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Tulge Tallinna Erateeninduskooli
täiskasvanute koolitustele!

Täiskasvanute
koolitus

Обучение
взрослых

Приходите в Tallinna Erateeninduskool
и пройдите курсы обучения!
Tallinna Erateeninduskool kutsub Teid osalema täiskasvanute koolitustel!
Meie kool on Eesti Töötukassa koolituspartner ning võib pakkuda
töötutele vajadusel tööalast ümber- ja täiendõpet, mis aitab uut tööd leida.
Tallinna Erateeninduskool приглашает Вас принять участие
в курсах обучения по различным специальностям!
Наша школа является партнером Эстонской кассы по безработице (Töötukassa),
которая предоставляет безработным возможность получить профессиональное обучение
или повысить уже имеющуюся квалификацию
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- Avaldus

10614 Tallinn

- Isikut tõendav dokument

Koka koolitus — 640 t

Курсы повара — 640 ч

Pagar-kondiitri koolitus — 400 t

Курсы пекаря-кондитера — 400 ч

Klienditeenindaja koolitus — 260 t

Курсы обслуживающего персонала — 260 ч

Puhastusteenindaja koolitus — 320 t

Курсы работника по чистоте — 320 ч

Baarmeni koolitus—300 t
Florist-dekoraatori koolitus — 400 t

Курсы флориста-декоратора — 400 ч
Курсы бармена —300 ч

Lapsehoidja koolitus — 480 t

Курсы няни — 480 ч

Turvatöötaja koolitus — 320 t

Курсы охранников — 320 ч

Hooldaja koolitused — 190 t

Курсы первой помощи — 16 ч

Erialane vene keel — 160 t

Курсы патронажных сестер — 190 ч

Erialane inglise keel — 160 t

Профессиональный эст. язык — 160 ч

Esmaabi koolitus — 16 t

Специализированный англ. язык — 160 ч

Toiduhügieeni koolitused — 20 t

Курсы санитарии и гигиены — 20 ч

Õppekavad on litsenseeritud
Haridus– ja Teadusministeeriumi
poolt

Tel. 6481001,
54555888
Facebook: tetkool
www.tetkool.ee

Программы лицензированы
Министерством
образования и науки

MAARDU fotogalerii
KROONIKA
maardu
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linnapea veerg
Hea lugeja!
Oktoobri keskel oli mul kohtumine Maardu noorsoo esindajatega, millele tahaksingi pühendada seekordse linnapea veeru.
Raske on sõnades edasi anda seda ärevust, mida
tunnen alati sirguva põlvkonnaga suheldes. Nii oli
seegi kord. Minu ees istusid kaheksa noormeest
ja neidu – helgete nägude ja selgete silmadega.
Nägin, et nad ootavad minult midagi niisugust,
mida võiks ja peaks neile ütlema linnapea – märksa vanema põlvkonna esindaja. Samas ei pidanud
meie vestlus – hoidku jumal selle eest – kujunema
vanainimeselikuks moraalijutluseks ega igavaks
käibetõdede ümberjutustamiseks. Seega tuli mul
esimesest lausest tabada märki ja äratada huvi…
Ülesande tegi keeruliseks veel tõik, et auditooriumi moodustasid eri vanuserühmad: vanuses 18 kuni 30. Mõni neist oli alles
lõpetamas gümnaasiumiõpinguid, mõni aga töötas juba tootval
tööl või oli ise koolis õpetajaks. Eriti meeldiv oli kohata kokkutulnute seas meie kuulsat allveeujumise Euroopa meistrit Jelena Smirnovat ning noortekeskuse juhti ja suurepärast treenerit
Jevgeni Golovatši.
Arusaadavalt olid mu kuulajatel erinevad huvid ja ootused ja
seetõttu palusin kohtumise korraldajalt varakult ette valmistada küsimused, mis annaksid mulleülevaate aktuaalsematest
arutamist vajavatest noorteprobleemidest.
Ent kuidagi kujunes iseenesest nii, et jutuajamine kulges omasoodu, stsenaariumist kõrvale kaldudes ja mitte küsimuse ja
vastuste vormis, vaid mul paluti alustuseks jagada kuulajatega
oma mõtteid elust, tööst ja muidugi Maardu linnast.
Pidin siis meenutama oma noorust ja esimesi samme suures
elus, jutustama sellest, kui raskelt ja vahel okkaliselt kujunes
mu karjäär… Ma ei tea, kas mu noortel sõpradel on varem olnud võimalust kuulata sääraseid nö pihtimusi, kuid otsustades
selle järgi, missuguse võltsimatu tähelepanuga nad mu elulugu
kuulasid, mõistsin, et olin leidnud õige lähenemise, et meie vahel hakkab kujunema usalduslik õhkkond. Küllap tegi oma töö
ka kohtumise mitteametlik iseloom, sest me ei suhelnud mitte
saalis, vaid minu kabinetis, sundimatus õhkkonnas kohvitassi
taga, laudadel seisid kausid pirukate ja kommidega.
Ometi tahan tunnistada, et oma sissejuhatava kõne esimestest
minutitest peale pidasin silmas peaeesmärki – juhtida noored
vestluskaaslased arusaamiseni, et kõige aluseks on kõigi ja igaühe jaoks TÖÖ, järjekindel, vahel üksluine, kuid mis lõppkokkuvõttes ikkagi kingib rõõmu, moraalset ja ka materiaalset rahuldust. Veel tahtsin neile konkreetsete näidete varal selgitada
esmapilgul lihtsat tõde: kui tahad midagi muuta enda elus või
ümbritsevas maailmas, ei tule mitte vaadelda, vaid tegutseda,
kartmata raskusi ja ebasoodsaid asjaolusid. Tuntud aforism ütleb ju ka: kes tahab, see teeb, kes ei taha – otsib põhjusi. Seda
tõde kinnitab elu ise.
Palju juttu oli meie linnast, jällegi rõhuasetusega noorte algatusvõimele ja energial. Olen nõus, meie linnas puuduvad paljud
asjad – noortekohvik, alaliselt tegutsev noorteklubi; iseenesest
väga kiiduväärne algatus – noorteparlament vajab entusiastide
poolt taaselustamist, uue elu sissepuhumist.
Kes siis veel kui mitte noored ise ei peaks looma ja kujunda-

ma linna noorte keskkonda, tehes seda vastavalt oma huvide
ja vajadustega. Linnavalitsus aga lubab nagu alati, et on valmis
toetama mistahes head algatust. Tuleb vaid kokku tulla ja luua
noorte mõttekaaslaste ühendus, millest saaks nö epitsenter, kust
purskab nooruslikke ideid ja projekte. Kindlasti tekivad sellises
ühenduses omad liidrid, tublid organisaatorid, oskuslikud täideviijad... Siis hakkab asi edenema ja küllap näeme peatselt ka
tulemusi.
Mõelge, sõbrad, pakkuge välja ideid! Täna on teil olemas võimalusi, millest meie ei võinud omal ajal unistadagi. Võtkem või
10. oktoobril rekonstrueerimise järgselt avatud Vaba Aja Keskus. Peale uue interjööri on seal nüüd terve rida uusi ruume,
kus oleks võimalik noorteüritusi läbi viia. Selles mõttes on ka
keskuse juhtkond saanud linnavalitsuselt soovituse noorte algatusi igati toetada ning tööplaani väljatöötamisel panna erilist
rõhku noortele.
Jutuajamise lõpetas küsimustele vastamine. Mõnele küsimusele
olin vastuse andnud eelnevas monoloogis. Teised, mis puudutasid valimisi, olid üsna isiklikku laadi, sest noorte esindajaid huvitas minu arvamus poliittehnoloogide mitmete räpaste võtete
kohta, mida aeg-ajalt kasutasid mu poliitilised vastased. Võttes
arvesse, et Panoraami ilmumise ajaks on valimised juba toimunud, ei hakka ma lugejale ümber jutustama oma vastuseid neile
küsimustele. Ent üks, praktiliselt kohtumise lõppedes Maardu
gümnaasiumi 12. klassi õpilase esitatud küsimus ja vastus sellele on väärt avalikustamist, sest sedalaadi küsimusi on mulle esitatud juba varem ja korduvalt. Üks noormees tundis huvi: kas
linnapea võib nimetada oma võimaliku mantlipärija? Vastuseks
viipasin täiesti tõsiselt kahele minu vastas istunud kohtumisest
osavõtjale ja nimetasin nende nimed. Muidugi, pretendentide
nimekiri nende kahega ei piirdu, sest linna juhtimise süsteemis ja vastvalitud volikogus on teisigi reaalseid kandidaate. Ent
minu meelest peaks linnapea kohale asuma inimene, kes on
tark ja haritud, aga kindlasti ka spetsialist, kes tunneb ja armastab oma linna ning valdab tänapäevaseid juhtimismeetodeid.
Toimetuselt: Noored kohtumisest osavõtjad said mälestuseks kinkekomplekti pildialbumiga „Maardu“.
Lahkumisel küsisime noortelt nende muljete kohta vestlusest linnapea Bõstroviga. Kuid oli küsimatagi selge, et see jättis neile sügava mulje, mille tõenduseks olid sõnad: „Vapustav energeetika.
Saime laengu nagu generaatorilt.“
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LINNAVOLIKOGU VIIMANE ISTUNG
15. oktoobril toimus Maardu linnavolikogu istung, mis oli ühtlasi
kehtiva koosseisu jaoks viimane. Nimetatud asjaolu tõi linnarahva esindajate tavapärasesse päevakorda mõningad korrektiivid.
Enne kui saadikud asusid päevakorraküsimuste juurde, tänasid
linnapea Georgi Bõstrov ja volikogu esimees Leo Repponen saadikukorpust nelja aasta jooksul tehtud töö eest. Oma sõnavõttudes
meenutasid nad sel ajavahemikul vastuvõetud ja Maardu arengu
seisukohast olulisemaid otsuseid. Sõnavõttude lõppedes õnnitleti
volikogu liikmeid ning jagati neile mälestusesemeid ja lilli. Seejärel asus volikogu päevakorra juurde.
Volikogu istungil toimunust jutustab Leo Repponen.

tas linna arengukava aastani 2020 ning kõik linna
suuremad ehitus- ja rekonstrueerimisprojektid.
Saadikute kontrolli all olid
pidevalt niisugused päevakajalised teemad nagu
linna eelarve täitmine,
turvalisuse ja õiguskorra
tagamine, koolide ja koolieelsete asutuste arendamine,
ühistransport,
sotsiaaltöö ja sotsiaaltoetused, massi-, kultuuri- ja
spordiürituste korraldamine, aunimetuste omistamine ja linlaste autasustamine ning paljud teised tähtsad küsimused.
Praktiliselt kõik linnavalitsuse osakonnad, samuti linna tippjuhid andsid tehtud tööst saadikutele aru.
Linnavolikogu arutas regulaarselt ka oma tegevuse korraldamise jooksvaid küsimusi, sealhulgas komandeeringud, delegatsioonide vastuvõtmine, tunnustuste jagamine, linna täitevorganite koosseisude ja struktuuri muutmine.
Linnavolikogu esimees Leo Repponen märkis oma kõnes, et peaaegu kõik saadikukomisjonid töötasid tulemuslikult, tõstes eriliselt esile komisjonide esimehi: Ants Raudlat, Boriss Slepikovskit, Riina Lälli, Aive Antonit, Jevgenia Golovatši ja Valentina
Zaitsevat.
Leo Repponen rõhutas, что käesoleval koosseisul õnnestus erimeelsustes jagu saada ja et rahvaesindajad õppisid ladusalt koostööd tegema ja vajalikel hetkedel kompromisslahendusi leidma.
„Soovin tulevasele volikogu koosseisule teatepulga väärikat ülevõtmist oma kolleegidelt ning üksmeelset ja ladusat koostööd alates esimestest päevadest,“ ütles ta kokkuvõttes.

Linnavolikogu oktoobrikuise istungi põhiküsimus oli 2. lisaeelarve teine ja kolmas lugemine. Lisaeelarve kinnitati summas 153 989 eurot.
Vastuvõetud eelarve struktuuris moodustab riikliku rahastuse osa 102 919 eurot. Praktiliselt kolmandiku sellest summast
moodustasid laekumised linnavalitsuse haldusala ettevõtete ja
asutuste majandustegevusest.
Kulude põhiosa suunatakse haridusse, elamu- ja kommunaalmajandusse ning reederemonti, sotsiaaltoetuste suurendamisse, keskkonnakaitsesse ja kultuuri.
Seejärel võttis volikogu vastu otsuse mõningate linna territooriumil asuvate kruntide munitsipaliseerimise kohta.
Kolmanda päevakorraküsimusena kinnitas volikogu „Maardu linnaeelarve strateegia aastaiks 2014-2017“. See dokument edastatakse Rahandusministeeriumi.
Lõpetuseks kuulasid volikogu liikme ära linnapea Georgi
Bõstrovi ja volikogu esimehe Leo Repponeni informatsiooni
volikogu tööst lõppenud nelja-aastasel perioodil.
Nad märkisid, et linnavolikogu pidas tööplaanist rangelt kinni.
Aruandeperioodil toimus 45 istungit, millel arutati ja otsustati
enam kui 200 linna elu jaoks olulist küsimust. Volikogu kinni-

MAARDU OMAVALITSUSE HOMNE PÄEV
Uuendustest, mis ootavad Maardu linna lähemas tulevikus, jagab mõtteid abilinnapea Nikolai Vojeikin.
Alustan sellest, et meie jutt on puhtalt teoreetiline, sest selle rakendamine praktikasse eeldab
konkreetseid otsuseid, mida hetkel veel ei ole.
Ent mitte mingid otsused ei sünni üleöö ega järsku, eriti need, mis puudutavad perspektiivseid ja
strateegilisi küsimusi, ning just ühest sellisest kavatsengi täna kõnelda.
Alustan pisut kaugemalt, et siis teemat paremini
avada.
Kõik teavad, et pikka aega õhus olev haldusreform
ei ole siiani omandanud kuigi silmnähtavaid piirjooni, kuigi ühiskond mõistab ammu selle vajaette võetud, kuid need on ebapiisava argumenteerituse
likkust. Haldusreformi peapostulaatide kontseptuaalse
ja motivatsiooni tõttu ikka ja aina liiva jooksnud. Tõesti,
formuleerimise katseid on valitsuse tasandil korduvalt
haldusreformi käivitamine ja mis peamine, selle edukas
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läbiviimine eeldavad regioonides ja igas üksikus omava- regioonides ja tulemuste järgi otsustades ei kohanud palitsuses toimuvate protsesside sügavat ja igakülgset seiret. kutav süsteem reformisubjektide vastuseisu. Ent meie otRiigi juhtkonna seas valitseb arusaam, et praeguseks ku- sustasime Harjumaal kaugemale minna ja proovida oma
junenud haldussüsteemis eksisteerivad erineva arenguta- metoodika väljatöötamist tõmbekeskuste selgitamiseks.
semega regioonid – depressiivsetest kuni toimetulevateni, Selleks valiti välja eksperdid, kes said ülesandeks teha
seega on reformi subjektide stardipositsioonid märgata- vajalikud uuringud esitada hiljemalt aasta lõpuks oma
valt erinevad, järelikult tuleb ka reformile läheneda mitte metoodika. Lisaks tulime järeldusele, et niivõrd suures
ühe mõõdupuuga, vaid kohalikku spetsiifikat arvesse võt- regioonis nagu on Harjumaa, peaks tõmbekeskusi olema
tes. Usun, et just need asjaolud on põhjuseks, miks ei suu- palju rohkem – umbkaudu 10-12.
deta vastu võtta lõplikku otsust algselt haldusreformiga
kavandatud ulatuslike struktuurimuutuste kohta. Tuletan
meelde, et algselt oli reformi eesmärgiks territoriaalselt
suuremate haldusüksuste sünd ehk üksikute omavalitsuste liitumine ja ühinemine ning selles suunas tehti isegi
esimesi samme.

Siinkohal tekivad õiguspäraselt küsimused: esiteks, kas
keskuste loomise idee leiab toetust valitsuse tasandil, sest
vastasel juhul jooksevad kõik meie ühised pingutused
liiva... Teiseks – kas tõmbekeskused on tõesti see vorm,
mis on optimaalne regioonide elu reorganiseerimise vaatevinklist?

Seejärel aga muutus arusaadavaks, et mehaaniline ühen- Esimesele küsimusele on hetkel üsna raske vastata, sest
damine ei saa olla perspektiivne.
teatavasti puudub üksmeelne arvamus riigi kõrgema juhtOmavalitsuste ühendamise võib läbi viia direktiivselt, konna sees, kuid see pole kaugeltki põhjus jätta kõik sinkäsu korras, kuid sel juhul puudub kindlus selle positiiv- napaika ja passiivselt oodata lahendust kõrgemalt poolt.
ses tulemuses, ebaõnnestumise korral aga langeb kogu Oleme ju lõppude lõpuks kõik huvitatud parimast lahensüü ja vastutus selle reformi eest jõuvõtet kasutanud riigi dusest.
õlgadele.

Mis puudutab tõmbekeskuste loomise kasulikkust, siis on
see ilmne – piisab, kui meenutada omavalitsus ühisprojekte, mil koostöös õnnestus ellu viia niivõrd ulatuslikke
ehitusprojekte, millest ükski omavalitsus eraldi võetuna
poleks julgenud unistadagi. Täiesti konkreetne näide sellest on kergliiklusteed, mille projektis lõid kaasa 10 Harjumaa omavalitsust koordineerimiskeskusega Maardus.
Sellise ühistegevuse puudumisel oleks meil saamata jäänud mitmed Euroopa fondide miljonid.

Ilmselt ei toimiks ka võimalus anda haldusreformi subjektidele nn isemääramisõigus, sel juhul reform ilmselt ei
algakski.

Lõpuks on olemas kolmas viis – nn vabatahtlikult sunniviisiline, mis tähendab, et ühinemine peab toimuma olemuselt poolte kokkuleppel ja ainult äärmisel juhul võib
riik sekkuda ja rakendada sunnimeetodit, kusjuures on
sel juhul ikkagi soovitav kindlustada regiooni toetus. KuPraktika näitab sedagi, et hästi väljaarendatud infrastrukjuneb mulje, et just selline meetod ongi optimaalne.
tuuriga tõmbekeskustesse on märksa kergem ja otstarbeVähemalt praegune rahvastikuminister Siim Valmar Kiiskam paigutada uusi sotsiaal-, kultuuri- ja tootmisobjekte
ler ja IRL toetavad just viimatimainitud skeemi. Ennekõining ehitada üles noorte edaspidise hõivegaseotud harike torkab silma, et ministeerium püüab tugevdada sidedussüsteemi.
meid regioonidega ja näitab üles soovi arvestada nende
arvamust iga sammu puhul. Mul õnnestus selles veendu- Mu arutluste loogika on väga lihtne: enam ei ole ja ei tule
da üsna hiljuti Harjumaa omavalitsuse nõupidamisel, kus võimalust ehitada igasse linnakesse ja valda oma kultuuma esindan meie linna. Nõupidamisel arutati piirkondli- ripaleed, spordikompleksi, avada riigigümnaasiumi, tehke tõmbekeskuste kujundamise küsimust. Tõmbekeskuse nikumi või kutsekooli, luua investeerimiskeskkonda uute
mõiste pakkus välja ministeerium ja see tähendab, et nii- tootmisettevõtete rajamiseks ja tõsise kapitali sissevoosugused keskused on ühtlasi regiooni potentsiaalsed hal- lamiseks. Samas kui ühe suurema tervikpiirkonna sünni
duskeskused. Muidugi peetakse silmas seda, et need kes- korral muutuvad sellised projektid reaalseks. Kokkuvõttes
kused peavad olema jätkusuutlikud ning vastama stabiil- aga soodustavad niisugused ühised nn pealinnad inimessuse ja arenguvõime põhilistele kriteeriumidele. Keskuste te elukvaliteedi paranemist igas tõmbekeskusega seotud
juurde aga liidetakse juba teised, väiksema potentsiaaliga omavalitsuses, sest kõik, mis sinna tuleb, muutub kõikidele kättesaadavaks, selle asemel et iga omavalitsus elaks
omavalitsused.
ja areneks autonoomselt nagu praegu.
Ministeerium pakkus omalt poolt välja ka tõmbekeskuste
valimise ja hindamise metoodika 100 palli süsteemis. Nimetatud metoodika alusel läbiviidud test näitas, et Har- Vestlus leidis aset toimetuses ja selle lõppedes leppisime
jumaa tõmbekeskusele vajalikud parameetrid on ainult Nikolai Vojeikiniga kokku, et hoiame maardulasi kindlasKeila ja Maardu linnal.
ti kursis nii tõmbekeskuste loomise arengutega kui sellega,
Samasugune esialgne hindamine viidi läbi ka teistes Eesti mis suunas hakkab liikuma riiklik haldusreform.
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MAARDU LINNA PARIMA KUNSTILISE KAJASTUSE
KONKURSI KOKKUVÕTTED ON TEHTUD
Käesoleva aasta 1. jaanuarist oktoobrikuuni toimus Maardu linnavalitsuse ja Maardu Panoraami koostöös korraldatud konkurss
Maardu linna parima kajastuse väljaselgitamiseks. Osa võtta sai
mitmes kategoorias.
Üheksa kuuga laekus konkursikomisjonile (žüriile) kokku 94 autoritööd, millest enamik olid fotod või kirjatööd.
9. oktoobril toimus linnavalitsuses konkursi žürii lõppistung, millel selgusid võitjad ja teised parimad võistlustööd.
Žürii otsustas üksmeelselt jätta peaauhind välja andmata. Samuti otsustati, et 2014. aastal konkurss jätkub ja juba selle tulemuste põhjal selgitatakse välja kõigi kategooriate ja vanuseklasside peaauhindade võitjad.
2013. aastal esitatud võistluse tulemused:
Fotode kategoorias anti välja 2 esikohta ja nende vääriliseks
tunnistati:
- Aleksandr Gussev – temaatiline fotoseeria ja näitus „Linn ja
linlased“, täiskasvanud;
- Anne Rešetnikova – fotode kõrge kunstilise taseme eest (juuniorid).
Eriauhinna parima Maardu-teemalise kirjandusteose eest
pälvisid:
- Sazonovite pere – Liina (33) ja Mark (9) – lühiluuletuste eest;
- Marina Reva – võistlustöö „Maardu linn“;
- Viktor Skorobogatov ja Vladimir Osadtšev – kirjanduslikmuusikaline kompositsioon – laul „Mereäärne linnake“.
Ergutusauhinna parima Maardut käsitleva kirjandusteose
kategoorias pälvisid:
- Valeri Noskov – luuletus „Maardu öökull“;
- Vjatšeslav Vassiljev – Maardu 30. aastapäevale pühendatud
luuletus;
Eriauhinna parima konkursivälise töö eest sai:
- Gennadi Verestšagin – luuletus „On linnu tuhast tõusnud“.

Ergutusauhinna fotode kategoorias said:
- Ilona Mitjurjova – fotoseeria ”Maardu peod”;
- Anastassia Tumakova – fotoseeria „Talvine Maardu“;
- Jekaterina Uvarova – fotoseeria „Ökoloogiliselt puhas Maardu“.
Ergutusauhinna maali kategoorias said:
- Jelena Rõžova (12), Dublin, Iirimaa – joonistuse eest, mis
kujutab Maardu õigeusu kiriku ümbruse panoraami.
Žürii esimees
Georgi Bõstrov,
Maardu linnapea
LUGUPEETUD AUHINNASAAJAD!
Auhindade üleandmine toimub novembrikuus 2013.
Info tel.: 600 55 10
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1

Elukohavahetust Maardu linnas teostas

31

Eestist

54

Korteriomaniku õigustatud nõudmisel

7

Taastatud elukoht (saadud dokumendid)
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muudetud aadress: “Maardu linn”

Kokku

67

Muugale registreeritud

Lahkunud välismaale

7

lahkunud
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Eestisse

86

nüüd on seal

1865

Kustutatud ilma dokumentideta

2

Kokku

95

lahkunud

1

Ränne

-28

nüüd on seal
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Regisreeritud sünde

16

Registreeritud surmasid

16

Maardu järve äärde registreeritud

Tatjana Gordejeva
Registripidaja

7

15
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UUENENUD VABA AJA KESKUS AVAS UKSED
10. okoobril, pärast rekonstrueerimist, avas taas
uksed Maardu Vaba Aja Keskus. Suur töö tehti ära
hoone juurdeehituse juures. Laiendatud on lava,
samuti on nüüd keskusel uued ruumid esinejate
tarvis, vajalikud panipaigad dekoratsioonidele ja
grimmituba. Uuendati ka saali tehnilisi võimalusi.
Maardu linnapea Georgi Bõstrov tänas ehitajaid,
märkides, et töö on tehtud kvaliteetselt ning tähtaegselt. Kultuurikolde hoidjaks-direktoriks määrati
Andrei Zarenkov, kes on ühtlasi Rahvamaja juht.
Üritusel lõigati pidulikult läbi lint, jagati kingitusi
ning anti hoiule sümboolne võti.
Uuenenud laval toimus ka kontsert, kus esinesid
Maardu kunstide kooli õpetajad. Külalised Peipsi äärest – setude folklooriansambel – rõõmustas
publikut oma kuulsa leelotamisega. Meeleoluka
kontserdi lõppakordiks kujunes särava lavaartisti,
bariton Aleksandr Nekrassovi esinemine. Esitusele
tulid nii teosed maailma muusikaklassikast kui tuntud vene rahvalaulud.
Tänulik publik aplodeeris artistide esinemisele tormiliselt.
VABA AJA KESKUS on taas kunsti muusadele
avali!

JÄRELSÕNA VALIMISTELE
2013. aasta kohalike omavalitsuste valimised lõppesid sensatsioonide ja üllatusteta
ehk just nii nagu prognoosisid juhtivad uuringuagentuurid.

ma neile põhjust kaaluda praeguse poliitilise kursi revideerimist, vastasel juhul võib
neile ennustada tõsist kaotust lähematel
Europarlamendi valimistel ja edaspidi ka
Riigikogu valimistel.
Üllatusi ei toonud valimised ka Maardus.
Nagu oligi oodata, saavutas Maardu valimisliit eesotsas linnapea Georgi Bõstroviga
ülekaaluka võidu, mis tähendab valimisliidule Maardu linnavolikogus 13 saadikukohta. Ülejäänud 8 mandaati said Maardu
tsentristid, mis annab neile õiguse moodustada volikogus oma saadikufraktsioon.
Hoolimata sellest, et valimiskampaania
kulges meie linnas küllaltki närviliselt ja
esines ka poriloopimise elemente, möödusid valimised ise organiseeritult ja rahulikult, rikkumiste ja vahejuhtumiteta, mida
nentisid ka arvukad vaatlejad, kelle seas oli
mitmeid saadikukandidaate.
Linna valimiskomisjoni esimees Tiiu-Ann Kaldma:
„Valimiste korraldus oli hea. Kõik kolm valimisjaoskonda olid
kõige vajalikuga sisustatud ja hääletamisel ei tekkinud mingeid

Keskerakond saavutas veenva võidu mitte ainult pealinnas, kus tsentristid kindlustasid endale 52% hääli ja saavutasid
Tallinnas ainuvalitsemise õiguse, vaid ka
vabariigis tervikuna, kogudes peaaegu 1/3
häältest. Üsna iseloomulik on see, et tsentriste toetas pea kogu venekeelne elanikkond, mistõttu näevad hääletustulemused
nn venekeelsetes regioonides eriti muljetavaldavalt, Kohtla-Järvel aga suisa rabavalt
– üle 82%. Nende andmete taustal paistavad kõigest 13,7% näivad hääli saanud valitseva Reformierakonna tulemused enam
kui tagasihoidlikud.
Seega on Keskerakonna valimistulemused paremad kui valitseva Reformierakonna ja IRL-i tulemused kokku. Säärane statistika viitab üsna ühemõtteliselt Eesti valijaskonna huvi kaotusele
võimuparteide bloki poliitika vastu, mis peaks iseenesest and-
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probleeme. Jaoskonnakomisjonid töötasid hästi, reageerides
kiiresti märkustele ja kõrvaldades operatiivseid puudusi. Tänu
sellele suutsime vältida intsidente, valimised ise aga olid ausad
ja valimistulemused kajastavad täiel määral hääleõiguslike linnaelanike eelistusi. Muidugi oleks oodanud aktiivsemat osavõttu, sest 52,56% on vähem kui riigis keskmiselt. Sellega seoses
võib vaid nentida, et need, kes hääletasid nö jalgadega, tegid
samuti valiku, jättes end faktiliselt ilma moraalsest õigusest esitada pretensioone Maardu võimude otsuste ja tegevuse kohta.“

sa saadikut on kokku üks tõsine
fraktsioon, kes suudab tõhusalt
mõjutada volikogus vastuvõetavaid otsuseid, ja me kavatseme
kõik neli aastat võtta aktiivselt ja
linlaste huve silmas pidades osa
Maardu arengupoliitika väljatöötamisest ja elluviimisest.

Allpool aga kahe võiduka nimekirja liidrite hinnangud valimistele:
Georgi Bõstrov: Olen rahul sellega, et mu sisetunne, minu ja mu kolleegide
prognoosid valimistulemuste kohta end õigustasid, kindlustasime endale
taas maardulaste toetuse
ja linna juhtimise õiguse.
See tähendab, et järgneval
neljal aastal areneb linn
stabiilselt meie poolt väljatöötatud ja elanikele valimiste eel esitatud arengukava kohaselt. See teadmine teeb tuju
heaks ja kannustab veelgi tulemuslikumale tööle.
Vladimir Arhipov: Saavutasime loodetud tulemuse. Kahek-

Õnnitleme Maardu linnavolikogu uusi liikmeid ning soovime edukat ja viljakat tööd meie linna ja selle elanike heaks!
Maardu Volikogu uus koosseis
Georgi Bõstrov
Vlagimir Arhipov
Nikolai Degtjarenko
Jevgeni Golovats
Ants Raudla
Tüüne Nikolajeva
Vassil Skuška
Niina Netsajeva
Ravil Aljukov
Boriss Slepikovski
Pavel Kuusik

Elvira Piiskoppel
Galina Popova
Liidia Bodner
Margarita Gerasõmiva
Eduard Tanvel
Timar Tiganik
Erika Tiganik
Valev Kald
Inga Kirmjõe
Väino Moor

aktuaalset

Tallinna Sadam tutvustas Sorotšintsõ laadal oma tegevust
Tallinna Sadam tutvustas Sorotšintsõ laadal oma tegevust
Septemberi kolmandal nädalavahetusel võttis AS Tallinna
Sadam osa Maardus toimunud XII eesti-ukraina folkloorifestivalist „Sorotšintsõ laat“. Tallinna Sadama esindajad
kohtusid kohalike elanikega, et jagada infot sadama tegevuse kohta ning vastata küsimustele.
Tallinna Sadama turundus-ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro sõnul huvitas inimesi enim sadama
roll tööpakkujana ning küsimused Muuga sadama ohutuse kohta. Kõikidel huvilistel oli võimalik osa võtta tasuta
bussiekskursioonist Muuga sadamasse, kus giidi juhtimisel sõideti läbi nii sadama ida-kui lääneosa.
Tallinna Sadama infotelgis said maardulased kaasa lüüa
viktoriinis ja osavõtjaid kogunes sadakond. Kõigi osavõtjate vahel loosis AS Tallinna Sadam juhatuse liige Allan
Kiil välja omapärase fotosessiooni, mis toimub Muuga
sadama kõrgeima hoone viljaterminali katusel. Võitjaks
osutus maardulanna Marie, kes ei saanud küll ise fotosessioonist osa võtta, kuid saatis enda asemel terminali katuselt avanevaid vaateid nautima oma õe ja tema sõbranna.
Tallinna Sadam koos oma tütarettevõtetega Green Mari-

ne ja TS Energia osales Sorotšintsõ laadal esmakordselt.
Maardu elanike huvi ja positiivne tagasiside lubab loota,
et sadam avab oma telgi laadal ka edaspidi.
Tallinna Sadama viktoriiniküsimused olid järgmised:
1. Kes on AS Tallinna Sadam omanik?
A) Tallinna linn
B) Eesti riik
C) Eraisik
2. Mitu miljonit reisijat läbis Tallinna Sadama 2012.
aastal?
A) 3,5 miljonit
B) 11,3 miljonit
C) 8,8 miljonit
3. Missugune kaubasadam on Eesti suurim?
A) Muuga sadam
B) Paldiski Lõunasadam
C) Sillamäe sadam
4. Missuguste omavalitsuste territooriumil asub Muuga sadam (võib valida mitu varianti)?
A) Viimsi vald
B) Tallinna linn
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C) Maardu linn
D) Jõelähtme vald
5. Missugusel kohal on AS Tallinna Sadam EMORi uuringu kohaselt Eesti prestiižikamate ettevõtete reitingus?
A) 12.
B) 1.
C) 7.
Õiged vastused: 1-b, 2-c, 3-a, 4-a, c, d, 5-b

Kolmandik Eesti majapidamistest säästab vett
Eesti Energia e-teeninduses täidetud energiaprofiilidest selgub, et
vaid kolmandik Eesti peredest on ette võtnud konkreetseid samme
vee- ja veesoojendamise energiakulu vähendamiseks. See tulemus
on üllatav, sest veesoojendamine on enamasti kütte järel suuruselt
teine kodukulu. Just seetõttu võtame seekordses blogis vaatluse alla
veekulud ning säästmise võimalused köögis ja vannitoas.
Vee kokkuhoid köögis
Ühe müüdi kohaselt on nõude käsitsi pesemine vee- ja energiasäästlikum kui nõudepesumasin, kuid tõele vastab tegelikult
hoopis vastupidine väide. Säästlike nõudepesumasinatega on võimalik kokku hoida kuni 90% vett ja kuni 60% vee soojendamiseks
kuluvat energiat. Kvaliteetsete nõudepesumasinate eluiga ületab
tänapäeval juba 10 aastat. Sellise masinate tasuvusaeg on aga tunduvalt lühem – veidi alla 6 aasta. Maksimaalse kokkuhoiu saavutamiseks tuleks vältida poolikute masinatäite pesemist, eelista võimalusel säästlikke (economy) režiime ja loobuda nõude loputamisest voolava vee all enne nende masinasse panemist. Võimalusel
tasub kasutada programmikella ja ajastada nõudepesu öisele ajale,
mil elekter on odavam.
Voolava vee all nõusid pestes kulutab keskmine 4-liikmeline perekond ligi 4 eurot nädalas. Vee survet kompenseeriva kraaniotsikuga saab seda kulu vähendada 1,5 korda. Kui aga pesta ja loputada
nõusid veega täidetud kraanikausis, võib vee- ja energiakulu veelgi
väheneda. Samuti pole mõistlik sulatada külmunud toiduaineid
voolava sooja vee all. Kui eelistate juua väga külma kraanivett, tasuks kraanivee kannu hoida külmkapis. Kõik tilkuvad kraanid või
segistid, mille ühenduskohtadest lekib ka vähesel määral vett, tuleb
parandada kiiresti, sest nii võib päevas raisku lasta isegi kuni 25
liitrit vett.
Vett annab säästa ka toiduvalmistamisel. Näiteks juurviljade või
makaronide keetmisel pole vaja täita potti veega ääreni. Sama kehtib kiirkeedukannude puhul – tassitäie vee keetmiseks ei tasu täita
veega kogu kannu, vaid vajaminev veekogus. Aega ja energiat säästab ka see, kui ajada vesi enne keema kiirkeedukannus ja kasutada
seda siis näiteks supi valmistamisel.
Vee ja energia kokkuhoid vannitoas ning tualetis
Vannitoas annab suurima võidu duši eelistamine vannivõtmisele. Keskmine vanniskäik võtab ligi 200 l vett, 8-minutiline dušš
veesäästliku dušiotsiku puhul aga 70 liitrit. Teisisõnu piisaks vanni
võtmiseks kuluvast veest koguni kolme duši jaoks. Veekulu saab
reguleerida veel dušivõtu aega piirates. Igihaljad on ka soovitused

keerata kraan kinni hammaste harjamise, seebitamise või habemeajamise ajal.
Veesäästlikud dušiotsikud on täna kasutusel ligi neljandikus Eesti
kodudest – nii selgub Eesti Energia e-teeninduses täidetud energiaprofiilidest. Veesäästlike dušiotsikute veekulu on keskmiselt kaks
kuni kolm korda väiksem kui tavalistel segistitel. Eelistada võiks
just aeraatoriga segisteid, sest need segavad veevoolu õhuga ja seega ei tundu veevool harjumatult nõrk.
Ent kuidas teha kindlaks, kas dušiotsiku vahetamiseks on põhjust?
Selleks tee läbi järgmine praktiline katse: mõõda ämbrisse 4 l vee
joon, aseta ämber dušiotsiku alla, keera vesi lahti normaalse tugevusega, mõõda aega palju kulub selle koguse täitumiseks. Kui 4l
täitub kiiremini kui 20 sekundiga, võiksid mõelda dušiotsiku vahetamise peale.
Dušši eelistamine vannile, säästlik dušiotsik ja lühem pesuaeg võib
keskmisele 4-liikmelisele perele aastas säästa kuni 10 kuupmeetrit
vett ja kuni 350 kWh veesoojendamiseks kuluvat energiat. Rahalises väärtuses võib see aastas tähendada kuni 75 eurot.
Kui kasutate lokaalset boilerit, kulutate vee soojendamiseks vähem
energiat, hoides vee temperatuuri alla 55 kraadi. Elektriboilerite
puhul tasuks eelistada programmikellaga boilereid, mille puhul
saab kütteperioodi sättida öisele, soodsama elektrihinnaga ajale.
Kui boileril taimerit pole, tasuks eelistada dušši just enne magamaminekut, sest sel juhul hakkab boiler vett soendama öötariifi kehtimise ajal. Ühtlasi tasuks boiler paigaldada võimalikult lähedale
kraanikausile või dušile, sest nii läheb vee liikumisel torustikku
mööda kaotsi vähem energiat.
Tualettpotti valides tuleks kindlasti eelistada kahe kambriga potte,
mille puhul saab reguleerida palju vett korraga kasutada. Vanemate
tualettpottide puhul on aga abiks üks kaval nipp: poti veekulu vähendada kuni kolmandiku võrra, kui asetada veepaaki näiteks veega täidetud pudel. See vähendab kambri veemahtu, mis tähendab,
et iga loputusega kasutate automaatselt vähem vett.
Kokkuvõttes näitab ligi 12 000 kasutaja poolt täidetud energiaprofiilide statistika, et 4-liikmeline perekond võiks vee ja selle soojendamiseks kuluva energia kokkuhoiu kaudu aastas säästa ligi 130
eurot. Et tulemust saavutada, tuleb aga alustada õigest kohast - tegelike veekulude ja nende põhjuste väljaselgitamisest. Lihtne tööriist selleks on Eesti Energia e-teeninduses asuv energiaprofiil, mille 24-le küsimusele vastates saate ülevaate nii oma elektri, vee kui
ka küttekuludest. Profiilis antud vastuste kõrval koostatakse igale
vastajale ka konkreetsed soovitused energiakulude alandamiseks
koos ligikaudse investeeringu ja tasuvusajaga.
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ÕPETAJA – SEE ON HINGESEISUND
Õige on väide, et pedagoogi tohutut missiooni on raske
ülehinnata mis tahes ühiskonnas. See missioon ei hõlma
üksnes teadmiste edasiandmist õpetajalt õpilasele, vaid
pigem kõlbeliste ja hingeliste omaduste kasvatamist inimeses.
Sooje tunnustus- ja tänusõnu väärivad kõik meie kallid
õpetajad. Meie eriline austus kuulub õpetajatöö veteranidele.
Larissa Arsentjeva on 30-aastase staažiga pedagoog ja blokaadi üle elanud sõjaveteran; keeruka eluloo ja samas eriliselt peene hingega inimene.
Vestlesime temaga pidupäeval õpetaja enda kodus. Õhtuks
täitus see lilledega.
Õpetaja on elukutse, mis nõuab pidevat enesetäiendamist, eneseharimist, psühholoogivõimete arendamist ja
veel palju-palju muud, mida koolis vaja läheb. Kuidas
Teie oma kolmekümne koolis töötatud aasta jooksul sellega toime tulite?
Jah, see elukutse nõuab suurt pühendumust. Seminarid,
kursused, kollokviumid, erialase kirjanduse lugemine, uute
metoodikate omandamine, kogemuste vahetamine... Kõike
tuleb jõuda ja enda jaoks mõtestada. Mulle on see lakkamatu
liikumine ja teadmistepagasi täiendamine alati meeldinud.
Kuid peamiseks loen enda jaoks seda, et mul õnnestus luua
kontakt lapsega, klassiga (kuigi see ei tulnud alati kohe).
Mul on elus heade inimestega vedanud, eriti tänulik olen
oma esimeste õpilaste vanematele. Nemad sisendasid mulle
eneseusaldust ja aitasid tublisti kasvatustöös. Esimesi õpilasi
mäletan hästi.
Kas õpetaja – see on kutsumus? Või ehk on õpetamine ja
pedagoogika omaette elustiil?
Omaenda kogemus põhjal võin öelda, et olen näinud paljusid õpetajaid, kellele see elukutse on kujunenud kutsumuseks. Enda kohta ma nii ei ütle, kuid võtsin oma tööd lastega
kui elustiili. Olin kasvatusprotsessist haaratud ja ei mõista
seniajani, kuidas saab kooliukse sulgeda, koju minna ning
kooliga seotud mõtted ja mured seljataha jätta. Püüdsin õppida koos õpilastega, teha klassivälist tööd, vestelda mitmesugustel teemadel. Väga tähtis on leida suhetes usaldust.
Kuidas perekond suhtus Teie pidevasse hõivatusse oma
tööga?
Minu pere on minu kindlus. Mul on väga vedanud mehe ja
lastega. Nad on mind jõudumööda alati aidanud, tundsid
paljusid minu klasse ja võtsid mu lakkamatut tööd enesestmõistetavana. Teisiti ei saanudki olla. Tol ajal kasvatati niimoodi meid ja meie kasvatasime samamoodi oma lapsi.
Tänapäev dikteerib uusi tingimusi ja tänane põlvkond on
pragmaatilisem, materiaalsemate huvidega, kuid samas
kreatiivne, sihikindel ja informeeritud. Noored on vähem
vastuvõtlikud romantikale, lüürikale, harmooniale, vaimsusele.
Jah, see on tänapäeva elutempole makstav lõiv, näen seda
oma lastelaste pealt. Vene keele ja kirjanduse õpetajana jälgin ajastu tendentse murelikult. Tendents on aga selline, et
raamatuid loetakse vähem. Rahulik ja mõtlik lugemine on

iseenesest protsess maailma,
vaimsete väärtuste, suhtlemispõhimõtete
tundmaõppimisel, see on
tunnete ja hinge arendamine.
Siin on mul
kolleegidele ainult üks nõuanne – püüdke jagada nõutav kirjandusteos väiksemateks lõikudeks ning jagage õpilaste vahel ära. Tunnis võib ära kuulata iga õpilase lühikokkuvõtte ja
nii kujuneb teosest üldpilt.
Ka vanematele on mul soovitus – ärge põlake ära väärt raamatute lugemist. Uskuge – headuse ja igaveste väärtuste seeme külvatakse lapsepõlves.
Kui me juba puudutasime hinge ja selle sügavuse teemat,
siis ehk meenuvad Teile mingid erijuhtumid õpetaja ja
õpilase suhete kujundamisel.
Keerukaid juhtumeid oli palju, kõik ei tulegi kohe meelde.
Aga jah, kord hakkas üks 8. klassi noormees mulle pidevalt
vastu haukuma, jättis õppimise katki ja esitas seda kõike
mingi paatosega, väljakutsuvalt. Hoidsin end vaevu tagasi,
et teda oma tunnist mitte minema kupatada. Tulemas olid
lõpueksamid ja otsustasin temaga silmast silma vestelda.
Palusin tal jääda peale tunde. Umbes viiendal korral oli ta
valmis vestlusele tulema, aga jutuajamine ei sujunud ja siis
võtsin tema käest kinni. Noormees sattus sellest järsku segadusse ja... puhkes nutma. Selgus, et tal oli kodus masendav
olukord – purjus isa alandas teda alatasa, viskas raamatuid
minema, sundis pööningul magama. Noormehe närvisüsteem oli kurnatud. Leppisime kokku, et hakkame peale tunde järele õppima ja eksamiks valmistuma. Ta hakkas mind
usaldama. Hiljem sai temast taksojuht ja ta tõi mind sageli
koju, meenutades iga kord seda episoodi. Ju see osutus tema
elus pöördeliseks…
Küllap on väga meeldiv ja soe tunne, kui endised õpilased
kokkusaamisel tänavad.
Kahtlemata tunned tohutut rõõmu nende kõigi ja ka enda
üle. Tõsi, mulle meenus veel üks moment. Mul oli üks õpilane, Erik. Ta oli eesti poiss ja vanemad panid ta vene kooli, aga elu näitas, et talle see ei meeldinud. Minu vene keele
tunnid oli talle suisa piinavad, kõiges, mis tal valesti läks,
süüdistas ta mind. Viis aastat püüdsin temaga kontakti luua,
kuid ta sulgus alati endasse. Nii me lõpuõhtul lahku läksimegi. Püüdsin teda unustada, kuigi mõistsin, et ei saanud
tema puhul oma õpetajatööga hakkama. Ent möödus mitu
aastat ja ma sain kirja Kaug-Idast. Noormees teenis sealkandis aega. Oma kirjas ta jutustas, kui paljudest asjadest oli ta
valel arvamusel olnud ja kui oluline on tema jaoks praegu
„puhas“ vene keel, kuidas meie lavastatud näitemängud ja
klassivälised vestlused on nüüd abiks, andes talle väeosas vajalikku enesekindlust.
Tean Teie õpilastest veel palju huvitavat. Paljud neist on
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leidnud endale elus kindla koha, elukutse, on ühiskonna
auväärsed liikmed. Mingil määral on see ju ka Teie mõju.
Ma ei hakkaks rääkima oma mõjust, pigem juhatasin vaid
suuna kätte. Kui ma hakkasin pensionile minema, tabasin
end õpetajate toas järsku mõttelt: kui meeldiv on tõdeda, et
paljud minu õpilased on saavutanud elus teatud edu ja väärika koha tänapäeva ühiskonnas.
Tahaksin mainida Jelena Skulskajat – kirjanikku, ajakirjanikku ja teatritegelast – ta on ju Teie õpilane.
Mäletan teda veel õpilasena, kuigi oleme kohtunud ka hiljem. Ta õppis minu juures 5.-10. klassini. Teate, ta isa oli
rindeajakirjanik – haruldase hingega, eriliselt karismaatiline inimene, Leena päris temalt palju. Käisime klassiga neil
külas, uurisime nende raamatukogu, korraldasime kirjandusõhtuid. See liitis klassi, kõik koos käisime vaatamas iga
etendust Vene Draamateatris. Need on väga meeldivad mälestused…
Kui juba mälestuste peale läks, siis kas Teile tuleb meelde
Teie enda esimene õpetaja? Võib-olla oli see mingi aine
õpetaja, kes aitas Teil oma huvide peale tõsisemalt mõtlema hakata?
Olen küll 90-aastane, aga tänu Jumalale, on mul mälu korras.
Meenutan rõõmuga oma esimest õpetajat, olen talle tänulik
individuaalse lähenemise eest. Asi on selles, et mina ja veel
kaks last – me oskasime lugeda, kirjutada ja arvutada juba
esimeses klassis. Tema püüdis omalt poolt kõigile tähelepanu jagada. Meile kolmele anti eraldi lisaülesandeid, mis olid
alati selged ja konkreetsed. Hiljem pidasime sügavamõttelisi
diskussioone loetu üle. Selles oli isegi teatud võistluse elemente, iha edu järele, soovi midagi saavutada, korda saata…
Mäletan kirjanduse õpetajat sellise inimesena, kes suutis

mõjutada minu maailmavaadet, muuta oluliselt minu suhtumist ümbritsevasse maailma ja elusse üldse. Ta õpetas mulle
armastust klassikalise kirjanduse ja eeposte vastu, poeesia
muutus minu lahutamatuks osaks.
Tänan Teid siira vestluse eest ja küsiksin lõpetuseks –
mida soovitate noortele õpetajatele, kes alles alustavad
oma kutsetööd?
Peamine on õppida leidma endas headust ja empaatiavõimet, siis tekib õpilasega kontakt, mis lubab leida tee tema
südamesse. Teie sõbralik ja positiivne suhtumine aitavad
luua kollektiivis usalduse ja loomingu atmosfääri, need on
aga tagatiseks Teie kui õpetaja, kui pedagoogi kujunemisele.
See on selline seisund, milles inimene saab oma tööst ja elukutsest tõelise naudingu.
Vestles Ilona Mit

MAARDU KLUBI “Mis? Kus? Millal?” JUUBEL
Klubi tegutsemise 20. aastapäeva pidulikud üritused toimusid
koduse Maardu gümnaasiumi seinte vahel. Juubeliõnnitlustega
olid kohale saabunud linnajuhid Georgi Bõstrov ning Leo Repponen, samuti esindajad Tallinna mälumängu klubist ning ka
Maardu klubi endised liikmed. Kuigi mõni võib arvata, et üritus
piirdus vaid kiidukõnede ja autasustamistega, siis tegelikult ta
eksib. Kuna klubis on aukohal võistlus, osutus piduliku sündmuse kõige haaravamaks osaks kollektiivne ajurünnak.
Räägib klubi juhendaja Jevgeni Dmitrijev, kes on koolis geograafia, loodusõpetuse, ökonoomika ja tööõiguse õpetaja:
“Täna on meil kogunenud üheksa võistkonda, on kuni 8-9-aastasi kui ka üle 20-aastasi mälumängureid. Kõik nad on meie
gümnaasiumi õpilased või vilistlased. Mul on heameel näha tuttavaid nägusid, kel silmis hasartne sära. Mõistet „endine mängija“ pole olemas! Teadmistejanu ning eneseharimise vajadus
vallutab sind ja... jääb pikkadeks aastateks.
Meie klubi moodustati 1993. aasta oktoobris, ent juba kümme
aastat hiljem, jaanuaris 2003. toimus esimene rahvusvaheline
mälumängijate festival. Tollal kogunes Maardu gümnaasiumisse 130 võistlejat. Maardulased võtsid mõõtu tallinlaste kogemustest nii organisatoorsetes küsimustes kui materjalide ettevalmistamises.
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Igal aastal alustame oma võistlushooaega noorte maailmakarika mängudes kõige väiksemate osalistega ja selleks on rahvusvaheline turniir “Võlulaegas”. Sellele juba järgnevad sesoonsed
etapid ning Eesti meistrivõistlused. Võistkondade arv on muljetavaldav – näiteks sügisetappidel osaleb neid koguni 700-800.
Meie lapsed esinevad üha edukamalt rahvusvahelisel areenil,
võites auhinnalisi kohti. Meenutagem kasvõi selliseid võistkondi nagu “25. kaader”, “Piraajad” jpt. Kui küsida, kui palju lapsi
kokku selle 20 mänguaastaga osalenud on, siis jään küll vastuse

MAARDU
linnaelu
KROONIKA
võlgu. Alles see oli, kui noorte karikamängudel esines suurepäraselt meie gümnaasiumi 8. klassi võistkond. Kuid intellektuaalne meeskonnamäng ei tähenda üksnes võidujanu, vaid ka
pidevat huvi enesetäiendamise vastu.
Tahaksin avaldada tänu linnapea Georgi Bõstrovile, kes juba
15 aastat tagasi leidis klubi toetamiseks vajalikke vahendeid.
Linna administratsiooni abi väljendub praegu originaalsetes
ja eksklusiivsetes kingitustes, mis on mõeldud mälumängude
“Mis? Kus? Millal” ning “Brain-ring” võitjatele. Ühtlasi tänan
õpetajaid, võistlejate vanemaid, toetajaid ning kõiki abivalmis
inimesi.”
Kakskümmend aastat pole teab kui kõrge vanus – see on kõigest üks periood Maardu klubi „Mis? Kus? Millal“ ajaloos.

PIHKVA VENE RAHVAKOORI KONTSERT
4. oktoobri õhtul oli Rahvamaja saal puupüsti rahvast
täis. Seekord olid maardulastele külla tulnud kauaoodatud
artistid – Pihkva Vene Rahvakoor.
Pihkvamaa on ajalooliseks koduks paljudele maardulastele.
Linnapea Georgi Bõstrov, kes
samuti kontserdil viibis, tundis uhkusega heameelt omakandi inimeste üle, et nad on
osanud hoida ja hinnata vene
rahvalaule.
Siinjuures tuleb toonitada, et selle muusikakollektiivi peamine
suunitlus ongi just rahvalaulu ja -tantsu traditsioonide hoidmine, populariseerimine ning taaselustamine.
Südamlikud naislauljate partiid, rahulikud ning väljapeetud
meeshääled, traditsioonilised žestid ja liikumised, mis eriti
omanäolisuse ning koloriitsusega silma paistsid – meie ees avanes suur vene hing. Paljudele juba lapsepõlvest tuntud laulud,
kord lustakad, kord lüürilised, nii suurte traditsioonidega rahvalaulud ja sekka ka üldtuntud meloodiaid. Nad vallutasid jäägitult kuulajate südame, kostus tormiline aplaus, rahvas saalis
laulis kaasa... Mahlakad värvilahendused artistide kostüümidel
harmoneerusid oivaliselt tantsuseadete ideega. Eredalt oli tabatav koreograafi, ballettmeistri, hääleseadja ja režissööri kõrge
professionaalne meisterlikkus.

Selle aasta märtsis tähistas teenekas koor oma 55. sünnipäeva.
Meile Eestisse tulid pihkvalased seoses V rahvusvahelise vene
rahvakooride festivaliga. Käesoleva festivali organisaatoreid
Vjatšeslav Tulubjev märkis: “Pidulikule kontserdile oodatakse
pealinna rahvakollektiive nii Narvast, Ahtmest kui Tallinnast
endast. Maardusse nõustusid Pihkva artistid tulema omal initsiatiivil (ja... linnapea kutsel). Kõik ootasid suurt pidupäeva
ja seda ta ju oligi. Lilled, kingitused ning südamlik vastuvõtt
oli selleks tagasihoidlikuks tasuks kuulsusrikkale rahvakoorile
meie hardalt tänulikelt kaaslinlastelt.
Uute kohtumisteni, kallid pihkvalased! Täname teid meeldejääva elamuse ning tubli energialaengu eest!
Ilona Mit

12. oktoobril andis Vaba Aja Keskuses kontserdi laulja Nadežda Treffner. Soomes elav laulja

tuli Maardusse linnapea isiklikul kutsel. Seekordne külaskäik ei
ole esmakordne – paljudel Treffneri austajatel on veel meeles
tema 2012. aasta kava „Südamest südamesse“.
Loomingulisele kohtumisele lauljaga tulid tema ande ammused
austajad. Kontserdil kõlasid publiku armastatud rahvaviisid ja
lüürilised laulud. Laulja repertuaar on lai, sama võib öelda tema
sõpraderingi kohta meie linnas.
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TERViSLIK KOOLIAASTA ALGUS
2013/2014 õppeaasta algas Maardu Gümnaasiumis maitsvamalt kui tavaliselt. Nimel
toimus koolis kolmenädalane kampaania
„Söö ära iga päev 5 peotäit puu- ja köögivilju“.
Kõigile on teada, et juur- ja puuviljad sisaldavad palju vitamiine, mis on kasulikud
silmadele, vähendavad stressi, tõstavad tuju,
annavad jõudu ja stimuleerivad ajutegevust
– ühesõnaga, aitavad nii õpilasi kui õpetajaid kooliaasta alguses täie pühendumusega
tööle asuda. Lisaks sellele aitavad aiasaadused hoida ilusat figuuri ning parandavad
seedimist.
Septembri alguses toimus Maardu Gümnaasiumis tervisliku toitumise kampaania.
Porgandi-, õuna- ja sibulanädalatel valmistati koolisööklas erinevaid toite just nendest viljadest. Klassides korraldati temaatilisi tunde, kus õpilased said teada, miks
on kasulik puu- ja juurvilju süüa, milliseid
kasulikke aineid need sisaldavad ning mida
maitsvat neist teha saab. Nooremate klasside õpilased meisterdasid terve näituse käsitsi valmistatud juurviljamänguasjadest.
Kooli seinad olid kaunistatud erksate ning
huvitavate seinalehtede, plakatite ning loosungitega. Näha sai näitusi õpilastöödest,
mis kujutasid erinevates stiilides valminud pilte aiasaadustest. Kokkade koolis
said õpetaja Inna Makovei käe all tulevased köögikunstnikud
õppida valmistama porgandist ja õunast lauakaunistusi ning
tegema õuna- ja porganditoite. Deklamaatorite konkursil kanti
ette tuntud autorite loomingut puu- ja köögiviljade teemal. Toimusid ka klassidevahelised temaatilised viktoriinid „Mis? Kus?
Millal?“ õpetaja Evgeni Dmitrievi juhendamisel. Kampaania
lõppes teatrietendusega „Cipollino seiklused“, mida esitasid 7.9. keelekümblusklassid, ja osalejate autasustamisega. Konkursitest võttis osa üle 200 õpilase rohkem kui 30 juhendaja käe all.
Maardu Gümnaasiumi 9.a klassi õpilased

Judoka Aleksandr Marmeljukile Tamperest hõbemedal
Septembri lõpus toimus Soomes Tamperes Euroopa karikasarja etapp judos, kus osalesid sportlased 16 riigist. Kõige kaugemad külalised olid saabunud Canadast. Kuni 90 kg kaalukategoorias astus matile Eesti koondislane, Maardu atleet Aleksandr Marmeljuk. Kohtumine vastasega Leedust
kujunes taktikaliseks duelliks, millest võitjana väljus meie maadleja. Marmeljuk kontrollis kogu kohtumise käiku, ründas sagedamini ning kohtunikud olid sunnitud karistama tema vastast passiivsuse eest. Heitluses Soome
maadlejaga õnnestus tal sooritada puusaheide ning seejärel järjekordse
suurepärase võttega kindlustada ka matši võit. Finaalkohtumine hollandlasega algas pingeliselt ning tasavägiselt, kuid pärast tulpide maa judoka õnnestunud rünnakut tuli meie mehel seekord esikohaga hüvasti jätta. Turniir
Soomes oli alles esimeseks proovikiviks algaval hooajal.
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Meie judokad tõid Narvast kaks medalit
Narvas toimus septembris XIII rahvusvaheline judoturniir “Narva
karikas”. Peale meie vabariigi maadlusparemiku oli külalisvõistlejaid saabunud Tverist, Pihkvast, Ivangorodist, Kingissepast, SanktPeterburgist, Viiburist, Sosnovõi Borist, Kirišist, Svetogorskist, samuti Lätist, Valgevenest ja Ukrainast. Narva maadlusmatil esinesid
väärikalt ka Maardu sportlased. Kaalukategoorias kuni 38 kg tuli
turniiri võitjaks Daniil Bragin. Kirkaima medali jahil pidas ta kolm
matši ja kõik need lõppesid võidukalt. Otsustavas kohtumises Tveri
atleediga sooritas Daniil kaks õnnestunud heidet ning hoidis edu

kuni lõpuni. Üle 73 kg kaalukategoorias tõid kaks võidetud kohtumist pronksmedali Ilja Tšeburahhovile. Ainsa kaotuse sai Ilja
kohtumises mitmekordse Läti tšempioniga, kes hiljem ka turniiri
võitjaks tuli.
Õnnitlused meie edukatele spordimeestele! Ees on ootamas uued
heitlused ning saavutused. Treeningud judo- ning sambohuvilistele
toimuvad Maardu spordikompleksis. Peatse kohtumiseni tatamil!

MAARDU TAEKWONDO NÄITAS HEAD TASET
22. septembril toimus Šveitsi kuurortlinnas Veveys rahvusvaheline turniir taekwondos, millest võtsid osa Eesti, Jordaania,
Araabia Ühendemiraatide, Prantsusmaa, Itaalia ning Šveitsi
sportlased. Meie kuueliikmeline võistkond naasis koju kokku
viie medaliga, millest kaks olid hõbedased ning kolm pronksikarva.
Vaatamata pikale suvepuhkusele ja treeningute vaheajale suutis
meie Maardu linna esindaja 11-aastane Maksim Smirnov taas näidata oma võitlejahinge ning murda end kuni 33 kg laste sparringus finaali. Paraku jäi lõppvõistlusel ihaldatud esikoht vaid mõne
punkti kaugusele. Kokkuvõttes võib aga tõdeda, et meie klubi uus
hooaeg algas kohe rahvusvahelise turniiri hõbemedaliga.
Õnnitleme Maksimi ja kõiki teisi noorsportlasi, kes Eestit turniiril
esindasid, eduka hooaja alguse puhul! Taekwondo klubi KatleriKõmgan Maardu filiaali juhendaja Kazbulat Šogenov avaldab tänu
Maardu linna administratsioonile eesotsas linnapea Georgi Bõstroviga ning ka Eesti taekwondo liidu presidendile Mihhail Kõlvartile rahalise toetuse eest meie sportlastele.
Maardu taekwondo klubi kutsub lapsi alates viiest eluaastast ning
igas vanuses täiskasvanuid treeningutele, mis toimuvad teisipäeviti
ning neljapäeviti kell 18.00-21.00 ning laupäeviti kell 13.00-16.00
Lahe spordikompleksis, aadressil Maardu linn, Nurga 5. Pakume
teile üldfüüsilist, tervislikku ja sportlikku treeningprogrammi, samuti enesekaitse harjutusi ning universaalseid võitluskunsti arendamise võtteid.
Taekwondo – see on kaasaegne, väga tehniline ning eesrindlik võitluskunsti liik. See on loodud kõrge moraaliga põhimõtteid silmas
pidades ning kätkeb endas parimaid idamaiste võitluskunstide mitme tuhande aastasi kogemusi. Taekwondo keerukas ja mitmekülgne võitluse ja löökide sooritamise tehnika arendati lõplikult välja
läinud sajandi keskpaigas, kusjuures kasutati ka kaasaegse kõrgtehnoloogia abi. Tänapäeval on taekwondo omandanud auväärse
positsiooni kõige eesrindlikumate ja efektiivsemate võitluskunstide
nimekirjas.
Treeningud toimuvad Eesti taekwondo liidu vanemtreeneri Kazbulat Šogenovi juhendamise all. Šogenov on suurte kogemustega vabariikliku kolmanda kategooria instruktor, kel on enam kui 13-aastane treeneristaaž. Ta on võitnud auhinnalisi kohti nii Euroopa kui
ka maailmameistrivõistlustelt, samuti on ta pärjatud mitmekordseks Eesti meistriks nii taekwondos, kickboxingus kui ka karate

kudos. Šogenovi kasvandike hulgas leiame samuti mitmekordseid
vabariigi meistreid taekwondos. Medaleid on toodud ka nii Euroopa kui maailma mastaabis peetud jõuproovidelt. Alles möödunud
aastal võideti juunioride arvestuses Euroopa meistritiitel.
Tulge treeningutele! Tehke sporti! Tulge taekwondosse!
5. oktoobril toimusid Pärnu karikavõistlused taekwondo olümpiaversioonis. Turniiril osalesid Eesti ja Läti sportlased.
Maardu linna esindajatena asusid võistlustulle neli sportlast – Maksim Smirnov, Danila Subatšus, Nikita Sologub ja Kristina Livadina.
Nelja peale kokku võideti kolm medalit – Nikita ja Maksim kulla
ning Danila hõbeda. Kõige vaatemängulisemaks kujunes aga Kristina Livadina esinemine. Esimese raundi kaotas Kristina kindlalt
9:3. Võttes aga ennast kokku ning pidades nõu treeneriga, suutis
ta seisu võrdsustada ja isegi enda kasuks kallutada. Teise raundi
viimastel sekunditel, kui skoor oli 12:14 Kristina kahjuks, lahutas
teda võidust vaid üks jala tabamus vastase pähe, mis oleks toonud
vajalikud kolm punkti.
Kristina sooritaski täpselt püstitatud eesmärgi ning tabas vastast
otselöögiga pähe. Kuid paraku ei lugenud kohtunikud seda sooritatuks ja nõnda jäi Kristina seekord medalita.
19. oktoobril osalesid meie alles alustavad võitluskunstide harrastajad Kohtla-Järve karikavõistlustel.

Spordiüritused – november 2013
02.11		
		
03.11		
16.-17.11
		

42. A. Abergi mälestusturniir kreeka-rooma
maadluses (juuniorid, kadetid, õpilased)		
11.00-18.00
Maardu seeriavõistlus lauatennises, II etapp
11.00-16.00
III Maardu rahvusvaheline iluvõimlemisturniir
„Baltikumi sügis “				
10.00-17.00
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Kallavere Keskkool
Maardu Põhikool
Kallavere Keskkool
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POLITSEIKROONIKA
Maardu 41. nädal (7. oktoober – 13. oktoober 2013)
Registreeritud kuriteoteated: 1 võltsitud dokumendi kasutamine, 1 kelmus, 8 vargust, 2 kehalist väärkohtlemist,
1 joobes juhtimine
1) Vana-Narva mnt 16 tungiti luku avamise teel soojakusse, kust varastati Bulgaaria päritolu 2,5-tonnine
tõstuk;
2) Ringi tn naisterahva nimel sõlmiti liitumisleping Elisa Eesti AS-iga, mille tulemusel sai naisterahvas võlateatise ~ 6000 euro nõudes;
3) Langu tn 3 korteris peksis naisterahvas meesterahvast rusikaga näkku;
4) Kellamäe tn 14 kasutas meesterahvas võltsitud ostumüügi lepingut sõiduauto Audi kohta;
5) Kallavere tee ja Muuga tee ristmikul juhtis meesterahvas mootorsõidukit Honda joobeseisundis;
6) Nurga tn 3 Grossi poes võttis meesterahvas riiulist
pesupulbrit Ariel ning möödus kassast, jättes kauba
eest tasumata;
7) Veeru tn 6 trepikojast on varastatud hõbedast värvi
jalgratas Zero ja oranži värvi valge triibuga jalgratas;

8) Ringi tn 54a korteris toimus
meesterahval ühise alkoholi tarvitamise käigus konflikt võõra
meesterahvaga, kes tekitas talle
kehavigastusi;
9) Keemikute tn 2 Maxima XX kaupluses möödus
meesterahvas kassast, jättes kauba eest tahtlikult tasumata;
10) Stardi tn 5 on murtud sisse kaubikusse MB Vito ja
varastatud hinnaline monokkel ja puidust käepidemega nuga;
11) PitBurgerist on varastatud kassaraha ja pudel Jim
Beam viskit.
Koostas:
Marili Tammiste
komissar
Maardu konstaablijaoskond
piirkonnavanem
Ida-Harju politseijaoskond

avameelne vestlus

GEORGI BÕSTROVI MAAILMAVAADE
Esimene osa
MP: Üsna hiljuti pidasite maha oma sünnipäeva.
Toimetus õnnitleb Teid südamest ja soovib õnne,
tervist ja edu kõigis ettevõtmistes!
Täna aga lubage, et me eemaldume väljakujunenud traditsioonist kõnelda ühel või teisel konkreetsel teemal ja esitame Teile mitu küsimust, mis
puudutavad pigem maailmavaadet. Eeldame, et
lugejal võiks olla huvitav „piiluda“ Teie sisemaailma...
Mis siis ikka, ma ei vaidle vastu, ainult tingimusel, et Missuguseid omadusi peate enda juures parijääte vajalikul määral korrektseks.
maiks?
Kahtlemata, eriti arvestades, et meie vestlused toi- Sihikindlust, inimlikkust, püsivust, omakasupüüdmuvad alati vaba mõttevahetuse kujul ja me avalda- matust, ausust enese ja teiste vastu, oskust alustatut
me vaid neid sõnu ja mõtteid, mida Te peate vajali- lõpule viia.
kuks lugejani tuua.
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Kes Te horoskoobi järgi olete ja kas Te usute astroloogilisi ennustusi?

Mis on Teile kõige kallim?
Inimelu, sõprus, ustavus.

Kuidas mõistate sõna „õnn“ ja kas peate end õnne- Olen sündinud Kaalude tähtkujus, ida horoskoobi
järgi Ahvi aastal. Asltroloogilisi prognoose usun küll,
likuks inimeseks?
Õnn on see, kui su elulised püüdlused langevad kok- sest olen näinud, et need lähevad tihti täppi, väheku nende teostamise võimalustega. Minu elus oli kül- malt minu puhul.
lalt hetki, mil ma tundsin end õnneliku inimesena,
ülejäänud ajal oli leppimine, sisemine rahu, rõõm,
kuigi need kõik ei ole õnn, vaid asuvad kusagil selle
kõrval.

Kas olete veendumustelt pigem materialist või
idealist?
Olen pigem dualist, sest usun materialistliku ja metafüüsilise harmoonilist tasakaalu maailmakorras.

Mida tähendab Teile Jumal: kas seda, mis on Teie
Tagasihoidlikkust, ausust, põhimõttekindlust, enese- sees või seda, mis on Teie ümber?
Jumal on minu sees, ümberringi on materiaalne
ohverdamist.
maailm. Jumalat usun varasest lapsepõlvest, nägin
Meenutage oma elu kõige õnnelikumat päeva.
Neid päevi oli rohkem kui üks, aga kaks on erilised – teda isegi unes. Uurinud hiljem materialismi, tulin
järeldusele, et Jumal kui kõrgem vaim ja mateeria
poja sünd ja õigeusu kiriku avamine Maardus.
on tihedas vastastikuses seoses ega saa teineteiseta
Missugune isikuomadus on Teile vastumeelne?
eksisteerida, mida kinnitab ka vastandite ühtsuse ja
Sirgjoonelisus ja tormakus.
võitluse seadus.
Kas Teie elus on midagi sellist, mida peaksite häbe- Kas usute jumalikku ettehooldust või arvate, et
nema enda või inimeste ees?
inimene on ise oma saatuse sepp?
Mida Te inimestes kõige kõrgemalt hindate?

On hetki, mil ma tunnen end ebamugavalt, olles ini- Siinkohal meenub kõnekäänd: looda jumalale, aga
mestega äkiliselt käitunud, eriti kui jutt on alluvatest. kaamel seo ikka ise kinni.
Neil juhtudel kui mul ei ole õigus, püüan teha nii, et
Usun, et on olemas jumalik ettehooldus, mida niinimesel ei jääks hinge solvumistunnet.
metatakse saatuseks, mis juhib sind läbi kogu elu ja
Kas Teil on elus olnud ideaalkuju, kellelt eeskuju mida ei saa muuta põhjusel, et enamik inimesi ei ole
võtta?
selgeltnägijad.
Ideaalid olid mul lapsepõlves ja nooruses. Lugesin Selles mõttes olen fatalist. Ent on olemas ka teatud
naudinguga Arkadi Gaidari teoseid ja tahtsin väga märke, mis hoiatavad läheneva ohu eest. Tuleb neid
olla Timuri moodi, hiljem oli mu kangelaseks len- hoiatusi vaid tõsiselt võtta, neid märgata ja teha jädus Maresjev. Küpses eas adusin, et maailmas ei ole reldusi.
midagi ideaalset, kuigi on sügavat austust väärivaid
isiksusi.
Head lugejad!
Kui Teil oleks võimalus elada otsast peale, kuidas
Te võite avaldada oma suhtumist Georgi Bõstrovi
tahaksite elada oma elu?
seisukohtadesse “Avameelses vestluses” käsitletud
Leian, et mu elu on korda läinud ja mul pole midateemadel, saates ühe neljast sõnumivariandist e-posti
gi eriti kahetseda. Sellegipoolest, kui tuleks alustada
aadressil: maardu.infokeskus@gmail.com.
elu otsast peale, ei tahaks ma seda täpselt korrata,
nö kopeerida, vaid püüaks paremini rakendada oma
võimeid, vältida vigu, mida tegin kogenematusest ja Sõnumi näide:
Avameelne vestlus. Teine teema.
napi elutarkuse tõttu.
Variant 1. Täiesti nõus
Keda on Teil rohkem – sõpru või vaenlasi?
Variant 2. Põhiliselt nõus
Sõpru on palju, vaenlasi – üksikud. Viimased on aga Variant 3. Osaliselt nõus
muutlik nähtus, samas kui sõbrad – püsiv.
Variant 4. Ei ole nõus
17
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KUST KING PIGISTAB
Meie linn kasvab ja areneb, rõõmustades elanikke ja külalisi
oma puhtuse ja rohelusega. Lõpule on jõudmas veevärgi renoveerimise projekt, mis tähendab puhta joogivee jakanalisatsiooni jõudmist linna kõige kaugematessegi tänavatesse, ka Muugale. Tahaks, et kõik linna talitused areneksid sama edukalt. Kahjuks ei saa sama positiivselt kirjeldada meie tervishoiusüsteemi,
millele olen pühendanud ligi 40 aastat oma elust. Selles oli palju
head ja oli ka halba. Mäletan entusiasmi, millega ehitasime polikliinikut, avasime uusi osakondi ja võtsime kasutusele uusi
meditsiinivaldkondi. Ent ajad on muutunud, eriti tervsihoiusüsteemis. Aegadel, mil ühe suletõmbega suleti tervete linnade raviasutusi, õnnestus meil säilitada Kallavere haigla. Saades
suurepäraselt aru vastuvoolu ujumise mõttetusest, hakkasime
otsima oma nišši. Nii sai loodud päevakirurgia statsionaar, pikaravi- ja taastusraviosakond. Kõigis neis ettevõtmistes olime
pioneerid, kuna meil oli linna juhtkonna toetus.
Tänavu toimus Maardus linnaelanike küsitlus eesmärgiga saada
hinnangut linna talituste tööle. Põhiliselt hinnati haigla tegevust
positiivselt, vastustes märgiti arstide ja medõdede head taset,
noorema meditsiinipersonali heatahtlikkust. Tahaksin siiski
peatuda pikemalt negatiivsetel märkustel. Enamik neist puudutab kitsa eriala spetsialistide ja stomatoloogide tasustamist. Asi
on selles, et need 5 eurot hõlmavad vaid neid nõudmisi, mida
esitab meile Haigekassa. Erandeid tehakse vaid neile elanikekategooriatele (lapsed, Tšernobõli veteranid, represseeritud), kelle
puhul finantseerimine toimub linnaeelarvest.
Kõigil on hästi meeles arstide streik, mille peaeesmärgiks oli
pidurdada spetsialistide äravoolu välismaale ja Eesti elanike
finantskoormuse leevendamine. Valitsus käitus risti vastupidi,
pannes niigi mitte eriti terve rahva õlule veel suurema tasuliste
meditsiiniteenuste koorma.
Mida edasi, seda „paremaks“ läks – haigekassa raha võeti riigieelarvesse. Kõik need kahe kuu pikkused eriarsti- ja operatsioonijärjekorrad sündisid üksnes rahapuudusest. Muide Maardus
neid järjekordi pole, võibolla üksnes nahaarsti juurde (põhju-

sest oli juttu eelpool).
Oma pikaaegse arstipraktika vältel olen
ikka uhkust tundnud
meie dispanseerse
ravi ehk aktiivse profülaktika süsteemi
üle. Selles saavutasime palju, tundes
praktiliselt nimepidi iga patsienti, kes
kannatas krooniliste
haiguste all, ja tegeldes nendega järjepidevalt.
Selle süsteemi kokkuvarisemise järel olime meeleheitel – peamiselt sellest, kui paljud patsiendid lahkusid sellest ilmast.
Praegu taastatakse seda süsteemi teise nime all ja teiste kriteeriumide alusel. Aga ikka tunneme heameelt selle üle, et meie
patsiendid – hüpertoonikud, diabeetikud, südamehaiged – on
meie tähelepanu all, et Haigekassa seda rahastab. Meie Maardu
tervishoiusüsteemi hädad on samad mis kogu riigi süsteemis.
Julgen anda mõned soovitused: meie tervise alustalad on geneetikas, geenide järel teisel kohal on elulaad ja alles kolmandal
kohal on meditsiin. Kui esimese teguri saame kaasa esivanematelt ja seda mõjutada pole võimalik, siis teine on tervenisti meie
endi teha. Katsuge rohkem liikuda, süüa rohkem puu- ja juurvilju, hoiduge suitsetamisest ja alkoholist.
Meie oleme omalt poolt alati teinud ja teeme ka edaspidi kõik
meist oleneva, et arstiabi Maardus oleks alati väärt ARSTI kõrget ametinime.
Boris Slepikovski,
perearst
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Toidupanga teavituskampaania juhib tähelepanu vaesusele ja
sotsiaalsele tõrjutusele
17. oktoobril, rahvusvahelisel vaesuse likvideerimise päeval,
alustas Toidupank kolmenädalast teavituskampaaniat, mille
eesmärgiks on juhtida Eesti avalikkuse tähelepanu puudustkannatavatele peredele ning vaesusega kaasuvatele probleemidele
nagu sotsiaalne tõrjutus ja materiaalne ilmajäetus. Kampaania
raames tõstatatakse teemana ka toidupankade tööga seotud teine lai teemadering – vastutustundlik toiduga ümberkäimine.
Õiguskantsleri ja laste ombudsmani Indrek Tederi hinnangul
elab Eestis absoluutses vaesuses üle 45 000 lapse, see tähendab,
et iga viies laps elab peres, kus sissetulek leibkonnaliikme kohta
jääb alla 186 euro kuus. Kui lisada vaesusriskis elavad lapsed,
puudutab vaesus rohkem kui 63 000 last.
“Olukorras, kus erinevatel põhjustel visatakse kaubandusvõrgus

igapäevaselt ära sadu tonne tarvitamiskõlblikku toitu, on meil
liiga palju peresid, kellele on küllaldane ning tervislik toit pigem
kättesaamatu unistus kui argipäev,“ nendib Eesti Toidupanga
tegevjuht Piet Boerefijn. “Absoluutse vaesuse piir pole lihtsalt
mingi suvaline number – reaalsuse keelde tõlgituna tähendab
see lastele puudulikku huviharidust, sageli tõrjutust ja keskendumisraskusi koolis ning vanematele pidevat muret pere toimetuleku pärast. Vaesus mõjutab nende elu tervikuna.”
Vaesuse vastu võitlemise võrgustiku (EAPN Eesti) eestvedaja
Kärt Mere: “Meie ümber on palju varjatud vaesust ja mis kõige
hullem, vaesusega leppimist.” Paljud inimesed, kes käivad tööl
miinimumpalga eest, sageli mitmel töökohal, ei saa omale isegi
siis lubada väärikat elu. “Meie elukvaliteet ei vasta meie ootuste-
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le, aga valmisolekut ühiskonna asjades kaasa rääkida enamikul
meist samuti ei ole. Nii ei saa see kesta – me peame hakkama
rääkima ausalt ja valehäbita, peame jõudma tegudeni,” on Mere
veendunud. “Alustada võiks aktiivse aruteluga Euroopa 2020
strateegia üle, sest see ongi põhimõtteliselt Euroopa tegevuskava vaesuse vähendamiseks.“
Toidupanga eesmärk on tõsta algava sotsiaalkampaaniaga Eesti
avalikkuse teadlikkust ja tundlikkust sotsiaalselt ning majanduslikult oluliste teemade suhtes, milleks on ühelt poolt vaesusega seotud probleemid ja teisalt meie eetilised valikud toiduga
ringikäimisel. Kõiki toitu käitlevaid ettevõtteid kutsutakse üles
koostööle, et päästa nõnda mõttetust äraviskamisest veel täiesti
kasutuskõlblik toidukaup ja aidata sellega hoopis meie allpool
toimetulekupiiri elavaid peresid.
Kampaania raames on avatud ka annetustelefonide numbrid
900 9005 (2 eurot) ning 900 9010 (8 eurot).
Teavituskampaania korraldajaks on Eesti Toidupank, mis on
asutatud 2010. aasta märtsis Eesti-Hollandi Heategevusfondi

Päikeselill ja Swedbank’i poolt. Kampaaniat toetab Eesti-Šveitsi
koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
11 toidupanka üle Eesti võtavad kaubandusest ja tootmisest
vastu peagi realiseerimistähtaja ületavaid tooteid, komplekteerivad vabatahtlike abiga toiduabikastid ja jagavad need tasuta enim puudust kannatavatele inimestele ja peredele, aidates
nõnda kaasa raiskamise vähendamisele ühiskonnas ja jagades
toiduabi sinna, kus on sellest puudus. Töö toimub koostöös kohalike sotsiaalosakondadega.
Lisainfo:
Nele Hendrikson
Eesti Toidupank
kommunikatsioonijuht
E-post: nele@toidupank.ee
Tel: +372 5657 0525

Politsei tuletab meelde – internet on avalik koht
Interneti paljudele vajalikele ja positiivsetele külgedele
vaatamata tuleb internetikasutajatel teadustada ka ohte,
mis võrgumaailmaga kaasa tulevad.
Esimese asjana ei tasu kunagi unustada, et internet on
avalik koht. See tähendab, et kui avalikustame oma andmed internetis, saavad teised inimesed neid kasutada teilt
luba küsimata. Kui tahate suhtlusportaalis teatada, et vahetasite mobiili numbrit või veedate mõnusat puhkuseaega välismaal, mõelge enne, kas räägiksite seda juhuslikule
tuttavale tänavalt.
Mõelge, kuidas reageerite kahtlastele loosimistele tänaval.
Jääte korra seisma, ehk viskate pilgu peale ning liigute
oma teed mõeldes, et tegemist on järjekordse petuskeemiga. Internetis aga lisame mõtlematult oma mobiilinumbri
uue nutitelefoni loosimisele, lootes saada “tasuta lõunat“.
Ei ole loosimist ilma reeglite ja tingimusteta. Üheks võimalikuks tingimuseks on näiteks see, et numbri sisestamisel ja osalemise kinnitamisel liitute perioodilise teenusega, mille eest tuleb ka maksta. Väikeses kirjas pealtnäha
pikka ja igavat tingimuste teksti lugedes leiate info, et tee-

nuse peatamiseks tuleb saata sõnum tekstiga „STOP“.
Paljude jaoks on internet saanud asendamatuks igapäevase elu osaks: suhtlusportaalid, e-post, uudiste portaalid,
erinevad e-teenused ja palju muud. Internet on mugav, vajalik, tavaline – kas pole nii? Et tunda ennast igapäevases
internetielus turvalisemalt, ei pea olema infotehnoloogia
spetsialist. Piisab sellest, kui täidate mõningaid reegleid:
isiklikud andmed jätke endale ja oma lähedastele – ärge
jagage neid igale möödaminejale; salasõnu ja paroole peate teadma ainult teie, mitte keegi teine; telefoninumbrid ja
aadressid andke ainult sel juhul, kui olete kindel, et neid
ei kasutata teie vastu. Ja alati olge valvas igasuguste pakkumiste suhtes, mis tunduvad liiga head – nad ei ole seda.
Kui teil on küsimusi veebikonstaablile, siis võite neid esitada aadressil oksana.luik@politsei.ee.
Oksana Luik
Politsei- ja Piirivalveamet
korrakaitsepolitseiosakond
arendusbüroo
planeerimistalitus

Teeme Ära! alustas Facebooki puhastamist virtuaalprügist
Teeme Ära sihtasutus alustas koristuskampaaniat, mille
eesmärgiks on vabaneda üleliigsest virtuaalprügist Facebookis. Spetsiaalselt Teeme Ära! jaoks loodud uudse
Facebooki rakendusega saavad sotsiaalvõrgustiku kasutajad hõlpsasti eemaldada oma kontolt need leheküljed,
mille vastu enam huvi ei tunta.
Rakendus erineb olemasolevatest lahendustest, kuna võimaldab kasutajal vaid mõne arvutikliki abil eemaldada
mitu lehekülge korraga. Senine Facebooki pakutav võimalus eeldab, et kasutaja külastab kõiki fännilehekülgi

eraldi ja klikib nupule „Ei meeldi enam“.
„Virtuaalse koristuse idee sündis tänapäeval väga tavapärasest vajadusest – vähendada üleliigse info hulka oma
Facebooki seinal. Väga lihtne on emotsiooni ajel „meeldib“ nuppu vajutada, kuid hoopis vaevalisem on üleliigsest infost lahti saada ning organisatsioonide kontode
jälgimist lõpetada,“ selgitas Teeme Ära! sotsiaalmeedia
koordinaator Raimo Matvere. „Lahendus sobib suurepäraselt Teeme ära! põhiväärtustega ning usun, et rakendus
aitab inimestel hetkeks „laikimishulluse” vahepeal mõel-
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da, milline info teda tegelikult huvitub ja millest oleks parem loobuda,” rääkis Matvere.
Eestist alguse saanud Teeme Ära! liikumisega on tänaseks liitunud 107 riiki ning koristusaktsioonides on osalenud üle 8 miljoni inimese. Facebooki koristusaktsiooni
eesmärgiks on juhtida inimeste tähelepanu nii oma riigi
koristusaktsioonidele kui ka liigtarbimisele ning sellest
tekkivale prügile laiemalt.
Facebooki koristamise rakendus tõlgitakse lisaks eesti
keelele ka inglise, vene, saksa, prantsuse, portugali ja araabia keelde. Rakenduse väljaöötajad ning idee autorid on
reklaamiagentuur Age McCann ja veebiagentuur ADM.
Proovi Facebooki rakendust siin:
http://letsdoitworld.org/virtualcleanup

Maailmakoristuse rahvusvaheliselt elluviimist toetavad Skype, Outfit7, Carlson Rezidor Hotel Group, Eesti
Keskkonnaministeerium ja Eesti Välisministeerium. Eesti
vabatahtlike tööd toetavad Tallink, EuroPark, DHL Eesti, Radisson Blu Hotel Olümpia, Infovara, HansaRama,
Meedius Eesti, EMT, Elion ja Papyrus.
Lisainfo:
Meelika Himmo
Teeme Ära Sihtasutus
Kommunikatsioonijuht
GSM: 504 1258
E-post: meelika@letsdoitworld.org
Veeb: www.letsdoitworld.org

MAARDU VIKTORIIN - 2013
IX VOOR
1. küsimus: Columbus avastas Ameerika 1492. aastal. Mis oli tema tegelik siht?
2. küsimus: Missugune linn on kolme maailmausundi keskus?
3. küsimus: Kes Maardu elanikest jõudis nõukogude ajal ENSV Ministrite Nõukogu esimehe
asetäitja ametikohani?
VASTUSTE VORMISTAMISE NÄIDE: Viktoriin, esimene voor. Nr 1 – läige, nr 2 – bariton, nr 3 – asteroid

Vastuseid ootame hiljemalt 27. novembrini 2013.
Eelmise vooru õiged vastused: 1. Brasiilia. 2. 4 rubla. 3. Anne Veski.
E-mail: maardu.infokeskus@gmail.com
Head nuputamist!

RAHVUSVAHELISED TÄHTPÄEVAD NOVEMBRIS
1
2
8
9
11
12
13
14
15
16
19
19
20
21
30

Veganite päev
Hingedepäev
KVN-i (Lõbusate ja Leidlike Klubi) päev
Fašismi, rassismi ja antisemitismi vastase võitluse päev
Energiasäästu päev
Kopsupõletiku päev
Pimedate päev
Kvaliteedipäev
Taaskasutuse päev
Rahvusvaheline tudengipäev
Meestepäev
WC-päev
Geograafiliste infosüsteemide päev
Suitsuvaba päev
Arvutikaitse päev
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MILLEST SAI ALGUSE RAHVUSVAHELINE WC-PÄEV?
Tundub naljana, kuid tegelikkuses on asi tõsine.
Alates 2002. aastast tähistab rahvusvaheline üldsus 19. novembril tualetipäeva,
mis on üks iseäralikumaid ja traditsiooniliselt lõbusamaid päevi kalendris.
WC-päeva tähistamise algatas Singapuris toimunud WC-probleemile pühendatud rahvusvaheline konverents. Konverentsi toimumispaik ei olnud valitud juhuslikult, sest Singapur on kuulus oma tualettide eeskujuliku puhtuse poolest.
Enam kui 200 Aasia, Euroopa ja Põhja-Ameerika tualetiliitude esindajaid arutasid seal oma valdkonna päevaprobleeme ja WC-äri arendamise uusi kontseptsioone. Konverentsil asutati Maailma tualetiorganisatsioon (WTO), kes selle erakordse tähtpäeva algataski. Maailma tualetiorganisatsioon (WTO) üritab sellega
juhtida tähelepanu asjaolule, et ligi miljardil inimesel maailmas puudub igasugune ligipääs tualetile.

EESTI TÄHTPÄEVAD
10. november – isadepäev

seadused ülimuslikuks NSV Liidu seaduste ees.
Isadepäev on kõigi Moskvas tekitas Deklaratsioon Eesti NSV suveräänsuisade ja perede ühi- sest poliitilise šoki. Deklaratsiooni vastuvõtmine oli üks
ne tähtpäev, mille samm Eesti taasiseseisvumise teel.
sihiks on süvendada
isade ja laste suh- 10. november 2013 – mardipäev
teid, tähtsustada isa- Mardipäev lõpetab hingedeaja ja liidab muistse surnutede rolli. Traditsiooni kultuse ning aastavahetuspüha jooni. Nimetust seostatakalgatas naine, kelle se ka Martin Lutheri sünnipäevaga. Mardipäevast algasid
sõjaveteranist isa oli tubased tööd ja talveaeg. Säilinud on marti jooksmise ja
pärast abikaasa surma üksinda kuus last üles kasvatanud. andide kogumise komme.
Sarnaselt emadepäevale on isadepäeva traditsioon saanud Algselt meestest mardisantidel olid näod tahmased, masalguse eelmise sajandi algul USAst ja Eestisse jõudnud kid ees, seljas mustad ja tumedad rõivad ning pahempidi
Soome eeskujul.
pööratud kasukad, mis sümboliseerisid viljakust. MardiMeil hakati isadepäeva tähistama 1988. aastal. Põhjamaa- lauludega õnnistati lahket pererahvast ja sajatati santide
de eeskujul on meil isadepäev novembrikuu teisel pü- ukse taha jätjaid, nt sõnadega: „susi sitku supipatta“.
hapäeval. Igal aastal valib Eesti Naisliit üldsuse pakutud Kui mardipäeval kuu selgest taevast maha vaatab,tuleb
kandidaatide hulgast aasta isa.
soe talv ja kuiv suvi. Mardipäeva lumi toob hea vilja-aasta
Päeva tähistama õhutab meedia spetsiaalsete saadete ja ja palju õunu. Kui mardid on mustad,siis jõulud valgedtervitustega. Lapsed meisterdavad lasteaias ja koolis kaa- lumi maas, ja kui mardid on valged, siis jõulud mustad.
rte ning korraldavad isadepäevale kohase eeskavaga pidusid. Lapsed külastavad isasid ja vanaisasid ning viivad 25. november 2013 – kadripäev
neile lilli ja väikekinke.
Kadripäev on nime saanud naispühakult Katariinalt ja on
On ka arvatud, et kuna lapsed elavad tänapäeval sageda- oma puhaste valgete kadrisantidega rohkem naistepüha.
mini emaga koos, on isadepäeva tähistamine palju kee- Kadrid toovad karjaõnne ja viljakust. Liigutakse kadriperukam. Kuid kes teab. 20. sajandil on tähistama hakatud rena, kuhu lisaks kadriemale kuulub kari kadrilapsi, kelpaljusid tähtpäevi, mis tõstavad esile lihtsaid inimesi, lele ande kogutakse.
kauneid inimlikke omadusi ja tundeid ning sellisena on Sel päeval olid keelu all kõik „villased” tööd nagu kuduisadepäevalgi lootust perekalendrisse jäädvustuda. Eriti mine, ketramine ja õmblemine. Lubatud oli karja eest
kui pühendada see ameeriklaste eeskujul ka vanaisadele, hoolitsemine: loomi tuli paremini sööta, sel päeval ei tohonudele, suurtele vendadele ja teistele olulistele meestele. tinud ühtki neist tappa. Kadripäeva paiku oli paras aeg
lambaid pügada.
16. november – taassünnipäev
Kadripäeval ennustati ilma ja viljasaaki: kadripäevaaeg1988. aasta 16. novembril võttis ENSV Ülemnõukogu sed tuuled ja tormid toovad jõuludeks ilusa ilma; kui kadvastu suveräänsusdeklaratsiooni, millega kuulutas end ripäeval külmetab või lumi on maas, tuleb järgmisel aastal
kõrgeima võimu kandjaks Eestis. Teisisõnu kuulutati Eesti hea viljasaak.
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JUUBILARID OKTOOBRIS 2013
60-aastased
FILATENKOVA
SADIKOVA
MAHHOV
RIMMEL		
KLIMOVA
RAZUMNÕI
INGEL		
PETROV		

STEPANIIA
ALIMA
ALEKSEI
TATJANA
VERA
VIKTOR
ASTRID
PETR

65-aastased
PUSSA		
NIKANDROV
SATTAROV
ATANOVA
MELNYCHUK
MATVEJEVA
IVANOVA		
PANFILOV
HÄMÄLÄINEN
TERESHONKOV
ANDRIANOV
BAVRINA		
LUKIYANOVA
ROOTS		
BÕSTROV
ZASADKO
LEEK		
ANDILEVKO
DROGOMORETSKIY
ZORINA		
FROLOV		
KRICHEVSKAYA
KONSTANTINOVA

JELIZAVETA
VITALI
RASTAM
GALINA
LIDIIA
LARISSA
NIINA
ANATOLY
JELENA
VYACHESLAV
KONSTANTIN
NATALIA
NADEZHDA
LEA
AUGUST
LEONID
GALINA
ALBINA
NIKOLAY
NATALIA
JURI
VERA
VALENTINA

Õnnitleme!

Поздравляем!
SOMOVA		
SVETOVIDOV
PODLIPSKOV
KOZAKEVITŠ
BOIKO		

ZINAIDA
VICTOR
VASILY
KONSTANTIN
LJUBOV

75-aastased
HAABOJA
RAUD		
ZELINSKAJA
SAKHAROVA
YANCHILIN
KORŠAK		
MURAŠKINA
ARTEMJEV
BÕKOVA		
MARŠALOVA
LAGUNOVSKAJA
VELJANSKAJA
STEPANOVA

AILI
JEVGENIA
LJUDMILLA
RAISA
BORIS
LJUDMILLA
JEVGENIA
GENNADI
MARIA
NADEŽDA
LJUDMILLA
PRASKOVJA
NINA

80-aastased
VIDZHANOVA
UMIAROVA
MEISTER		
REBANE		
KAZANKOV

NATALIA
YANINA
LIIDI
MAILA
VLADIMIR

70-aastased
LAANES		
SILVI
SVETOVIDOVA VEERA
LEBEŠEVA
NADEŽDA
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81-aastased ja vanemad
PUZINA		
ZOYA
ZHULIDOVA
MARIA
PUUSEPP
PAVEL
VOLNAJA
SOFIA
SEVERINOVA
MARIA
FESKOVA		
VEERA
GAVRYSH
IVAN
MALTSEVA
ZINAIDA
KORNILOVA
IZABELLA
MATINA		
MARIA
ŽURAVSKAJA JUSTÕNA
JEGOROV
PAVEL
SÕTNIK		
KLAVDIJA
BARULINA
ANNA
KOTOVICH
GENRIK
HOZJAINOVA
ZINAIDA
MIHHAILOV
NIKOLAI
LASTOVKA
EVA
JANKOVSKAJA ALDONA
SARAPUU
NELLI
IVANOVA		
VEERA
SEMAKOVA
ANNA
TRUBITSKAYA ANNA
VARASK		
UGO
TRELL		
LEILI
BABAEVA
NINA
MATIN		
GEORGI
KIVIMAA		
LIANE-ÕIE
HOGAN		
PATRICK WAYLAND
SKRODENIENE VERONIKA

Elanike registripidaja Tatjana Gordejeva

reklaam/kuulutused

OÜ BLRT Transiit võtab tööle
dokkereid (kakaoubade
laadimine)
•
tööleping, tähtajatu
•
vahetustega 07:30-19:30
•
tasu tükitöö alusel
•
töötasu alates 1 000 EUR
Kontakt 610 2966

Müüa krunt Uuskülas
23 500 € (1625 m2).
Kõik kommunikatsioonid hinna sees.
Tel: 56505854

Maardu Linna Raamatukogu
otsib oma meeskonda
rõõmsameelset ja energilist
RAAMATUKOGUHOIDJAT
( kaks ametikohta).
Nõutav kvalifikatsioonile
vastav haridus, riigikeele oskus
vähemalt kesktasemel, arvutiga
töötamise hea oskus.
Kandideerimiseks palume
saata CV e-mailile:
maardulinnaraamatukogu@
hot.ee või Maardu,Orumetsa 8,
74112.
Täiendav info 6060830;
6060885; 6060883
Korstnapühkija –
pottsepp.
Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee;
58072581

Lugupeetud Maardulased ja linna
külalised!

12. novembril 2013. a kell 15.00 toimub linna
raamatukogu lugemissaalis kohtumine raamatu
“Раймонд Валгре: Недосказанная Легенда”
autori kirjaniku Natalja Veeberiga. Üritus on
pühendatud ühe tuntuma eesti helilooja ja
muusiku, ligemale saja laulu autori Raimond
Valgre 100. sünniaastapäevale. Erilisel kohal
tema üldrahvalikult populaarseks saanud
laulude seas on "Saaremaa valss", mida Georg
Ots esitas nii eesti kui soome keeles.
Ootame teid!

Hauakiri on TASUTA

reklaam/kuulutused

NB!

Pakkuda lisatööd koristamine
firmas. Kontori ja olme ruumid.
1x nädalas, Pühapäeviti.
Asukoht Vana-Narva mnt.-l,
Maardu.
Kontakt 58230411 Kaire,
või e-mail personal@kendra .ee

Ansambel „Rjabinuška“ kutsub!

08.novembril kell 11.00-13.00
toimub Maardu Rahvamajas
eesti-soome jalatsivabriku
naturaalnahast sügis-ja
talvejalatsite müük.
Talvesaapad lambavilla voodriga!
Parimad hinnad!

Maardu rahvamaja kutsub: Karjääri 4.
8. novembril 2013 toimub Maardu
rahvamajas isadepäeva kontsert
Esinevad laste kunstiansamblid
Sissepääs tasuta
Algus kell 18.00
15. novembril kell 18.00 toimub Maardu
rahvamajas küünlavalguse õhtu „Kuldne sügis“.
Kavas: laulab ansambel „Rjabinuška“, lisaks
mängud, tantsud, konkursid, ühislaulmine.
Pileti hind 3-5 eurot.
Laudade tellimine ja
info tel: 5811 9609, 5552 7017.

kinnisvara tagatisel

Laen kinnisvara tagatisel:
Laenusumma alates 1 400 €
Kuumakse alates 27 €
Refinantseerimine 0 €

Linna ajalehe kontaktandmed
Maardu panoraam
Toimetuse aadress: Keemikute tn. 26-2, 74116, Maardu
Telefon: 600 55 10

E-post: maardu.infokeskus@gmail.com
Reklaam ja erakuulutused: maardureklaam@gmail.com
Peatoimetaja: Sergei Petinov
www.maardu.ee

