Näiteks võiks tuua 2009. aasta valimised, kus

Indrek Tarand oleks võinud
häälte arvu järgi veel teisegi
mandaadi saada, kuid üksikkandidaadina ei olnud
tal mõistagi võimalik kedagi kaasa võtta. Samuti ei saa
üksikkandidaat endale määrata asendusliiget. Kui üksikkandidaat loobub, saab koha
esimesena mandaadist ilma
jäänud erakond või üksikkandidaat.
Hääletada saavad Euroopa
Parlamendi valimistel Eesti
kodanikud ja ka kõik Eestis elavad teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud.
Euroopa Parlamendi valimised toimuvad maikuu viimasel pühapäeval. Võrreldes eelmiste kordadega on valimispäev nihutatud varasemaks. Hääletaja jaoks on see mugavam, puhkused
ei ole veel alanud, töine ja asine mõtteviis paneb tegutsema ja
kaasa mõtlema.
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Neile, kes aga siiski valimiste pühapäeval jaoskonda minna ei
saa, on pakkuda mitmeid teisi võimalusi oma eelistuse väljendamiseks.
Kümme päeva enne valmispäeva ehk 15. maist algab elektrooniline hääletamine, mis kestab 21. maini. Samal ajal saab juba
oma hääle anda ka jaoskondades – 15.-18. maini toimub hääletamine maakonnakeskustes ning 19.-21. maini on avatud kõik
jaoskonnad. Valimispäeval saab hääletada vaid oma jaoskonnas
ning hääletamiskasti tellida ka koju.

Euroopa Liit oma 28 liikmesriigiga on kirju organisatsioon. Kui
Eestis saab kandideerida alates 21-eluaastast, siis näiteks Austrias ja Prantsusmaal tohib kandideerida 18-aastane, Itaalias ja
Kreekas alles 25-aastane EL-i kodanik. Eestis valimiskünnis
puudub, kuid pooltes EL-i riikides on see olemas, jäädes 1,8% ja
5% vahele. Belgias, Kreekas, Küprosel ja Luksemburgis on hääletamine kohustuslik. Ja isegi valimispäevad on erinev – hollandlased ja ühendkuningriigi elanikud saavad oma valiku teha
juba 22. mail. Meie valimispäev on pühapäev, 25. mai!

Kas oleme ootamatusteks valmis?
Mihkel Mandre
Swedbank Life Insurance SE

raha kogumist pangakontole. Ehkki ka kontol olevad säästud
on kindlasti samm edasi, pole need sageli ootamatus olukorras
toimetulekuks piisavad. Hoiustatud säästude keskmised summad ei ületa paraku endiselt isegi ühte Eesti keskmist palka.
Uuringu tulemused näitavad, et inimeste valmidus teha midagi
ära oma majandusliku kindlustatuse tagamiseks siiski kasvab,
mida kinnitab ka statistika - järjest rohkem sõlmitakse elu- ja
laenukindlustuslepinguid, mis pakuvad kõige kindlamat kaitset
just enim tajutud riskide vastu. Võrreldes majanduskriisi-eelse
ajaga pööratakse täna juba üha enam tähelepanu just pere turvatunde tagamisele.

Eesti inimeste võime tagada toimetulek igas olukorras on jätkuvalt väga õhuke. Ohte küll teadvustatakse, ent paljudel puudub
täna veel plaan, kuidas ennast nende vastu kaitsta. Kõige rohkem peavad inimesed oma majandusliku kindlustatuse ohustajaks peretoitja kaotust, rasket haigestumist ja kodukaotust,
selgus hiljutisest Eesti elanike majandusliku toimetuleku uuringust. Iga viies vastaja tõdes, et nende olukordade realiseerumisel oleks ta ilmselt hädas.
Seejuures hindavad maapiirkondade elanikud enda võimet
tulla toime erinevate majanduslike takistuste korral haavatava- Toimetuleku ABC
maks kui linnades elavad inimesed.
Selleks, et hinnata kui hästi on pere ootamatuste vastu kaitstud,
Ülehinnatud abivahendid hädaolukorras
tuleb arvutada esmalt välja pere varade ja kohustuste tasakaal.
Kohustustena võta arvesse kõik olemasolevad laenud. KohusEnamik loodab majandusliku olukorra halvenedes kasutada tuste hulka oleks mõttekas lisada ka pere jooksvateks kuludeks
oma lähedaste ja pere abi. Sageli ülehinnatuna tundub aga loo- vajalik summa (ideaalis 6 kuni 12 kuu palga ulatuses).
tus, mis pannakse kinnisvara müügile ja säästude kasutami- Varadena võta arvesse vaid need vahendid, mida pere saaks
sele. Miks? Kinnisvarana näevad inimesed sageli oma eluaset. kohe kasutada või vähemalt suhteliselt kiiresti realiseerida. Kui
Esiteks, selles ju elatakse, kuid teiseks on igal neljandal perel oled sõlminud elu- või laenukindlustuslepingu, siis lisa kindlusostetud see laenuga ega taga seetõttu vajaminevat raha häda- tussumma varade hulka. Ära võta varadena arvesse kodu – seda
olukorras.
vajab pere ju igas olukorras. Kui kohustused ja varad on tasaParimaks lahenduseks toimetuleku tagamisel peavad inimesed kaalus, siis on kõik hästi !
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KODUTOETUS LASTERIKASTELE PEREDELE
Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 07. aprillist
lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste
esitamise tähtaeg on 19.05.2014.
Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks
ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe
leibkonna liikme kohta 2 viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel
ei ole suurem kui 355 eurot kuus.
Maksimaalseks toetussummaks on 7000 eurot, kui taotleja leibkonnas on 8 või enam last, on maksimaalseks toetussummaks
14 000 eurot. Taotleja, kes on eelnevalt meetme raames toetust
saanud, võib taotleda toetust kuni 5000 eurot.
Varasematel aastatel toetust saanud leibkonnad, kes vastavad
toetuse taotlemise tingimustele ja kellel on olemas jätkuv vajadus toetuse järele, peavad korduvatoetuse taotlemise hetkeks
olema kasutanud eelmist toetust sihtotstarbeliselt, projekti tähtaegselt lõpetanud ja KredExile esitanud toetuse kasutamise aruande.
Toetuskõlblikud tegevused:
• eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine,
samuti eluaseme tehnosüsteemide – või võrkude rajamine,
muutmine või asendamine
• eluaseme renoveerimine
• ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega ja ehitusloa või ehitamiseks kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku taotlemisega seotud kulude katmine
• eluaseme soetamine leibkonnale
• eluasemelaenu põhiosa tagasimakse toetamine
Nõuded taotlejale:
• Taotleja on seaduslik(ud) vanem(ad), lapsendaja(d), kasu
vanem(ad), eestkostja(d) või võõrasvanem(ad), kelle leibkonda kuuluvad vähemalt neli kuni 19-aastast last. Leibkonda
kuuluvad vanemad esitavad taotluse ühiselt
• Taotleja on koos laste ja täiendavate ülalpeetavatega registreeritud rahvastikuregistris toetuse aluseks olevasse eluruumi
• Eluaseme soetamise, ehitise püstitamise või elamiskõlbmatu
elamispinna rekonstrueerimise korral on taotleja koos lastega
registreeritud rahvastikuregistris samale aadressile
• Taotleja või tema kuni 19-aastane laps on toetuse aluseks oleva eluruumi omanik, kaasomanik või saab selle omanikuks
või kaasomanikuks enne toetuse väljamaksmist
• Taotleja omandis ei ole rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisomand v.a kõrvuti või üksteise peal paiknevad
korteriomandid või majaosad, mis on omavahel ühendatud
• Taotleja leibkonna kahe viimase aasta keskmine maksustatav
tulu leibkonna ühe liikme kohta ei ole suurem kui 355 eurot
kuus va eelnevalt eraldatud toetus
• Taotlejaks ei või olla isik, kelle suhtes on jõustunud kohtuotsus
füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ja/või pankroti
väljakuulutamiseks või kelle vastu on algatatud täitemenetlusi
võlgade katteks ja/või kelle kinnisvara on arestitud
Nõutavad dokumendid:
• taotlus
• taotleja(te) isikuttõendava dokumendi koopia
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• ülalpeetavate puhul tõend, mis kinnitab ülalpeetava vastavust
juhendi punktis 1.3.5 toodud nõuetele
• koopia lapsendaja, kasuvanema, eestkostja, võõrasvanemaks
määramise otsusest
• taotleja kõigi täisealiste leibkonna liikmete 2012 ja 2013 aasta tuludeklaratsiooni koopia (pdf formaat internetipangast),
täisealiste leibkonna liikmete töötamisel välisriigis tuludeklaratsioonide koopiad kohase välisriigi maksuametist
• juhul, kui tuludeklaratsioone ei ole esitatud ja/või tulu saadud, siis Maksu- ja Tolliameti tõend 2012 ja 2013 aastal saadud maksustatava tulu või selle puudumise kohta
Laste sünnitunnistusi, abielutunnistusi või abielutõendeid ei
pea esitama v.a. juhul kui dokumentidele puudub ligipääs rahvastikuregistris.
Vastavalt sihtotstarbele esitatakse lisaks järgmised dokumendid:
Ehitise püstitamine, rekonstrueerimine, laiendamine, renoveerimine, tehnosüsteemide või - võrkude rajamine, muutmine,
asendamine:
• ehitustööde eelarve
• hinnapakkumised vähemalt kahelt tööde teostajalt, kui projektis sisalduvate tööde teostamiseks kasutatakse teiste isikute
teenuseid
• hinnapakkumine vähemalt ühelt ehitusmaterjalide müüjalt,
kui projektis sisalduvad tööd tehakse ise
Eluaseme soetamine:
• soovitava eluaseme kirjeldus, kuhu märgitakse kinnisasja
tüüp, asukoht, suurus, seisukord, sissekolimisvalmidus, remondivajadus ja selle hinnanguline maksumus, kirjeldusele
lisatakse fotod või internetiaadress fotode leidmiseks internetist
Eluasemelaenu põhiosa tagasimakse taotlemine:
• krediidiasutuse tõend eluasemelaenu kohta, milles on näidatud laenulepingu number, laenulepingu sõlmimise kuupäev,
laenu saaja(d), laenu sihtotstarve, laenu summa, laenuobjekti aadress, laenu põhiosa jäägi summa, igakuise tagasimakse
kuupäev ja võimalike laenuvõlgnevuste olemasolu.
Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada KredExile digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressiltoetused@kredex.ee või
paberkandjal AS Eesti Posti kaudu tähitud kirjana aadressil SA
KredEx, Hobujaama 4, Tallinn, 10151.
Toetuse täpsed tingimused on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud juhendiga „Kodutoetus
lasterikastele peredele”. Nii juhend kui taotlusvorm koos lisadega on kättesaadavad KredExikodulehel .
Pärast taotlusvooru lõppemist ja laekunud taotluste menetlemist, küsib KredEx tingimustele vastavate taotlejate elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt hinnangu taotlejale toetuse
eraldamise vajaduse, sihtotstarbelise ja jätkusuutliku kasutamisvõimekuse ning leibkonna liikmelisuse kohta.
Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta järgmistel telefoninumbritel: 667 4110, 667 4109, 667 4108.
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Austatud kaaslinlased!
Maardu Linnavalitsuse otsusega kuulutatakse välja ülelinna- tõestaks ka autorlust. Kunstilised ning kirjanduslikud võistlise loomevõistluse “Meie Maardu” teine etapp. Konkursiga lustööd tuleb pealkirjastada.
tähistatakse 23 aasta möödumist päevast, mil Eesti presidendi
4.6. Kõik esitatavad võistlustööd koos selgituskirjadega tuleb
seadlusega kuulutati välja Maardu linna omavalitsus.
saata konkursi žürii aadressile. Elektronpostiga edastatavad
Osaleda võivad kõik soovijad. Ürituse tingimused ning täht- saadetised peavad olema varustatud märksõnaga “Konkurss
2014”. Fotod, joonistused, graafilised lehed ja teised kunstiajad on esitatud allpool toodud tingimustes.
taiesed tuleb esitada konkursi žüriile läbi sekretäri, kelleks
Võtkem siis aktiivselt osa sellest toredast üritusest! Sellega anon linnavalitsuse administraator (Kallasmaa 1 fuajees).
nate kõik oma panuse meie linna positiivse maine kujundaNõuetekohaselt vormistamata töid konkursile ei võeta.
misse!
5. Võistlustööde hindamise kord

MAARDU 2014. AASTA LOOMEVÕISTLUSE 5.1. Konkursi žürii vaatab jooksvalt üle kõik laekuvad võistlustööd, sealjuures mitte harvem kui kord kahe kuu tagant.
REGLEMENT
1. Üldsätted
1.1. Selleks, et tõsta ja stimuleerida Maardu elanike loomingulist aktiivsust ning samuti suurendada lugupidamist oma
kodulinna vastu, viib Maardu Linnavalitsus koos ajalehega
Maardu Panoraam läbi ülelinnalise loomevõistluse, et selgitada välja parimad Maardu linna kajastused järgmistes valdkondades:
* Parim tunnuslause linnale.

Žürii hindab esitatavate tööde taset ning otsustab, kas lubada
sel osaleda konkursil või mitte.

5.2. Otsused selle kohta, kas tööd on lubatud konkursil osalema või mitte, saadetakse kirjalikult tööde autoritele. Keeldumise korral on autoritel võimalus oma esitatud tööd ka
tagasi saada.
5.3. Võistlustööde ülevaatamine, hindamine ning võitjate
väljaselgitamine kõigis nominatsioonides toimub kolmes
vanuseklassis:

* Parim kirjanduslik ülevaade Maardu linnast (essee, jutus- noorim grupp: 3-10 aastased
tus, luuletus etc.)
- juunioride grupp: 11-17 aastased
* Parim linna kujutav kunstiline lahendus, sealjuures eraldi
- täiskasvanute grupp: 18 aastased ja vanemad
kujutava kunsti ning fotograafia osas.
* Parim konkursiväline töö

6. Võitjate selgitamine ning autasustamine

2. Loomevõistluse läbiviimise aeg: 24. aprillist kuni 24. 6.1. Konkursi kõigis nominatsioonides ning vanuse gruppides viiakse edukamate osalejate väljaselgitamine läbi hiljeoktoobrini 2014. aastal.
malt 31. oktoobril 2014. aastal. Autasustamine toimub hil3. Žürii
jemalt 10.novembril 2014. aastal. Žüriil on õigus igas nomi3.1. Esitatud tööde eelhindamise ning paremate edasipääsu natsioonis tunnistada võitjateks ka 2 või enam osalejat.
kõigis valdkondades otsustab žürii, kelle arvulise ning per6.2. Võitjaid autasustatakse diplomite ning meenetega ning
sonaalse koosseisu määrab linna juhtkond. Žürii esimeheks
nende nimed ja portreefotod kantakse linna auraamatusse.
on linnapea või tema poolt volitatud isik.
Parimad võistlustööd avaldatakse Maardu Panoraami veer4. Loomevõistlusest osavõtu tingimused
gudel ning linna veebilehel.
4.1. Kõigis eelnimetatud valdkondades toimub konkurss ette 7. Lõppsätted
nähtud ajaliste tärminite piires.
7.1. Käesolevad tingimused jõustuvad nende avaldami4.2. Loomevõistlusest võivad osa võtta kõik Maardu linna se hetkest linnalehes Maardu Panoraam ning on kehtivad
püsielanikud. Oma tööde esitamisel žüriile on vajalik ära kuni ürituse lõpuni. Loomevõistlus loetakse lõppenuks koos
märkida isiklikud andmed: nimi, vanus, kontakttelefon ning võitjate autasustamisega ning muude punktis 6.2 kajastatud
elektronposti aadress.
protseduuridega.
4.3. Väljaspool Maardut elavad huvilised saavad samuti kon- 7.2. Kõik parandused ja täiendused käesolevas reglemendis
kursiväliselt üritusel osaleda. Nende tööd hinnatakse eraldi vormistatakse kirjalikult ning kinnitatakse loomevõistluse
nominatsioonis “Parim konkursiväline töö”.
žürii poolt hääletamise tulemusel. Sel puhul kaotab eelnev
4.5. Iga konkursile esitatud töö peab olema varustatud lühi- reglement oma kehtivuse ning koheselt jõustub uus redaktkese seletava märkusega, mis mõtestaks lahti töö idee ning sioon, mille on kinnitanud linnapea.
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PIDULIK VASTUVÕTT LINNAVALITSUSES
26. märtsil toimus Maardu linnavalitsuses pidulik vastuvõtt.
Kõigepealt tunnustati Maardu ujumiskuulsust, allveeujumise maailmameistrivõistluste etapivõitjat JELENA SMIRNOVAT ja tema treenerit ANDREI MERKURIT.
Autasude üleandmisel märkis abilinnapea Valev Kald meie ujujate kõrgeid saavutusi maailmataseme võistlustel, ütles tänusõnu Jelena Smirnovale, tema treenerile ja kogu Maardu võistkonnale ning soovis neile edu edaspidiseks. Ta märkis, et oma
võitudega annavad sportlased ja treenerid tohutu panuse mitte
ainult spordi populariseerimisse noorte seas, kuid ka Maardu
positiivse maine kujundamisse Eestis ja välismaal.
Järgmisena said auhinnatud Maardu 2013. aasta viktoriini
võitjad. 138 osavõtnust tõsteti seekord esile viis parimat, kelleks osutusid ALEKSEI ANDRIANOV, VLADIMIR KISSELJOV, IRINA NIKOLAJEVA, GALINA LILMAN ja KAIRE
RANNASTE.
Kõigile anti üle meened ja linnavalitsuse aukirjad linnapea Nikolai Vojeikini allkirjaga ning toimus osavõtjate pildistamine.
Vastuvõtu lõppedes toimus viktoriini võitjate, abilinnapea ja

Maardu Panoraami toimetuse osavõtul vestlus, milles vahetati arvamusi viktoriini ja sellest osavõtu teemal. Räägiti ka linnalehe sisust. Kõik vastuvõtust osavõtjad väljendasid rahulolu
linnalehe tasemega ja arvasid, et linnaleht peaks ka jätkama
linnaelu tähtsamate sündmuste valgustamist.

Maardu gümnaasiumis
Naljapäev gümnaasiumis
1. aprill on kogu maailmas teada-tuntud nalja ja naeru päevana. Tähistasime seda lõbusat päeva meiegi oma gümnaasiumis.
Naer ja rõõmus tuju valitsesid juba hommikust peale. Naljakad
loomad ja muinasjututegelased pakkusid kooli saabuvatele õpilastele maiustusi. Algklasside lastel ei lastud vahetunnis hetkegi
igavleda! Aulas kordasid mudilased üksmeelselt muinasjutuliste loomade ja muinasjututegelaste liigutusi ja tantsisid nendega. Lapsed tulid kohale kõikvõimalikes klounikostüümides.
Kõik nägid välja väga naljakad ja nende pingutusi kroonisid
toredad auhinnad.
Ootame läbematult juba järgmist aastat, et veeta sama lõbus
naljapäev!
Julia Pronjagina
VIII D

Riigikogu külastus
Märtsis külastasid IX-XII klasside õpilased Eesti Vabariigi Presidendi residentsi, Riigikogu ja Euroopa maja.
Presidendi residentsis toimunud ekskursioonil nägid õpilased
kabinette, kus toimuvad nõupidamised, kohtumised välisriikide saadikutega ja kus tehakse igapäevast tööd.
Riigikogus nägime istungitesaali. Giid jutustas, et igal parteil
on oma rida. Õpilased said istuda ajakirjanikele ette nähtud
saaliosas. Hiljem toimus kohtumine poliitik Olga Sõtnikuga,
mille käigus arutati elavalt maailmas toimuvat. Toimus ka viktoriin, millega kontrolliti õpilaste poliitikaalaseid teadmisi, parimad said auhindu.
Euroopa majas näidati õpilastele riigi majandusstatistika teemalist presentatsiooni.
Päev möödus sisukalt – õpilased said palju teada riigi juhtimi-

sest ja poliitilisest elust. Sellised õppereisid on väga kasulikud.
Karina Ivanova
IXA
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Konkurss „Maa värvid 2014“
Kevadvaheajal selgusid Tallinnas toimunud iga-aastase rahvusvahelise laste loomevõistluse „Maa värvid 2014“ tulemused ja
võitjate nimed. Tänavu oli loomevõistlus pühendatud eesti lastekirjanike loomingule.
Võistlusele laekub igal aastal üle 5000 töö paljudest maadest:
Eestist, Venemaalt, Rumeeniast, Kasahstanist, Ukrainast, Jaapanist, Canadast jpt. Žüriisse kuuluvad nii elukutselised kunstnikud kui kunsti- ja kultuuritegelased.
Meie gümnaasiumist tõusis seekord parimate hulka (1. koht)
Anastassia Roos (12a, kunstistuudio), kelle töö oli F. R. Kreutzwaldi teose ainetel. 5. koha koos laureaaditiitliga sai Margarita
Jerešina (11a, kunstistuudio) Venda Sõelsepa muinasjutu teemalise töö eest.
Õnnitleme võitjaid ja täname neid gümnaasiumi nimel aktiivsuse ja suurepäraste tulemuste eest! Need lapsed esindasid Eestis ja teiste riikide laste seas mitte ainult Maardu gümnaasiumi,
vaid ka meie linna. Koos teiste nominantidega on nad kutsutud

Tallinnas toimuvale auhindade jagamisele.
Lisainfot loomevõistluse võitjate kohta ja parimate tööde fotosid võib leida veebiaadressil: www.maavarvid.ee.
Olga Peškova
Maardu gümnaasiumi
kunstistuudio juhendaja

Gümnaasium võõrustas külalisi
Ungarist
11. aprillil külastas meie gümnaasiumi Tokaj lastekoor Ungarist (dirigent Erzsebet Pasztorne). Koos Maardu esteetikakeskusega Rado
(juht Margarita Beljajeva) andsid nad ühiskontserdi, millel kõlasid
kaasaegses töötluses ungari rahvalaulud ning 2014. aasta laulupeo
laulud.
Täname abilinnapea Valev Kaldi abi ees ürituse korraldamisel!

Maardu põhikoolis
KOOSTÖÖ VAIMUS
Velikije Lukis toimunud järjekordse rahvusvahelise pedagoogika ainemaratoni raames kohtusid Maardu põhikooli
õpetajad oma kolleegidega ja vahetasid kogemusi. Kohtumiste teema määrati kindlaks möödunud sügisel – „Loomingulisus teeb õpetajast õpetaja“. 2008. aastast meiega tihedates
sõprussidemetes oleva K. Rokossovski nimelise 12. kooli baasil
korraldati avatud tunde, mida andsid nii Velikije Luki kui meie
õpetajad. Kool sai maratonist osavõtjailt ettepaneku teha koostööd ka koduloo uurimisel ja kutse Pihkva rahvusvahelisele koduloouurimise konverentsile.
Kolleegid demonstreerisid infotehnoloogia kasutamist 5. klassi
matemaatikatunnis, samuti projektipõhise uurimistöö võtete
rakendamist algkooli ja kuueaastaste õpetamisel, mis on korraldatud mitte lasteaedades, vaid koolis. See on meie jaoks uudne
nähtus. Need teemad pakuvad meile huvi selle poolest, et meie
pedagoogilise kollektiivi otsusel on õppeaasta teemaks „Kooli
loomingulise potentsiaali arendamine: otsing ja tulemus“. Teema kallal töötades valmistavad õpetajad ette temaatilist õppenõupidamist projektipõhise uurimistöö võtete kasutamisest
tundides ja väljaspool tunde ning seavad eesmärgiks õpilaste
uurimisalaste oskuste ja vilumuste arendamise olemasolevate

teadmiste rakendamisel ja uute omandamisel.
Kolleegidega kohtumisi ette valmistades leidsime tuge mõttele
korraldada Velikije Luki kooli õpilastele ebatavaline eesti keele
tund. Selle viis läbi Natalja Pauri, kes saavutas juba esimestel
minutitel võõraste õpilastega kontakti ja häälestas nad aktiivsele tööle. Eesti keele tunni jaoks valiti välja 2. klassi õpilased, kes
juba õpivad inglise keelt ja tunnevad ladina tähestikku. Suurt
huvi äratasid õpilastes tunnis kasutatud interaktiivsed infotehnoloogiad. Mälestuseks ja tunnis omandatud teadmiste kinnistamiseks jagati lastele ja pedagoogidele välja tunnis kasutatud
kirjalikud materjalid. Velikije Luki õpetajad märkisid huvitavaid iseärasusi metoodikas, mis meie kool kasutab riigikeele
õpetamisel.
Iga õpetajate kohtumine ja kogmeustevahetus avab uusi võimalusi kollektiivide loominguliseks arenguks, uute õppevormide
rakendamiseks, aineõpetajate kutsealaste sidemete tugevdamiseks ja avab uusi koostöösuundi.
Mariam Rannak
Maardu põhikooli direktor
Allikas: www.maardu.ee
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PEDAGOOGIDE LOOMINGULISED SAAVUTUSED
Maardu põhikooli õpetajaid saatis edu XI rahvusvahelisel
pedagoogide kutsemeisterlikkuse konkursil „Puškini mägede aasta õpetaja 2014“. Pihkvas toimunud konkursist võttis
osa 11 õpetajat Venemaalt, Valgevenest ja Eestist. Meie õpetajate Irina Mihelsoni ja Svetlana Tolstova jaoks algas teekord
konkursile mullu oktoobris osavõtuga metoodikakonverentsist „Loomingulisus teeb õpetajast õpetaja“, millest võtsid osa
Sankt-Peterburgi ja Velikije Luki õpetajad. Kolleegide ja kooli
külaliste kõrge hinnang Mihelsoni ja Tolstova ettevalmistatud
avatud tunnile lubas neil konkureerida kolleegidega pedagoogide kutsemeisterlikkuse konkursil.
Konkursist osavõtt näeb ette pedagoogide loomingulise portfoolio kujundamist, essee kirjutamist teemal „Haridusel pole
piire“, avatud tunni läbiviimist Pihkva koolis õpilastele ja improvisatsioonilise tunni läbiviimist kaasvõistlejatest pedagoogidele. Žürisse, mida juhtis pedagoogikateaduste kandidaat,
nimekas õppejõud T. Sokolova, kuulusid Pihkva tuntud pedagoogid, sealhulgas VF teeneline õpetaja N. Tsarjova, teenekas
üldhariduskooli õpetaja, 2006. aasta ülevenemaalise haridustöötajate konkursi võitja, Puškini mägede internaatkooli direktor A. Vassiljev, ülevenemaalise õpetajate konkursi võitja G.
Vassiljeva. Eesti esindaja žüriis oli Eesti vene koolide ühenduse

esimees L. Poljakova, kes pikaajalise žüriiliikmena osutas meie
kooli õpetajatele oma nõu ja kogemuste baasil suurt organisatsioonilist abi konkursiks valmistumisel.
Konkurents oli pingeline ja seda väärikam oli Maardu pedagoogide edu. Kokkuvõttes saavutasid meie õpetajad esikoha
nominatsioonis „Parim vene kool väljaspool Venemaad“ ning
ttulid võitjaks veel neljas nominatsioonis: parim tund, parim
improviseeritud tund, lastežürii auhind ja parim presentatsioon. Tähtsaimaks positiivseks hinnanguks meie pedagoogide
esinemistele sai aga siiras tunnustus nende veenvale ja teenitud
võidule konkurentide poolt Kaasanist ja Polotskist.
S. Tolstova ja I. Mihelsoni edu – see on tunnustus kooli kollektiivile, kes püüdleb loomingulise õppekeskkonna kujundamise
poole, otsides innukalt uusi teid. Just seepärast valisid pedagoogid õppeaasta teemaks „Kooli loomingulise potentsiaali arendamine: otsing ja tulemus“. Individuaalse loomingulise stiili
arendamine, lapse isiksuse ja võimete arendamine on pedagoogi loomingulise edu pant.
Mariam Rannak
Maardu põhikooli direktor
Allikas: www.maardu.ee

«Kui olete väsinud Londonist - olete väsinud elust enesest.»
S. Johnson

Märtsis külastasid meie põhikooli õpilased Londonit. Ettevalmistustega reisiks tehti algust juba sügisel, mil pandi maha
marsruudid, osteti piletid ning broneeriti hotellitoad. Aeg jooksis ruttu ning saabuski kauaoodatud äralennu päev. Kui mured
seljataha jäetud, tulid ka lapsevanemad oma silmaterasid lennujaama saatma.
Huvireisist võtsid osa noored Maardu põhikooli VI-VIII klassidest. Märkamatult möödus 2,5-tunnine lennureis ja juba olimegi Stanstedi lennuväljal.
Sealt juba joonelt hotelli ja kohe magama, kuna varahommikul algas tutvumine selle suurepärase metropoliga. Nende viie
päevaga, mil Londonis viibisime, jõudsime näha nii mõndagi.
Külastasime Briti muuseumi, Rahvusgaleriid, Victoria ja Alberti muuseumi ning Towerit. Laevareisil mööda Thamesi jõge
Greenwichi nägime ära ka meremuuseumi ning Kuningliku
observatooriumi vaatamisväärsused. Elevust tõi ainulaadne
võimalus lasta end pildistada nullmeridiaanil, seega korraga nii
lääne kui idapoolkeral. Madame Tussaud´ vahakujude muuseumis oli uhke tunne end koos maailma suurkujudega pildile
sättida. Elavat imetlust pälvis nii akvaarium kui ka Dungeoni
õuduste park. Kustumatu mälestuse jättis ka London Eye, mille
klaasist kabiinidest avanes linnale suurepärane vaade.
Ilmaga vedas meil tõesti, kuna kogu meie reisi vältel paistis päike ning kraadiklaaski näitas pidevalt 18-20 kraadi sooja. Seega
võttis London meid vastu kevadise värvide kirevusega – õitsesid nartsissid, priimulad ja kirsipuud. Ei olnud lõhnagi kurikuulsast Londoni sudust ega vihmasest ilmast!
Linna ajalooga tutvusime põneva bussiekskursiooni käigus.
Giidid jutustasid elavalt nii vene kui ka inglise keeles – seega
kasulik kogemus. Noortel avanes võimalus sõita ka Londoni
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kuulsate kahekorruseliste autobussidega.
Kuna peatusime Londoni kesklinna hotellis Victoria raudteejaama lähedal, siis möödusime igapäevaselt nii Westminster
Abbey´st, parlamendi hoonetest kui kellatornist Big Ben. Hommikuti oli tore näha koolidesse ruttavaid lapsi, kes kõik kandsid
silmatorkavalt nägusaid koolivorme.
Muidugi väsisid noored rännumehed pikkadel jalutuskäikudel,
kuid kogemus oli ääretult huvitav ning uusi elamusi kuhjaga.
Kõigil on eredalt meeles, kuidas linnaelanikud Püha Patricku
päeva tähistasid. Päev algas grandioosse rongkäiguga linna
peatänavail, kus osalesid nii artistid kui ka muu linnarahvas.
Sel päeval riietusid paljud rohelistesse kostüümidesse, kõikjal
mürtsus muusika, lehvitati Iirimaa lippe ning Trafalgari väljakul esinesid erinevad muusikakollektiivid.
Kahtlemata oli meie reisi põhiliseks eesmärgiks vaadata ja

MAARDU
KROONIKA
linnaelu
tundma õppida Londoni linna. Paljud noored said proovida
oma inglise keele oskust praktikas, kusjuures nii mõnedki suhtlesid päris vabalt nii hotellis kui ka kauplustes. Kõik reisimehed
said tundma brittide omapära – nad on naeratavad, siiralt heasoovlikud ning alati valmis abipalujale oma tuge pakkuma.
Lõpetuseks võiks kasutada A. Balfouri tsitaati: “London on suu-

repärane paik, kui teil on võimalus sealt lahkuda.“
Eriti tahame tänada selle reisi peakorraldajat ja ürituse hinge,
inglise keele õpetajat Olga Muhhinat.
Reis läks igati korda. Loodame kõik, et see ei jää meie ainukeseks kohtumiseks Londoniga.

Austatud lehelugejad!
Maardu Panoraami toimetus on alati suhtunud suure tähelepanuga lugejate arvamustesse ning ettepanekutesse, mis puudutavad meie väljaande sisu ja kujundust. Paraku ei anna veel
üksikud mõtteavaldused piisavat ajendit hinnata objektiivselt,
kas leht vastab lugejate ootustele, ja mida tuleks ette võtta, et
rahuldada enamuse soove. Selleks, et selgitada välja laiemate
hulkade suhtumine Maardu Panoraami osas, pöördubki toimetus Teie kõigi poole palvega vastata väikesele ankeetküsitlusele.
Vastused palume saata e-posti aadressil maardu.infokeskus@
gmail.com või kirja teel Keemikute 26-2, 74116, Maardu.
Teie vastuseid ootame hiljemalt 20. maiks 2014.
1. Kas Te loete Maardu Panoraami?
1.1.
Jah, regulaarselt
1.2.
Mitte regulaarselt
1.3.
Harva
1.4.
Ei loe seda väljaannet
2. Kas väljaanne kajastab linnaelu sündmusi?
2.1.
Kajastab täiel määral
2.2.
Üldiselt kajastab
2.3.
Kajastab osaliselt
2.4.
Ei kajasta
3. Kuidas Te hindate lehe sisukust?
3.1.
Väga hea
3.2.
Hea
3.3.
Rahuldav
3.4.
Mitterahuldav

4. Kas Teile meeldib väljaande kujundus ning formaat?
4.1.
Meeldib
4.2.
Ei meeldi
5. Kas tuleks suurendada väljaande ilmumissagedust?
5.1.
Ei
5.2.
Jah
6. Kas väljaande tiraaži tuleks suurendada või
vähendada?
6.1.
Vähendada
6.2.
Suurendada
7. Kas tuleks muuta väljaande levitamise korraldust?
7.1.
Ei
7.2.
Jah
8. Üldhinnang viie palli süsteemis Maardu Panoraamile?
8.1.
–5
8.2.
–4
8.3.
–3
8.4.
–2
MÄRKUS: Küsitluse vastused tuleb esitada vaid numbrite
kujul, näiteks:
1. – 1.2.
2. – 2.1.
3. – 3.3.
…………..
8. – 8.2.

SPORT
Maardu taekwondo võistkond oli Eesti parim!
15. märtsil toimusid Tallinnas uues võitlusspordikeskuses Teras ITF taekwondo
Hvarangi klubi teised karikavõistlused. Võistkondlikust turniirist võttis osa kogu
Eesti paremik, külalisteks olid seekord sportlased Lätist. Jõuproov hõlmas kõiki
taekwondo alasid, milleks on sparring, kompleksharjutus (tul), spetsiaalne hüppetehnika (spetstehnika) ja purustamine. Turniiri reglemendi kohaselt tuli kokkuvõttes võitjaks see võistkond, kes saavutas enim võite kõigis kategooriates.
Seekordne Maardu linna esindav võistkond oli komplekteeritud põhiliselt
12-13-aastastest kadettidest klubist Shogen club. Linna au kaitsesid turniiril Vladislav Frolov, Danila Subatšus, Nikita Sologub, Maksim Smirnov, Anton Tšernjakov, Sabrina Issajeva, Martin Umbleja ja Daniel Hallop. Eelmisel aastal oli meie
võidukas esindus küll mõnevõrra teise koosseisuga, kuid ega selgi korral hätta jäädud. Käesoleva aasta algul liitus võistkonnaga Anton Tšernjakov, kes väga edukalt
sulandus spordikollektiivi ning andis oma panuse Maardu esinduse võidukäigule.
Meie noorsportlased näitasid head taset kõigis võistluse kategooriates. Hõlpsalt
alistati kõik vastased harjutuses tul, kus saavutati veenev esikoht. Sparringus kohtus meie võistkond tugeva vastasega Kohtla-Järvelt. Idavirulased olid välja pannud
võiduhimulise võistkonna, kelle liikmed esindasid selliseid kuulsaid klubisid nagu
Tekken ja Kwon. Vastaste poolel võistles ka üks Eesti parimatest kadettidest Ilja
Makarov.
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linnaelu
Turniiril oli kasutusel punktisumma süsteem, mis tähendab
seda, et iga võistleja poolt kogutud punktid liidetakse võistkondade arvestuses kokku, mis selgitabki lõpptulemusena parima
esinduse. Tänu kogenud sportlaste heale esinemisele õnnestuski Maardu võistkonnal koguda muljetavaldav punktisumma,
mis andis lootust kõrgele kohale. Viimane kohtumine Ilja Makarovi ja Anton Tšernjakovi vahel pani nii treeneri kui ka kogu
võistkonna närvid proovile. Meie esindaja kogemustepagas ei
küüni veel vilunud spordimehe Makarovi tasemele, kuid Anton
suutis siiski end mobiliseerida, näitas üles oma võitlejahinge
ning andis vastasele tulise lahingu.
Lõpptulemusena saigi meie võistkond jagu kardetud vastastest
Ida-Virumaalt ning läks finaalis kokku turniiri organiseerijate
esindusega Hvarang. Ega nemadki suutnud enam maardulaste
hoogu pidurdada ja tasuks toodi koju kuldmedalid sparringus.
Spetsiaaltehnikas demonstreerisid kõrget taset Frolov, Subatšus
ja Sologub, kes tänu oma täpsetele ning heal tehnilisel tasemel
hüppelöökidele saavutasid samuti esikoha.
Viimase võistlusharjutusena oli kadettidel kavas spetsiaalsele
stendile käe- ning jalalöökide sooritamine. Stend ise oli varustatud erilise padjaga, mis mõõtis ka löökide tugevust ning täp-

sust. Kõik sportlased sooritasid ühe löögi ning nende kogutud
punktid liideti kokku selgitamaks välja parim võistkond. Selles kategoorias jäi meie esindusel esikohast puudu vaid mõni
punkt. Meie Anton Tšernjakovil õnnestus sooritada küljelt selline jalalöök, et stend nihkus paigast. Paraku jäi sellestki väheseks, kuna stend arvestab löökide keskmisi parameetreid, kus
soorituse teravus on antud juhul määravaks teguriks. Sedapuhku siis meie võistkonnale hõbemedalid.
Üldarvestuses saavutas meie tubli 12-13 aastaste kadettide
võistkond esikoha ning Hvarangi karika.
Võistkond, kuhu kuulusid Maardu klubi treeneri Kazbulat Šogenovi õpilased Sabrina Issajeva (Maardu) ning Angelina Klimson (Tallinn) platseerus 12-13-aastaste tüdrukute arvestuses
lõppkokkuvõttes teiseks. Samuti tuli hõbemedalitele Martin
Umbleja võistkond 6-7 aastaste arvestuses.
Need võistlused olid seega avaakordiks eesseisvatele Euroopa
meistrivõistlustele, mis leiavad aset juba aprillis Valgevene pealinnas Minskis. Eesti Taekwondo Liidu otsuse kohaselt pääsevad tiitlivõistlustele meie noored tulevikulootused Vladislav
Frolov, Danila Subatšus, Nikita Sologub, Maksim Smirnov ning
õrnema poole esindaja Kristina Livadina.

Maardu noortele kuld ja pronks judos
29. märtsil heitlesid noored judokad Tartu lähedal Lähtes Eesti meistrivõistluste medalikomplektide pärast. Võistlused olid kuni 16aastastele
noortele.
Maardu klubi M-Dojo tõi sealt ära kaks medalit. Kaalukategoorias üle
81 kg tuli Eesti parimaks Ilja Tšeburahhov. Loosi tahtel jäi tal esimene
ring vahele ning teises ringis lõi ta võimsa heitega mängust välja 115-kilogrammise vastase. Finaalis tabasid Ilja ründed vastast jadamisi ja meie
noormees tegi matšile kiire lõpu.
Kehakaalus kuni 42 kg pälvis pronksikarva autasu Aleks Tolstjakov, kelle arvele jäi kaks võidukat kohtumist.
Õnnitleme tublisid noori!
Spordiklubi M-Dojo
Maardu spordikompleks ootab huvilisi judo ja sambo treeningutele

Spordiüritused – mai 2014
01.05
02.05
04.05
10.05
11.05
12.05
17.05
17.05
18.05
23.05
24.05
25.05
30.05
31.05

Eesti meistrivõistlused jalgpallis ( I liiga)
Maardu FC Starbunker- Tartu FC Santos					
Eesti meistrivõistlused jalgpallis ( 99) FC Maardu – Nõmme Kalju FC		
Maardu seeriavõistlus lauatennises, V etapp					
Eesti meistrivõistlused jalgpallis ( I liiga)
Maardu FC Starbunker- HJÜK Emmaste					
Eesti meistrivõistlused jalgpallis ( IV liiga)
Maardu FC Starbunker II- Maardu United					
Eesti meistrivõistlused jalgpallis ( 02) FC Maardu – Tallinna JK Legion II 		
Maardu allveeujumiseklubi lahtised meistrivõistlused 			
Eesti meistrivõistlused jalgpallis ( IV liiga) Maardu United – JK Sillamäe Kalev III
Maardu meistrivõistlused ujumises.						
Eesti meistrivõistlused jalgpallis ( 99) FC Maardu – JK Tabasalu			
Maardu linna murdmaajooks						
Eesti meistrivõistlused jalgpallis ( IV liiga)
Maardu FC Starbunker II - JK Sillamäe Kalev III				
Eesti meistrivõistlused jalgpallis ( 99) FC Maardu – Läänemaa JK			
Eesti meistrivõistlused jalgpallis ( IV liiga)
Maardu United – JK Tallinna Kalev Juunior					
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16.00-17.30
17.00-18.30
11.00-14.00

linna staadion
linna staadion
Põhikool

13.00-14.30

linna staadion

15.00-16.30
17.00-18.30
10.30-13.00
12.00-13.30
10.30-13.00
17.00-18.30
12.00-14.30

linna staadion
linna staadion
spordikeskus
linna staadion
spordikeskus
linna staadion
karjääri

15.00-16.30
17.00-18.30

linna staadion
linna staadion

14.00-15.30

linna staadion

linnaelu / avameelne vestlus

POLITSEIKROONIKA
Maardu 14. nädal (31. märts – 6. aprill 2014)
Registreeritud kuriteoteated: 1 väljapressimine, 1 vargus, 1 kehaline väärkohtlemine
1) Kallasmaa tn sai meesterahvas ähvarduse häbistavate andmete avaldamisega juhul, kui ta ei ole nõus maksma raha;
2) Muuga sadamas Scania haagisel on läbilõigatud tent ja
lahti murtud tolliplomm ning varastatud kliimaseadmeid;

3)

Kellamäe tn läks poeg konflikti käigus emale kallale ja lõi teda rusikaga näkku, tekitades talle füüsilist
valu.

Maardu 15. nädal (7. aprill – 13. aprill 2014)
Registreeritud kuriteoteated : 2 omastamist, 1 röövimine, 1
ebaseaduslik sissetung, 1 ähvardamine, 1 vargus, 1 kehaline
väärkohtlemine
1) Vana-Narva mnt firma juhatus omastas rehvid
2) Keemikute tn mees ähvardas oma elukaaslast tapmisega
3) Keemikute tn 8b baar BOGEMA omastati meesterahvalt
mobiiltelefon SAMSUNG
4) Kallasmaa tn 3a kauplusesse ARARAT sisenes meesterahvas A, kes jõuga müüja käest rebis pudeli viina, põhjustades müüjale füüsilist valu, ning jooksis ära kauplusest,
jättes tahtlikult maksmata kauba eest

5)

Keemikute tn mees olles joobnud olekus korraldas skandaali, muutus agressiivseks ja tungis oma elukaaslasele
kallale tekitades talle füüsilist valu
6) Vana-Narva mnt firma piiratud territooriumilt kütusepaagi lahti murdmise teel varastatud autost 35 liitrit kütust
7) Altmetsa tee 1 MAXIMA kaupluses meesterahvas möödus kassadest, jättes tahtlikult tasumata kauba eest
Koostas:
Marili Tammiste, komissar
Maardu konstaablijaoskond
piirkonnavanem, Ida-Harju politseijaoskond

avameelne vestlus

GEORGI BÕSTROVI „ELUÜLIKOOLID“
Kolmas osa
Tänase teema soovitasid meile kolleegid ajalehest Den za Dnjom. Neile võis see kaasa tuua
Korrespondent Jevgenia Garanžal toimus Georgi Bõstroviga vest- suuremaid kindlustuslus, mille sisu me edastame ka Maardu Panoraami lugejatele.
makseid. Vangla ehitatigi
Rae valda. Kuid kas mina
Kas olete usklik inimene või ateist?
oleksin loobunud uuUsklik ja kirik on mind muide autasustanud kahe ordeniga. Ra- test töökohtadest? Meil
doneži Sergei ordeni sain õigeusu kiriku ehitamise eest. Mina käivad juba tallinlasedki
ehitasin kiriku enne kui teie härrased Tallinnas.
tööl – kõigist Maardus
Kuidas Teie suhted meie härrastega laabuvad?
töötavatest inimeste on
Rahumeelselt. Mina naabritega ei tülitse.
neid 35%.
Aga kohalike poliitiliste vaenlastega – missugused on suhted Maardu lähedal on
valimiste vahelisel ajal?
jäätmejaam. See rajati
Püüan vältida seda teemat massimeedias teravaks ajamast. See meie vastuseisust välja tegemata. Tšernomõrdinit tsiteerides:
on neile liigne reklaam. Pealegi pannakse i-dele varem või hil- taheti, et saaks parem, aga läks nii nagu alati. Ma teadsin ette, et
jem ikka täpid. See, kes on teinud ülesehitustööd, saab ka tun- jäätmejaam tähendab linna jaoks kajakaparvi ja haisu. Ütlete, et
nustuse.
mida mina ka tean? Vanaisa õpetas mulle lapsepõlves, et kõike
Te esindate Eestimaa ühendatud vasakparteid, ent näib et tuleb teada. Jäätmepõletusjaama käikuandmine vähendas prügi
olete siiski oma meeskonnaga inimene, parteis on Teil kit- hulka jäätmejaamas. Ja nüüd tuleb jäätmejaam sulgeda ennesavõitu.
aegselt. Mina rõõmustan.
Noh... ei. Meie kohta öeldakse, et oleme endiste kommunistide Kas oskate ka puhata?
partei. Ma olin kommunist. Ma ei häbene seda. Öelge palun, Minu lemmiktegevus on kalapüük. Käin meeleldi seenel ja
mis kasu lõikas tavaline kommunist parteis olemisest, peale marjul. Harrastan suusatamist, sealhulgas ka mäesuusatamist.
suurema vastutuse ja raske töö?
Oleme sõpradega käinud suusatamas Šveitsis, Soomes, PrantMaardu on tööstuslinn. Kas Teie meelest peavad ettevõtjad susmaal ja Austrias. Olen koos alpinistidega mägedes käinud,
andma panuse linna heaolusse?
viimati kolme aasta eest Itaalia Alpides.
Kas ettevõtjaid saab käskida? Meile taheti ehitada vangla. See Mis ajast on Teie sõbrad peamiselt?
tähendaks sadu töökohti. Aga mõned ettevõtjad olid vastu. Sõjaväest alates. Mõnda neist ei ole enam elavate kirjas.
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avameelne vestlus / Vajalik teave
Kas poliitikas on sõprus võimalik?
On, kuigi selles mõttes ei ole ma eriti innukas. Aga mõningaid
küsimusi ei ole võimalik lahendada ilma sõprade toetuseta. Ma
ise toetan nii alustavaid ettevõtjaid kui sportlasi ja artiste. Ja
neid, kes usub Jumalat. Mõned ütlevad, et Jumalat ei ole olemas.
Ent tänapäeval vaidlevad Jumala olemasolu üle isegi teadlased.
Kas Te vaatate REN-TV-st dokumentaalfilme? Mina vahel vaatan ja näen, et väga palju on sellist, mis on seniajani olnud meie
pilgu ja mõtte eest varjul. Täna näiteks juba väidetakse, nagu
oleks tulnukatega sõlmitud kirjalik leping. Kas olete kuulnud?
Tahtmatult hakkad arvama, et meie juhid teavad midagi sellist,
mida meie ei tea.
Missuguseid kohalikke meediaväljaandeid jälgite?
Meil on oma kohalik leht, mis ilmub üks kord kuus. Tahame
praegu seda süsteemi paremaks muuta, moodustada asutus,
mis tegeleks kultuuri, info ja spordiga. See kõik on meil olemas.
Järgmisel aastal on Teil juubel. Missugusest kingitusest unistab Georgi Bõstrov?
Rajasime linna staadionil tänavu uue kunstmuruga jalgpalliväljaku. Nüüd tuleb ehitada uued duši- ja riietusruumid sportlastele. Tahame rajada 33 hektari suuruse pargi, kus saaks läbi
viia kõiki meie ülelinnalisi üritusi – meil on neid 15. Ostsime
Jehoova tunnistajatelt nende keskuse ja kujundame sellest
Maardu Vabaajakeskuse. Uuest kultuurimajast rääkides – selle

projekti maksumus on 4 miljonit eurot, park nõuab 12 miljonit
eurot. See on suur raha, mis tuleb leida. Järgmisest aastast avatakse väidetavalt uus Euroopa toetusvoor. Oleme sealt juba saanud raha veevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks ning
kergliiklusteede rajamiseks. Kui võimalik, tahaksin veel ehitada
lasteaia, spordikompleksi, Muugale põhikooli ja välja arendada puhkeala Maardu järve ääres, sest ainuüksi Lasnamäelt käib
meil puhkamas sadu inimesi. Samas teame, et 15-20 aasta pärast on meil endil 45 000 elanikku. Usun, et 2014. aasta algul
saame juba projektidega algust teha. Muidugi ei jõua ma kõike
seda ära teha oma sünnipäevaks, aga tahaks jõuda võimalikult
palju.
Head lugejad!
Te võite avaldada oma suhtumist Georgi Bõstrovi seisukohtadesse igal käsitletud teemal, saates ühe neljast e-kirja variandist
toimetusse aadressil: maardu.infokeskus@gmail.com.
Näide:
Avameelne vestlus. Georgi Bõstrovi maailmavaade.
1. Täiesti nõus;
2. Peamiselt nõus;
3. Osaliselt nõus;
4. Ei ole nõus.

Vajalik teave

RAHVUSVAHELISED TÄHTPÄEVAD APRILLIS
1
3
5

Tööpüha
Päikese päev
Rahvusvaheline puuetega inimeste õiguste kaitse päev
Rahvusvaheline ämmaemandate päev
8
Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu päev
8.-9. Mälestamise ja leppimise päevad
9
Fašistliku Saksamaa üle võidu saavutamise aastapäev
Euroopa päev
10
Ülemaailmne õiglase kaubanduse päev
12
Rahvusvaheline meditsiiniõdede päev
15
Rahvusvaheline kliimapäev
17
Rahvusvaheline homofoobiaga võitlemise päev
18
Ülemaailmne AIDSi ohvrite päev
Rahvusvaheline muuseumipäev
20
Ülemaailmne metroloogiapäev
23
Ülemaailmne kilpkonnapäev
24
Euroopa kaitsealade päev
29
Rahvusvaheline ÜRO rahuvalvajate päev
30
Euroopa naabritepäev
31
Ülemaailmne blondiinide päev
Allikas: http://www.calend.ru/holidays/wholeworld/© Calend.ru
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Vajalik teave

EESTI PÜHAD
mitmeid üritusi – nii ametlikke kui meelelahutuslikke: väljakutel esinevad tuntud
artistid, kultuurikeskustes avatakse näitusi,
toimuvad seminarid ja konverentsid.

1. MAI - KEVADPÜHA
Keskaja Euroopas peeti maikuus kaunist pidupäeva, mis sümboliseeris kevade
saabumist. Linnades peeti rüütliturniire.
Võitja kuulutati maikrahviks, kes valis endale neidude seas maikrahvinna. Piduliku
rongkäigu eesotsas sõideti linna, kus toimus pidusöök ja ball.
9. MAI – EUROOPA PÄEV
Euroopa päev viitab Euroopa Liidu moodustamisele ja seda tähistatakse Eestis riikliku tähtpäevana. Sel päeval heisatakse Euroopa Liidu ja
Eesti Vabariigi lipud. Lippude heiskamine on kohustuslik
kõigile riigiasutustele ja kohalikele omavalitsustele ning
avalik-õiguslikele organisatsioonidele. Kuid see õigus on
ka kõigil eraisikutel. Reeglina tuleb lipud heisata hiljemalt
kella kaheksaks hommikul ja langetada kella kümne paiku õhtul. Tallinnas ja teistes linnades toimub sel päeval

11. MAI - EMADEPÄEV
Emadepäev on rahvusvaheline tähtpäev.
Sel päeval on kombeks pidada heade sõnadega meeles emasid ja lapseootel naisi
– erinevalt rahvusvahelisest naistepäevast,
mil õnnitleda sobib kõiki õrnema soo esindajaid. Emadepäeva eesmärgiks on hoida
au sees traditsiooniliselt hoolivat suhtumist naistesse,
kindlustada perekonna aluseid ja tõsta esile igaühe elus
kõige tähtsama inimese – ema rolli. Eestisse jõudis emadepäev 3. juulil 1923 ja kogus populaarsust kuni 1940.
aastani. Nõukogude võim pidas esmatähtsaks naistepäeva. Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise järel on see oluline päev jälle üldrahvalikult au sees.

Mida kujutab endast kilpkonnapäev?
23. mail tähistatakse ülemaailmset kilpkonnapäeva. See olend sümboliseerib tarkust, rikkust ja pikaealisust. Kummalise päeva idee sündis 2000. aastal Ameerika kilpkonnade päästmise ühingu (American Tortoise Rescue) eestvõttel. Selle
ühingu asutasid 1990. aastal California osariigis Malibu linna entusiastid ümbruskonna kilpkonnade populatsiooni säilitamiseks. Päeva ülesandeks oli juhtida
avalikkuse tähelepanu kilpkonnade kiirele hävimisele inimtegevuse mõjul. Sel
päeval korraldatakse kõikjal kilpkonnade asualadel kampaaniaid, mille raames
vabatahtlikud päästavad kilpkonni, rajades nende jaoks maanteede alla või mujale ohtlikesse kohtadesse ökotunneleid ning taotledes kilpkonnade munemispaikade kaitse alla võtmist. Viimastel aastatel on kilpkonnapäeva hakatud tähistama
peale nende elualade ka mujal maailmas. Sel päeval jäetakse menüüst välja kilpkonnaliha ning vabanetakse kilpkonnakilbist valmistatud esemetest (kammid, karbid jmt.).
Allikas: http://www.calend.ru/holidays/0/0/536/© Calend.ru.

MAARDU VIKTORIIN 2014 IV VOOR
1. küsimus: Eesti laulja, kes mängis peaosa Hollywoodi filmis ”Suur valss”.
2. küsimus: Missugune Eesti kirik on pühendatud meresõitjate kaitsepühakule Nikolausele?
3. küsimus: Kus asub krahv Alexander von Benkendorffi rajatud loss?
VASTUSTE VORMISTAMISE NÄIDE: Viktoriin, esimene voor. Nr 1 – läige, nr 2 – bariton, nr 3 – asteroid

Vastused saata hiljemalt 28. maiks 2014
Eelmise vooru õiged vastused: nr 1 – Ruhnu saar, nr 2 – Narva jõgi, nr 3 – Põhjasõda.
E-mail: maardu.infokeskus@gmail.com
Head nuputamist!
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õnnitleme

JUUBILARID APRILLIS 2014
60-aastased
JEGOROV
TANVEL		
VASSILJEV
KETROVA
MARKOVA
KRASNJUK
UTKIN		
SIZOV		
ASIPOVITŠ
KUTUZOV
SHEYKO		
ZABELLO		
SERGEJENKOVA
RAAG		
NAVITSKI		
STRASHNYKH
VÄLJASTE
PARHOMENKO
DANILOVA
TAŽIAHMJATOVA
TROJAN		
RAZUMNAYA
KOTOVICH
ŠEVTŠENKO
KOVTONJUK

VALERI
VOLDEMAR
BORISS
TATIANA
IRINA
TATJANA
JURI
ALEKSANDER
VLADIMIR
MIHHAIL
ELENA
TATJANA
LJUDMILLA
MARINA
IVAN
OLEKSANDR
VELLO
NATALIJA
GALINA
SJAIDJA
TATJANA
SAZHIDA
VALENTINA
KONSTANTIN
NIKOLAI

65-aastased
ANTONIV
TAMMES		
KOROTKOV
ALFEROVA
ALLIKAS		
VJATOHHO
RAKULTSEVA
LIIVAK		
BOROVKOV
TALVIK		
KATSALAPTŠENKO
MARIPUU

ANNA
GALINA
VIKTOR
LIUDMILA
ANATOLI
VALENTINA
GALINA
LEA
GENNADI
ELFRIDE
LJUDMILA
TOIVO

Õnnitleme!

Поздравляем!
MINAKOVA
JELFIMOV
RUSMANOVA
POGODINA
LAVRUŠKINA
KRUUS		
MEISTER		
STEKLOVA
PETROVA
VASILIEVA
PIASETSKA
NIKITINA		
TRETJAKOVA
SLEPIKOVSKAJA

VEERA
JEVGENI
OLGA
TATJANA
KIIRA
IRA
INGRID
NADEŽDA
NIINA
NINA
YEVDOKIIA
IRINA
ALEKSANDRA
NATALJA

70-aastased
SATTAROVA
VOVNENKO
SUHHANOVA
KERMA		
AALISTE		

NAILJA
VICTOR
KIIRA
MAIE
ANTS

75-aastased
ILIN		
RUMJANTSEVA
MARTJUTŠENKO
IVANOVSKAYA
VINOGRADOVA
KOZAK		

ALEXANDER
ALEVTINA
OLGA
OLGA
LIA
GALINA

80-aastased
VAIN		
JÜRI
DRAGOMILOV NIKOLAI

81-aastased ja vanemad
TŠIŽOVA		
ALEKSANDRA
SKORIKHINA
GALINA
POGORELOVA IRINA
KEREME		
SELMA
ARSENTIEVA
LARISA
IVANOVA		
NIINA
STEKLOV		
IVAN
TIKHOMIROVA NADEZDA
FURS		
NADEŽDA
ROOSIMAA
AUGUSTE
PETROVA
GLAFIRA
VELTMANN
ÕIE-MARIE
VAHAR		
KARIN
ZATYUKINA
NADEZHDA
KOORITS		
HELMI
AASMAA
HELGI
KARELINA
NADEŽDA
VISKOVA		
ALEKSANDRA
ŠIMKOVIC`
MARIJA
SAMULSKAJA VALENTINA
BUCHINA
GALINA
KOSKI		
ALEXANDRA
POLJAKOVA
OLGA
MOROZOV
GEORGIY
KOBZAR		
VALENTINA
KOOL		
AINO
ŠKURO		
LJUBOV
KUŠNER		
NIINA
TŠEREMHOV
ANATOLI
MARKOVA
ALEKSANDRA
HOLOPOV
NIKOLAI
RÄHN		
LEMBIT
BRÕŽUK		
MARIA
DANILOVA
RAISSA
OJA		
AINO
MIHKELSAAR MIRIANDA
TIITUS		
HELMI
Elanikeregistri pidaja Tatjana Gordejeva

22

Reklaam/kuulutused
Maardu Gümnaasium võtab vastu 2014/2015
õppeaastal 1.klassi astujate dokumente (lapsed, kes
on 1.oktoobriks 2014 saanud 7-aastaseks):
• traditsiooniline klass (õppekeel – vene keel)
• keelekümblusklass (õppekeel – eesti keel)
Dokumente võetakse vastu alates 03.03.2014.aastast kooli sekretäri juures
tööpäevadel kl 10.00-14.00 (muu aeg kokkuleppel telefonil 6060846)
VAJALIKUD DOKUMENDID:
1.	Lapsevanema kirjalik avaldus (võib ka elektroonselt:( www.mgm.ee/1.klassi
vastuvõtmise avaldus), saata e-mail sekretar@mgm.ee )
2.	Koopia lapse sünnitunnistusest või muust isikut tõendavast dokumendist
3.	Lapse tervisekaart
4. 2 fotot (3x4cm)
1.klassi eelnimekirjad on kättesaadavad 10.juunist kooli infostendil ja
Maardu Gümnaasiumi kodulehel www.mgm.ee
ERINÕUDED:
• keelekümblusklassi soovijatele
• kodustele lastele (kes ei ole käinud lasteaias või kooliks ettevalmistusklassis):
NÕUSOLEKUD:
*Kooli logopeed (kontrollib hääldust, sõnavara, lause ehitust)
*Kooli psühholoog (kontrollib mälu, tähelepanu võimet, arutlusoaskust)
*Algklasside õpetaja (kontrollib matemaatilist mõtlemist, kõnearengut ja
üldist koolivalmidust.
Lapsed, kes ei ole saanud 01.10.2014.aastaks 7-aastaseks, vajavad kooli
vastuvõtuks Harjumaa Nõustamiskomisjoni otsust (luba)

Lugupeetud Maardu
elanikud ja külastajad!
22. aprillil kl 16.00 Ülestõusmispühade raames
õnnistatud Tallinna ja kogu Eesti mitropoliit
Korneliuse poolt avatakse uus unikaalne fotonäitus
„Imeline Athose Mäe Pale“, mis toimus Eestis esimest
korda vaid Vene Kultuurikeskuses (detsember
2012. a.). Selle näituse tööd olid samuti esindatud
mõningates Euroopa linnades, Peterburis ja
Moskvas! Fotonäitusel on esindatud püha Athose
mäe fotoarhiivi portreed.
Raamatukogu laste osakonnas toimub Maardu
Peaingli Miikaeli kiriku kihelkonnakooli õpilaste
tööde näitus.
Ootame Teid! Maardu Linna Raamatukogu
Tel. 6060855, 6060883

Orumetsa 8, Maardu

HEAD MAARDULASED!

11. mail kell 12.00 toimub Maardu
kalmistul II maailmasõjas langenute
põrmude ümbermatmine.
Mälestusjumalateenistuse peab õigeusu
vaimulik.
Tseremooniast võtavad osa sõjalisajaloolise ühenduse Posolskaja Stolitsa
pikaajaline liige Aleksei Kozlov, Maadu
Volkogu esimees Georgi Bõstrov, linnapea
Nikolai Vojeikin, välisriikide diplomaadid ja
veteranide ühenduse esindaja.

NB!

9. mail kell 11.00 toimub õigeusu
kiriku juures traditsiooniline
lillede ja pärgade asetamine
II maailmasõjas langenute
mälestusmärgi juurde.
Tseremooniale on oodatud kõik!
Maardu veteranide nõukogu

Reklaam/kuulutused

10-11 mail toimub
Maardu kevadlaat
algus kell 10
sissepääs tasuta

Head sõbrad, täname teid, et olete meid toetanud ! Hetkel on kutside
söögivarud otsa korral ning palume teid jällegi appi !
Kui Sinul hea inimene on võimalik annetada koerte söögi ostmiseks
kasvõi mõni euro on meie neljajalgsed lõputult tänulikud, sest nende
oma peremees ei suutnud, võibolla ei tahtnud, ega olnud võimalik seda
teha.Meile on võimalus annetada:EE832200221055925168 Eesti
Koerte Pääste Selts MTÜ ja info tel.teel: 5540518
Ilusat kevadet
Eesti Koerte Pääste Selts MTÜ
Juhataja Sigrid Kärner 5540518

Anda üürile
- äriruumid aadressil Karjääri 7 pindalaga 11,5-19,1 m2
- eluruumid aadressil Keemikute 12A pindalaga 16,5-33,3 m2
Info: AS Maardu Elamu, tel 5676 6009, 5551 2208
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Linna ajalehe kontaktandmed Maardu Panoraam
Toimetuse aadress: Keemikute tn. 26-2, 74116, Maardu
Telefon: 600 5510
E-post: maardu.infokeskus@gmail.com

Rula Rehvid OÜ,

Fosforiidi 14a, Maardu,
pakub tööd
rehvitehnikule.
Töö ülesanded veo- ja sõiduauto
rehvide montaaz, rehvide
paigaldus ja remont.
Töö sobib meesterahvale,
vajalik eesti keele oskus.
Tööaeg esmaspäevast reedeni
8.30-17.30
Eelnev töökogemus ei ole vajalik,
koolitame töötajat ise.
Töötasu netto 640 eur.
Info
Mob 5297716
Rula Rehvid OÜ
Fosforiidi 14a Maardu

Reklaam ja kuulutused: maardureklaam@gmail.com
Telefon: 5383 9891
Peatoimetaja: Sergei Petinov
www.maardu.ee

