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maardu fotogalerii

linnapea veerg
Maikuu oli sündmusterikas ja neist mõnedki väärivad pikemat kajastamist ka
linnapea veerus.
Meeldiv on tõdeda, et nii meie linnas kui riigis tervikuna on taastumas talgutöö tublid traditsioonid. Vanema põlvkonna esindajad mäletavad neid laupäevakute
nime all, tänapäeval on need kujunenud lausa rahvusvaheliseks ürituseks nimetusega “Teeme ära!”.
Tuletan meelde, et Eesti on selle suure ettevõtmise sünnimaa.

Nende kuupäevade
kokkulangevus ei ole
juhuslik; just võidu
saavutamine verises
sõjas natsistlike agressoritega andis Euroopa riikidele võimaluse asuda rahumeelse
arengu ja õitsengu
teele, andis impulsi
ühinemiseks ja ühtse
Euroopoa Liidu asutamiseks.

Tänavu toimusid “Teeme ära!” üritused 5. mail. Maardulased näitasid üles kodanikutunnet ja tegid tublit tööd lin- Pole olemas perekonda, keda sõda ei
na heakorrastamisel.
olepuudutanud. See asjaolu sunnib meid kõiki kandma
Kokku võttis “Teeme ära!” üritusest osa 505 linnaelaniksüdames sügavat tänutunnet ja uhkust kõigi põlvkondaku, neist 25 olid muugalased.
de kaitsjate üle, kes on pühendunud isamaa teenimisele
Organiseeritust ja töökus näitasid üles meie koolide õpila- ja kutsutud täitma ajaloolist ja kodanikukohust, jätkates
sed ja õpetajad, samuti Jehoova tunnistajate seltsi liikmed. isade ja vanaisade traditsioone ning kasvatades kodumaa
Nende panus Maardus korra ja puhtuse taastamisel väärib rikkusi. Meie noori kutsun aga üles alati hoidma mälessoojemaid kiidusõnu.
tust meie esivanemate kangelaslikust minevikust, pidades
Päev hiljem - 6. mail toimus linna kalmistul Teise maa- meeles, et see elab edasi heategudes, ausates mõtetes ja
ilmasõja ajal Eestimaa pinnal langenud 54 sõjamehe loovas töös üldise hüvangu ja õitsengu nimel.
põrmu pidulik ümbermatmine. See on arvult juba ka- 12. ja 13. mail toimub Maardus kuuendat korda Kevadheksas kord, mil antakse igavene rahu neile, kes jättis oma laat.
elu lahingutes. Maardu kalmistul on oma viimse puhkeEsimese päeva pilves ja tuulisest ilmast hoolimata läks
paiga leidnud 302 sõjameest, kes pidid meie rahuliku elu
laat teie vastukajade põhjal igati korda.
eest maksma kõige kõrgemat hinda.
Laat rõõmustas meid kaupade, suveniiride ja käsitöötooUskuge - iga ümbermatmine on liigutav ja emotsionaalne
dete rohkuse ja mitmekesisusega. Hea tuju tagasid laulsündmus. See on terve rituaal koos kirikliku mälestusjujate, tantsijate, kutseliste ja taidluskollektiivide säravad
malateenistuse, veteranide, külaliste ja hukkunute suguetteasted.
laste ning linna juhtide sõnavõttudega. Muidugi saadab
tseremooniat lillede ja pärgade meri ning traditsioonili- Maardu laadad ongi tuntud selle poolest, et siin valitseb
erakordselt sõbralik õhkkond. Tuhanded inimesed tuleselt ka puhkpilliorkestri muusika.
vad siia kokku, et nautida seda kordumatut koloriiti ja
Pidulik ümbermatmine lõppes langenud sõjameeste mäeri kultuuride kooslust. Siin on erilise teravusega tunda
lestamise ja elusolevate veteranide austamisega. Viimasteüldinimlike väärtuste võidukäiku, meeldejääva sündmuse
le anti üle mälestusmeened…
osaliseks ja tunnistajaks saanud inimeste ühtekuuluvust.
Selle sündmusega seoses tahaksin edasi anda oma siira
Seegi kord pingutasid Kevadlaada korraldajad selle nimel,
tänu Vironia sõjaajaloo ühendusele ja selle pikaajalisele
et üritus läheks korda, demonstreerides meile seda parijuhile Aleksei Kozlovile nende patriotismi ja raske, kui
mat, mille üle Maardu linn võib õigusega uhkust tunda.
õilsa ja põhjaliku töö eest nimetute sõjameeste mälestuse
jäädvustamisel. Tuntud väljendütles, et sõda pole lõppe- Kui tundsite laadal seda tunnetetulva, saite reipuse ja hea
nud enne kui pole maetud viimane selles langenud sõ- tuju laengu ning soojad mälestused, siis võime oma ülesdur. Ühendus Vironia lähendab iga päev oma tegudega II ande täidetuks lugeda…
13. mai on eriline päev - sel päeval tähistame rahvusvamaailmasõja lõputundi.
Kaks päeva hiljem, 9. mail, tähistasid linlased õigeusu helist emadepäeva.
kiriku juures Euroopa päeva ja fašismi üle võidu saavu- Emadepäeva tähistatakse paljudes maailma maades USA-s, Austraalias, Kanadas, Mehhikos, Indias, Ukrainas
tamise aastapäeva.
jne, teiste seas ka Eestis.
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Sel tähtpäeval pole südamlikkuse pooest võrdset. Sel päeval on kombeks õnnitleda emasid, tunnustada vääriliselt
emade vaeva. Traditsiooniliselt tehakse paljudes maades
emadele emadepäeval kingitusi, kingitakse lilli ja saadetakse postkaarte. Mõnes riigis toimuvad emadepäeval
kirikutes jumalateenistused, emadele korraldatakse pidulaud.

vamajas suur kontsert, lasterikaste ning mitmikute emade
austamine ja kingituste jagamine.
Ja olgugi et emadepäev on möödas, õnnitlen heameelega
veelkord kõiki Maardu emasid. Teie lõputud muretsemised, kannatlik meel, armastus ja kohusetunne valgustagu
teie laste hinge nende eluteel.
Õnne, tervist ja armastust, kallid emad ja vanaemad!

Emaduse õnne ja ilu on kõigil ajastutel ülistanud parimad
kunstnikud ja poeedid. See pole juhuslik, sest sellest, kui
sügavat austust tuntakse riigis lapsi kasvatava ema vastu,
võib järeldada ühiskonna kultuuri ja heaolu taset. Üksmeelses peres ja õnneliku ema hoole all kasvavad õnnelikud lapsed.

Ülelinnalised üritused ei ole sellega lõppenud ja juba kolme nädala pärast tähistame lastekaitsepäeva ja seejärel
koguneme jaaniööl lõkke ümber.

Loodan, et kõik järgnevad ülelinnalised peod mööduvad
sama kõrgel tasemel ja kingivad teile hulgaliselt meeldivaid hetki, andes meile tänapäeval nii vajalikku optimismi
Ka meie püüdsime Maardus teha nii, et emadepäev jääks
ja hingejõudu…
meie emadele meelde: pühapäeval, 13. mail, toimus Rah-

Maardu Linnavalitsus teatab:
4. Kallasmaa tn 5a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalikustamisest. Detailplaneeringu ala on ca 0,9 ha. Planeeritud on kaks krunti, millest ühele on lubatud püstitada1 ärihoone ehitusaluse pinnaga kuni 800 m2 ja kõrgusega kuni
9 m. Teisele krundile on lubatud püstitada kuni 2 hoonet
ehitusaluse pinnaga kokku kuni 1400m2 ning kõrgusega
kuni 50 m. Krundi sihtotstarve on korruselamumaa.

1. Lao tn 13a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamisest ca 2,0 ha suurusel alal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakasutus- ja hoonestustingimuste
määramine laohoonete püstitamiseks.
2. Kallasmaa tn 1k, Kallasmaa tn 1j ja Kallasmaa tn 1h kinnistute ning lähiala detailplaneeringu algatamisest ca
1,7 ha suurusel alal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringuala maakasutus- ja hoonestustingimuste
määramine äri/tootmishoonete püstitamiseks.
3. Vana-Narva mnt 10a ja Nurmevälja kinnistute ning lähiala detail-planeeringu avalikustamisest. Detailplaneeringu
ala on ca 15 ha. Kavandatud on 2 äri-tootmismaa sihtotstarbega krunti. Ehitusõiguse alusel on suurim lubatud hoonete
arv krundil - 3 hoonet, ehitusalune pind - 13000m2 ning
kõrgus - 2 korrust. Lisaks on kavandatud üks liiklusmaa- ja
üks tootmismaaüksus alajaama tarvis

Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda (tööaegadel)
25.05.- 08.06.2012.a. Maardu Linnavalitsuse ruumis 101, Kallasmaa tn 1, Maardus.
Detailplaneeringute avaliku väljapaneku tulemuste alusel korraldatakse avalik arutelu 11.06.2012.a.algusega kell 16 00 Maardu Linnavalitsuse koosolekute saalis Kallasmaa tn 1
Täiendav info
60 60 726; 60 60 731

MAARDU LINNAVOLIKOGUS
Maardu 29.mai 2012

3. Maardu Linnavolikogu kultuuri – ja spordikomisjoni koosseisu muutmine
Päevakorra arutelu :
Ettekandja: volikogu komisjoni esimees Jevgeni Golovatš
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
Kaasettekandja : volikogu aseesimees Boriss Slepikovski
Ettekandja: linnavalitsuse rahandusosakonna juhataja 4. Haigla tn 4c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alAnatoli Kartov
gatamine
Kaasettekandja : volikogu eelarve -, arengu- ja majandus- Ettekandja: LAMO arhitekt Riina Liivamägi
komisjoni esimees Boriss Slepikovski
Kaasettekandjad: abilinnapea Rein Meel , volikogu ela2. Maardu linnastaadioni renoveerimine
mu-, kommunaal-, ehitus – ja transpordikomisjoni esimees
Ettekandja : linnakantselei peaspetsialist Veigo Juuse
Ants Raudla
Kaasettekandjad : abilinnapea Nikolai Vojeikin ; volikogu eelarve -, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss Boriss Slepikovski
Slepikovski
Aseesimees
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AMETIISIKUTE MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOONID

(MHD – seisuga 31.12.2011):

Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid esitasid Maardu Linnavolikogu ja Maardu linnavalitsuse liikmed korruptsioonivastase seaduse (RT I 1999, 16, 276; 2007, 24, 126) § 14
lõike 5 alusel Maardu Linnavolikogu revisjonikomisjonile kui
deklaratsioonihoidjale. Maardu Linnavolikogu esimees ja Maardu linnapea esitasid seaduse alusel oma deklaratsioonid siseministrile. Nende deklaratsioonid avaldatakse Riigi Teataja Lisas. Volikogu liikmete deklaratsioonid avaldatakse seaduse § 15
lõike 3 alusel seaduse lisana kinnitatud ametiisiku majanduslike
huvide deklaratsiooni vormi järgi:

autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki
tuludega on tegemist). [Tulu suurust näitamata]

I. Üldandmed

VI. Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta [Ei kuulu
avaldamisele]

V. Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta
13.Maksustav tulu ( täidetakse füüsilise isiku eelmise
aasta Maksu- ja Tolliameti tuludeklaratsiooni alusel);
kui abikaasad esitasid ühise deklaratsiooni ,näidatakse
ametiisiku osa eraldi
[Ei kuulu avaldamisele] p 13

1. Ees- ja perekonnanimi.
2. Isikukood. [Ei kuulu avaldamisele]
3. Ametikoht.
4. Asutus (tööandja).
5. Ametipalga aste ja ametipalk.
6.
II. Andmed vara kohta

Valentina Zaitseva / digitaalselt allkirjastatud /
Maardu Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees

Maardu Linnavolikogu liikmed :
1.Leo Repponen – linnavolikogu esimees ; deklaratsiooni nr 1
Esitas deklaratsiooni (korruptsioonivastane seadus § 14 lg 4)
siseministrile – aprill . 2012.a.

6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka
ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad
1. Jevgeni Golovatš; deklaratsiooni nr 2
ehitused, ühis- ja kaasomandiks oleva vara puhul näidatakse 3.Poksi-treener. 4.Maardu NOORTEKESKUS-direktor. 5.640
ametiisiku osa selles): otstarve, asukoha maakond, linn,
eurot. 6. Korter Maardu linnas. 7.Sõiduauto VW COLF (
kinnistuspiirkond, kinnistu number. [Aadressi märkimata].
2000.a.). 8.Ei ole. 9. SEB pank AS - 1 arvelduskonto ,1-kaardikonto. 10. SEB pank AS –krediit 30520 eurot; 11. Ei ole . 12.
7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid: sõiduki liik,
Maardu Linnavalitsus (volikogu liikme tasu), Maardu Gümmark, väljalaske aasta.
naasium ( töötasu), Riiklik pension, holdaja .
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus,
nimiväärtus, koguväärtus.

1.Valentina Zaitseva ; deklaratsiooni nr 3
3. Abiteenistuja. 4. Maardu Linnavolikogu . 5. 1150 eurot ,A 22.
6. ½ korteri osa Maardu linnas ( kaasomanik); garaaž 16,5m 2,
mitteeluruum Maardus. 7. Sõiduauto BMW (1997.a), ( kaasomanik ).8. AS Eesti Väärtepaberikeskus (pension ). 9. SEB pank
AS –1 arvelduskonto; Krediidipank- 1 arvelduskonto . 10.ei ole.
11.ei ole. 12. Maardu Linnavalitsus(volikogu liikme tasu) , Sotsiaalkindlustusamet (pension), AS Eesti Väärtepaberikeskus , (
kogumispension – II aste ) , Harju Maakohus –rahvakohtuniku
tasu .

9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv).
III. Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla
suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 3196 eurot,
kui ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk
deklareerimise ajal.
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab
deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 3196
eurot ,kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud,
käenduslepingud, hüpoteegid jms).

1.Niina Netšajeva; deklaratsiooni nr 4
3. Direktor . 4. AS Vedru. 5 . 958.67 eurot . 6. Eramaja Tallinnas,
Pirita linnaosa. 7. Ei Ole. 8. AS Vedru - 30 000 aktsiat (1-0,64
; kokku – 19200 eurot ).9. Nordea pank- 1arvelduskonto;SEB
pank AS – 1 arvelduskonto . 10. Ei ole. 11.Hüpoteek – korter
Tallinnas. 12. AS Vedru, Maardu Linnavalitsus (volikogu liikme
tasu).

IV. Andmed muude tulude kohta

12. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal,
kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse;
kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised,
1.Boriss Slepikovski ; deklaratsiooni nr 5
nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid;
3.Perearst . 4.Perearst Boriss Slepikovski OÜ. 5.1500 eurot. 6.
pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud;
Eramaja Maardu linnas. 7. Ei ole. 8. Maardu Linnahoolduse
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OÜ -14, Kallavere Haigla AS -1780. 9. Swedbank, 1 arvelduskonto; Krediidipank, 1 arvelduskonto, SEB pank AS – 1arvelduskonto . 10. Swedbank ,eluasemekrediit. 11. Ei ole. 12. Kallavere Haigla AS, AS Maardu Elamu, Maardu Linnavalitsus
(volikogu liikme tasu ),Maardu Linnahaldusbüroo, AS Äripäev.

velduskonto; Swedbank AS ,1- arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei
ole.12. Maardu Linnavalitsus (volikogu liikme tasu), Maardu
Gümnaasium , töötasu ; Maardu Linnahoolduse OÜ.

1.Liidia Bodnar; deklaratsiooni nr 12
3. Arst. 4. PAK “LIIDIA BODNAR OÜ“ . 5.puudub ametipalk. 6.
2 korteri Maardus . 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank, 2- arveldus1.Jevgeni Luštsikov; deklaratsiooni nr 6
3.Arst -radioloog. 4. AS Kallavere Haigla .5.Radioloog – 1124,12 kontot. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Maardu Linnavalitsus(volikogu
eurot. 6.Korter Tallinna linnas, suvila Harju maakonnas, Vi- liikme tasu) ,Sotsiaalkindlustusamet - pension , PAK “LIIDIA
imsi; talu Harju maakonnas, Kuusalu. 7. Ei ole.8. AS Kallavere BODNAR OÜ “Maardus-palk.
Haigla – 1780 aktsiat , AS Tallink - 400 aktsiat . 9. Swedbank1arvelduskonto; SEB pank AS-1 arvelduskonto;Nordea Pank – 1.Galija Sattarova – deklaratsioon nr 13
1 arvelduskonto; 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Sotsiaalkindlus- 3.Puudub . 4. Puudub .5. puudub ametipalk. 6. Andmed vara
tusamet-pension; AS Eesti Väärtepaberikeskus (kogumispen- kohta puuduvad .7.Sõiduauto Toyota Yaris 2007 .a. 8.Puudub .
sion – II aste ); Maardu Linnavalitsus ( volikogu liikme tasu ), 9.Swedbank –1 arvelduskonto ; kreediidikaart -1. 10.Swedbank
–õppelaen -2143,70 eurot . 11.Swedbank –liising .12.RahanAS Kallavere Haigla –juhatuse liikme tasu , palk .
dusministeerium –Riikliik spordistipendium ; Maardu Linnavalitsus ( volikogu liikme tasu ), Chermkit OÜ – juhatuse liige,
1. Ants Raudla ; deklaratsiooni nr 7
3. Juhatuse liige . 4. AS Maardu Elamu ;AS Maardu Vesi . 5. Finswimprodukt OÜ –juhatuse liige, Charmstudio OÜ-juhatuAS Maardu Elamu -1150 eurot; AS Maardu Vesi-2300,82 eurot se liige .
6. 4/6 korterist Maardu linnas, 4/6 suvilast - Kuusalu vald ,
Harju maakonnas, 7. Ei ole. 8. OÜ Maket Grupp, 1aktsia (6560 1.Aleksandr Kruglov; deklaratsiooni nr 14
eurot); Maardu Linnavarahooldus OÜ, 1aktsia (3363 eurot). 9. 3.Omanik. 4.AS Teede REV -2. 5.puudub ametipalk. 6.Elamu
Swedbank – 2 arvelduskontot, 1 krediidiarve ; SEB pank AS: Maardu linnas.7.VOLVO S70 (1997.a.), VOLVO S80 (2007.a.).
1 arvelduskonto,1 krediidiarve; Krediidipank -1 arvelduskonto. 8.Ei ole. 9. Swedbank,1- arvelduskonto. 10.Ei ole. 11.Ei ole. 12.
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Sotsiaalkindlustusamet (pension ), Maardu Linnavalitsus (volikogu liikme tasu.), AS Teede REV
Maardu Linnavalitsus (volikogu liikme tasu),AS Maardu El- -2 , palk.
amu, AS Maardu Vesi, AS Maket Kinnisvara , Maardu Lin1.Pille Avarlaid; deklaratsiooni nr 15
nahooldus OÜ,Maardu Linnaehituse OÜ.
3.Juhatuse liige. 4. OÜ Puiduturg .5.puudub ametipalk. 6.
Elamu Maardu linnas, korter Tallinna linnas, korter Pärnu lin1.Anna Kukarešnikova; deklaratsiooni nr 8
3.Õppealajuhataja. 4. Maardu Põhikool. 5. 1142 eurot. 6. Kor- nas, talu Läänemaal, krunt Maardus. 7. Sõiduauto Honda CRV
ter Maardus, garaažiboks Maardus.7. Sõiduauto CHEVROLET 2003.a. 8. OÜ Puiduturg osakapital 12782 eurot 9. SEB pank
2005.a. 8. Ei ole .9.Krediidipank- 1 arvelduskonto. 10. Ei ole. AS , 1- arvelduskonto; NORDEA pank , 1- arvelduskonto. 10.
11. Ei ole. 12. Maardu Linnavalitsus (volikogu liikme tasu) , NORDEA pank , krediit19384 eurot. 11. Ei ole. 12. Maardu
Linnavalitsus (volikogu liikme tasu), Sotsiaalkindlustusamet –
Maardu Põhikool, töötasu.
toitja kaotuse pension (ülikoolis õppivale lapsele); Harju Maakohus ( rahvakohtuniku tasu) .
1.Zoja Dudtšak; deklaratsiooni nr 9
3. Haldusjuht. 4. AS Maardu Elamu. 5.1119 eurot. 6. Korterio- 1.Timar Tiganik ; deklaratsiooni nr 16
mand Maardu linnas. 7. Ei ole. 8. Maardu Linnahooldus OÜ – 3. ELektritööde juht.4.Maardu Linnavarahooldus OÜ. 5.581,6
1aktsia (48 eurot). 9. Swedbank- 1 arvelduskonto, 1 väärtpaberi eurot. 6. Korter Maardu linnas. 7. Sõiduauto Ford Escort
arve , Krediidipank – 1 hoiukonto. 10. Ei ole.11. Ei ole. 12. AS (1996.a ).8. AS Maket Grupp - I aktsia (63,91 eurot) . 9. Swedbank, 2 arvelduskontot; SEB pank AS , 1 arvelduskonto. 10. Ei
Maardu Elamu, Maardu Linnavalitsus(volikogu liikme tasu).
ole. 11. Ei ole. 12.Sotsiaalkindlustusamet (pension) ,Maardu
Linnavalitsus (volikogu liikme tasu ), Maardu Linnavarahool1.Vassil Skuška; deklaratsiooni nr 10
3.Juhataja. 4. FIE Vassil Skuška. 5.puudub ametipalk. 6. Ei ole.7. dus OÜ ( töötasu).
Sõiduauto VW SHARAN 2003.a. , VOLVO F610 1982.a. , AUDI
80 1997.a. 8. Ei ole. 9. Swedbank AS , arvelduskonto. 10. Ei ole. 1. Tüüne Nikolajeva ; deklaratsiooni nr 17
11. Ei ole.12. Maardu Linnavalitsus (volikogu liikme tasu) ; FIE 3.Hambaarsti assistent .4. OÜ “ Enteabor “, Maardus . 5. 3,83
eurot töötunni eest. 6.Korter Maardus. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9.
Vassil Skuška -äritegevuse tulu .
Swedbank, 1- arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Maardu
Linnavalitsus (volikogu liikme tasu) ,OÜ “ Enteabor “- palk ,
1.Erika Tiganik ; deklaratsiooni nr 11
3.Sotsiaaltöötaja . 4. Maardu Gümnaasium. 5. 480 eurot. 6. alates 01.12.2011 - .Sotsiaalkindlustusamet (pension)
Korter Maardu linnas . 7. Ei ole. 8. Ei ole 9. SEB pank AS , 1-ar- 1.Riina Läll; deklaratsiooni nr 18
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3. Peainspektor. 4. Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet. 5. A 21 autoliising (hüpoteek). 12. Maardu Linnahoolduse OÜ-tõõta, 1068 eurot. 6. Korter Maardu linnas. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. su; Maardu Linnavalitsus (volikogu liikme tasu).
SEB pank AS ,1 arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Maardu
1.Hans Vinkman– deklaratsioon nr 21
Linnavalitsus (volikogu liikme tasu).
3.Pensionär . 6. Korter Maardu linnas ;elamumaa-Harju Jõelähtme Saviranna; tootmismaa - Harju Jõelähtme Saviranna ;
1. Milda Lemkova ; deklaratsiooni nr 19
maatulundusmaa- Harju Jõelähtme Saviranna ; maatulundus3.Pensionär. 6. Korter Maardu linnas. 7. Ei ole.8. Ei ole.
9 .SEB pank AS ,1 arvelduskonto ; Krediidipank , 2 arveldus- maa- Jõgeva ,Torma Lilastvere.7.Sõiduauto Nissan Almera
kontot .10. Ei ole. 11. Ei ole.12. Sotsiaalkindlustusamet ( pen- 2000 .a. 8.Puudub . 9.Swedbank –1 arvelduskonto ;SEB Pank
AS -1 arvelduskonto. 10.Puudub . 11.Puudub. 12. . Sotsiaalsion), Maardu Linnavalitsus ( volikogu liikme tasu)
kindlustusamet ( pension), Maardu Linnavalitsus ( volikogu
liikme tasu alates oktoobrist 2011.a. ) ; Maardu Linnavolikogu
1.Aive Anton; deklaratsiooni nr 20
3.Juhatuse liige . 4. Maardu Linnahoolduse OÜ,Maket Grupp. 25.05.2010 määrusega nr 22 kinnitatud pensioniikka jõudmisel
5.1150 eurot .. 6. Korter Maardu linnas. 7. Sõiduauto Toyota- linna eelarvest igakuine toetus .
2006.a..8. Maardu Linnahoolduse OÜ –30012,00 eurot . 9.
Swedbank, 1-arvelduskonto; Väärtpaberi,– 1 arvelduskonto. 1. Eduard Tanvel; deklaratsiooni ei esitanud
10. Swedbank AS, krediit,63176,75 eurot . 11. Swedbank AS,

NIKOLAI VOJEIKIN: OTSENE KÕNE
sünnib
Täna kõnelen omavalitsuse poliitikast kitsamas ja laiemas tä- Otsekohe
väga oluline ühedushenduses.
lüli. Koostöö selle
Tavaliselt arvab enamus inimesi poliitikast juttu tehes, et see on ühenduslüliga tuleb
kasuks nii meile, linmaailmas ja riigis toimuvate olulisemate sündmuste kooslus.
Samal ajal on igal omavalitsusel oma suur (laiemas tähenduses) na juhtidele, kui ka
ja väike (kitsamas tähenduses) poliitika. Kui esimene määrab linnaelanikele, sest
linna arengu strateegia ja taktika, siis teine kujuneb linna elu nii tekib elav side
konkreetsete suundade paljususest ning hõlmab sotsiaalabi, “tellijate” (linna elamajandust, transporti, noori, naisi, pensionäre, turvalisust ja nikud) ja “täitjate”
(linnavalitsus) vahel
muid valdkondi.
Poliitikat selle laiemas tähenduses määrab linnavolikogu, kes ning kohalik võim
võtab vastu tähtsaimad otsused ja nende täitmiseks vajaliku suudab inimeste vajadusi mõistes roheelarve.
Mis puudutab nn väikest poliitikat, siis siin on küsimus märksa kem ära teha.
Seega - mida paremini on linna kogukond struktureeritud, seda
keerukam, eelkõige selle tulemuslikkuse koha pealt.
Praegune mehhanism näeb välja umbes nii: kohaliku omava- efektiivsemalt toimib nn väike poliitika ja seda lihtsam on meil
litsuse organid, eelkõige saadikud ja ametnikud, genereerivad - valitsejatel - täielikumalt silmas pidada elanike vajadusi.
teatud ideid nende spetsialiseerumisega seotud suundadel ja Püüan nüüd eelöeldut konkretiseerida.
Võtame näiteks naiste teema.
pärast idee vastuvõtmist viivad ametnikud selle ellu.
Ei saa väita, et see oleks halb, aga üks on ilmne: nimelt ei ole Kujutage ette, et Maardus eksisteeriks ettevõtlike naiste ühenskeemi kaasatud kodanikuühiskond, s.t. ei ole välja arenenud dus, mida juhib linnas tuntud kaunima poole esindaja, kes on
dialoog elanikkonnaga, järelikult pole ka tagasisidet, mis peaks lisaks näiteks aukodanik või linnavolikogu liige… Loomulikult
paljuski ette määrama tegevusvektorid ja -sihid iga nn väikese looksime sellise ühenduse ja selle liidriga otsekohe partnerluspoliitika raames, seega ka omavalitsuse poliitika raames selle suhted, konsulteeriksime nendega regulaarselt naisküsimuses
ja töötaksime koos välja aktuaalsemate probleemide lahendusi.
laiemas tähenduses.
Leian, et seda olukorda annab parandada ja seda juba lähemas Sama võib öelda ka noortepoliitika kohta, mille kujundamine
on väga tähtis ülesanne, sest jutt on ju meie tulevikust. Täna on
tulevikus. Millest siis tegelikult jutt?
Ma kohtun regulaarselt linnaelanikega - vastuvõttudel, kuhu meil olemas Noortekeskus, mille eesotsas on linnavolikogu liige
tullakse isiklike probleemidega, erinevatel üritustel, lihtsalt Jevgeni Golovatš. Tema teeb noorte ühendamisel selles keskuses
tänaval. Ühesõnaga - mina saan informatsiooni väljast sama- suurt tööd. Meil on olemas ka noorteparlament, kahjuks küll
moodi kui mu teised kolleegid. Ent sedalaadi kohtumistel ei ole esialgu alles sõnaühendi tasemel. Aga kui see noorteparlament
võimalik saada objektiivset ettekujutust tegelikust olukorrast suudaks reaalselt kaasata aktiivseid noori ja äratada neis huvi
noortepoliitika väljatöötamise vastu, muutuks Maardu noorlinnas neis küsimustes, mida arutatakse personaalselt.
Teine on lugu siis, kui on kujunenud kodanikeühendused või meeste ja neidude elu tõenäoliselt huvitavamaks ja rikkamaks.
initsiatiivsete inimeste grupid karismaatilise liidriga eesotsas. Aga pensionärid? Neid on meie linnas tuhanded ja neil on loo-
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mulikult kõigil omad erivajadused. Pensionäride ühenduse esimees Valentina Kuznetsova on suurepärane organisaator, temal
lasub pensionäride igakuiste puhkeõhtute korraldamise raskus.
Kõik need õhtud on põnevad ja neist võtab meelsasti osa palju
pensioniealisi inimesi. Aga kas sel juhul saab rääkida pensionäridele suunatud poliitikast? Arvan, et mitte.
Veel üks viimase aja eredam näide on kultuur.
Kõik teavad, et meie Rahvamajas on välja kujunenud tubli kultuuriorganisaatorite kollektiiv, tänu kellele toimuvad linna üritused alati väga kõrgel tasemel. Kui kultuuripoliitika pole ainult
kultuuriürituste korraldamise plaaniline süsteem, vaid see on
terve süsteem, mis on suunatud elanike vaba aja kultuursele sisustamisele, mis hõlmab erinevaid ajaveetmise viise: kohvikuid,
filmiõhtuid, sihtüritusi erinevatele sotsiaalsetele ja vanusegruppidele.
Jah, meil on olemas kultuuriseltsid, otsustamisel on uue vabaajakeskuse küsimus, meil on olemas saadikukomisjon ja
“ajutrust” - kõik nad taegutsevad perspektiivi nimel. Ent mis
meil puudub - see on altpoolt tulev initsiatiiv, puuduvad ideest
haaratud inimesed, kes oleks valmis Maardu kultuuripoliitika
kujundamises kaasa lööma.
Suurema veenvuse jaoks too veel ühe näite.
Kahe viimase aastaga on meil kujunenud head partnerlussuhted mittetulundusühendusega Muuga Aedlinn, kelle arvel onmitmed tublid ettevõtmised selles rajoonis. Samal ajal on Muugal probleeme, mille lahendamise üle peab mõtlema koos: kas
selle piirkonna elanikele on ikka nii terav vajadus vabaajakesku-

se, lasteaia ja algkoli järele? See küsimus ei ole laest võetud, sest
kõik ehitusobjekid nõuavad märkimisväärseid investeeringuid,
aga raha armastab teatavasti lugemist.
Seepärast tegimegi Muuga Aedlina Seltsi liikmetele ettepaneku
kaaluda ja hinnata objektiivselt vajadust nimetatud sotsiaalobjektide järele. Seda pole veel tehtud, kasvõi juba sellepärast, et
sarnased hinnangud eeldavad mitmekülgset läbitöötamist ja
pidevaid kontakte elanikega. Usun, et Muuga Aedlinna Seltsi
juhtkond ütleb lõpuks oma kaaluka sõna, ja kui ei ütlegi, siis
töötame ise välja analüütilise meetodi ja viime läbi vajalikud
uuringud. Igal juhul ei lase linnavalitsus sel küsimusel õhku
rippuma jääda…
Tahaksin lugejale öelda, et kodanikualgatuse vorme on väga erinevaid: nii neid, millest ma eelpool kõnelesin, kui ka selliseid
nagu huviklubi, näiteks loomakaitsjate või autohuviliste klubi.
Igal juhul näeme neid ühendusi oma partneritena kodanikuühiskonnas ja teeme nendega koostööd.
Oma “Otsese kõne” lõpetuseks tahaksin teha pöördumise maardulaste poole, eriti nende poole, kellel on liidrivõimeid, ideid
ja kes suudab neid praktikasse rakendada: tulge julgesti linnavalitsusse, Maardu Panoraami toimetusse, isiklikult minu juurde. Saame kindlasti kokku, vestleme ja mõtleme, kuidas Teie
ideid ja võimalusi paremini ellu viia.
Mida rohkem selliseid inimesi ennast avavad, seda parem ja
tulemuslikum on ka linna poliitika, nii suures kui ka väikeses
plaanis.

Kaherattalised sõidukid ja noored liikluses!
muksid koos lapsevanemaga politseiasutuses. Planeerime nii, et
selliseid kokkusaamisi teeme kord kuus või vastavalt vajadusele.
Oluline, et meie sõnum jõuaks nii lapse kui tema vanemani.
Kui lapsel ikka jalgrattakiivrit ei ole, peab lapsevanem mõistma
selle vajadust ja selle muretsema.
Sarnaste korduvate seaduserikkumise korral alustatakse noorte
suhtes väärteomenetlus või saadetakse materjalid mõjutusvahendi kohaldamiseks alaealiste komisjonile.
Politseinikena hoolime, et noortega ei juhtuks liiklusõnnetusi
ning soovime, et nad käituksid õiguskuulekalt. Seetõttu kordame ka siinjuures üle olulisemad põhimõtted noortele liiklejatele
ja nende vanematele:
1. kõik jalgratturid ja mopeedijuhid peaksid kevadel tutvuma
liiklusreeglitega, mis möödunud aastal jõustunud uue liiklusseadusega oluliselt muutunud.
2. liiklusseadus kohustab alla 16-aastaseid lapsi kandma jalgrattal sõites kinnirihmatud jalgrattakiivrit. See nõue kehtib
ka rattatoolis sõitva väikelapse suhtes. Vanusepiir ei tohiks
muidugi tähendada seda, et 16. sünnipäeval kiivrit enam ei
kasutata. Viimane kaitseb pead ka täiskasvanud jalgratturile ning on kõigile soovitatav.
3. sõiduteel võib iseseisvalt jalgratast juhtida vähemalt 10-aastane laps, täiskasvanu vahetu järelevalve all vähemalt 8-aastane laps. Väiksemad lapsed võivad jalgrattaga sõita vaid
kõnniteel, jalgrattateel ja õuealal. 10-15-aastasel jalgratturil
peab olema sõiduteel sõites kaasas jalgrattajuhiluba.
4. pisimopeedile, mis on vähemalt kaherattaline sõiduk,

Kas noored teadvustavad ohte ja pööravad oma ohutusele piisavalt tähelepanu ning oskavad liikluses võrdväärselt teiste sõidukijuhtidega käituda?
Kaherattaliste sõidukitega liiklejate ohutuse suurendamiseks,
korraldab Ida-Harju politseijaoskond alates maikuust aktsiooni „Noored liiklejad kaherattalistel“ . Liikluskasvatuse eesmärk
on kujundada üksteisega arvestavaid liiklejaid, kellel on ohutu
liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda. Politsei
teab, seoses oma tööga, kui keeruline on juba kujunenud käitumisi ja harjumusi muuta, sellepärast peame väga oluliseks
tegeleda just noorte liikluskäitumise ja -harjumuste kujundamisega. Aktsioon on suunatud noortele, kuni 16-aastastele
liiklejatele, kellel on kohustus kanda kiivrit ja omada jalgrattajuhilube, et kujundada nende liikluskäitumist ning selgitada
neile ja nende vanematele 01.07.2011 jõustunud liiklusseaduse
muudatusi.
Kahjuks on jätkuvalt palju lapsi ja lapsevanemaid, kes ei ole piisavalt teadvustanud, millised ohud liikluses varitsevad ning kui
traagilised võivad olla tagajärjed lapsele endale ja kaasliiklejatele, kui laps ei oma teadmisi liikluses toimimise kohta, ega kasuta
turvavarustust, sellepärast soovimegi antud valdkonnale suunata veelgi enam tähelepanu, st et meie eesmärk on igale sellisele rikkumisele reageerida ja võtta koheselt tarvitusele meetmed
ohu kõrvaldamiseks. Igast vahejuhtumist teavitame ka lapsevanemat ning kokkuleppeliselt vanemaga määrame kokkusaamise aja elukohajärgses konstaablijaoskonnas. Eesmärk ei ole
karistamine vaid mõjutamine läbi vestluste-selgituste, mis toi-
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mille võimsus on kuni 1 kW ja valmistajakiirus kuni 25
km/h. Pisimopeedi võib juhtida vähemalt 14-aastane laps,
14-15-aastasel juhil peab olema kaasas jalgrattajuhiluba.
Alla 16-aastasel juhil ja sõitjal peab olema peas kinnirihmatud jalgrattakiiver.
5. mopeed on mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on 2645 km/h. Mopeedi juhtimiseks on vajalik AM-kategooria
juhtimisõigus või mistahes muu kategooria mootorsõiduki
juhtimisõigus, sh piiratud juhtimisõigus.
6. mopeedi võib juhtida alates 14. eluaastast. Peas tuleb kanda kinnirihmatud motokiivrit, ei piisa jalgratta-, ehitus- ega
muust kiivrist. Mopeedi ega mootorratta tagaistmel ei tohi
sõidutada alla 12-aastast last. Kuna mopeed on mootorsõi-

duk, vastutab mopeedijuht oma rikkumiste eest samadel
alustel kui autojuhtki
7. kui lastele on soetatud väiksed ATV-d, tahaks meelde tuletada, et teel sõitmiseks on ka kõige väiksemate ATV-de juhtimiseks vaja vähemalt mopeedi juhtimisõigust, mida saab
taotleda alates 14. eluaastast, ning sõiduk peab igal juhul
olema registreeritud.
Kasuta turvavarustust ja liikle ohutult!
Tiiu Karner
Vanemkomissar
Noorsooteenistuse vanem
Ida-Harju politseijaoskond

Ligi 400 uut HIV-juhtu aastas on ärahoitavad
tada kuni 50%, olles vastuvõtlikumad erinevatele haigustele ja
puududes seetõttu ka rohkem töölt. Juhul, kui HIV ja ravivajadus on diagnoositud viis aastat pärast nakatumist, mil inimese
töövõime on vähenenud 25% võrra, võib keskmise palgaga töötaja HIVi nakatumine minna madalama töövõime tõttu maksma aastas 2 375 eurot.
Koalitsiooni “Ettevõtted HIV vastu” eestvedaja ja Terve Eesti
SA tegevjuhi Keit Fomotškini sõnul ongi tänane peamine väljakutse selles, kuidas piirata HIVi levikut tööealise elanikonna
seas. “Tööandjate panus HIV-epideemiaga võitlemisel on üha
vajalikum, kuna HIV levib järjest enam heteroseksuaalsel teel
ning 25-49-aastaste ehk kõige paremas tööeas olevate inimeste
seas. Otsene mõju tööandjaile ilmneb töövõime languse ja sellest tekkiva kulu näol. Tööandjate ülesanne on tõsta oma töötajate ja nende lähedaste teadlikkust HIVsse nakatumise viisidest,
motiveerida töötajaid end testima ning anda seeläbi otsutav panus nakatumise vähenemisse tööealise tavaelanikkonna seas,”
lisas Fomotškin.
Analüüsi rahastas koalitsioon “Ettevõtted HIV vastu” ning
teostas poliitikauuringute keskus Praxis. Esmaesitlus toimus 14.
mail kell 10.00 Radisson Blu Hotell Tallinna konverentsiruumis
St.Petersburg.
Koalitsioon „Ettevõtted HIV vastu“ koondab ettevõtteid, kes
panustavad HIV-epideemia peatamisse Eestis. Koalitsiooni
kuulub hetkel 11 tööandjat: Swedbank, Nordecon, TNS Emor,
Hill&Knowlton, Johnson&Johnson, TBWA\Guvatrak, CocaCola, Radisson BLU Hotell Tallinn, Rimi Eesti, Boehringer
Ingelheim Eesti filiaal ja Meedius. Rohkem infot koalitsioonist
leidub www.hooli.ee.

Värskest analüüsist „HIVi mõju majandusele ja tööandjate
roll selle ennetamisel“ nähtub, et Eestis on kokku diagnoositud enam kui 8000 HIVi nakatunut ning igal aastal lisanduvat 400 uut juhtu on võimalik tööandjate panuse abil vähendada.
Poliitikauuringute keskuse Praxise analüüsi andmetel on HIVi
nakatunud enamasti tööealised inimesed ning seetõttu on ka
nende mõju majandusele ja ettevõtetele suurem. Aastatel 20002010 on HIViga seotud haigestumiste ning surmade tõttu jäänud inimestel elamata summaarselt 20 475 eluaastat. Kui seni
on üle poole HIVi nakatunutest moodustanud peamiselt kuni
varastes kahekümnendates noored, siis nüüd on kasvamas ka
uute nakkusjuhtude arv üle 29-aastaste elanike seas. Seetõttu
peaksid tööandjad pöörama suuremat tähelepanu ka varasele
haiguse avastamisele.
Nakatunute arvu kasvamisega viimase kümne aasta jooksul on
seotud ka majanduslik koormus, mis hõlmab lisaks kaudsetele
kuludele ka riiklikku ennetustegevust, antiretroviirusravi ning
–ravimitega seotud kulusid. Kui jätta välja ennetustegevusega
seotud kulud, siis on aastas ligi 400 uue nakkusjuhu lisandumisel kulud nakatunu kohta umbes 5330 eurot - nii lisandub igal
aastal riigi kuludesse 2,1 miljonit eurot.
Analüüsi teostanud Praxise analüütik Gerli Paat-Ahi märgib,
et HIVi hinnanguline kahju oli perioodil 2000-2010 kokku 188
miljonit eurot. “Ennetuse, antiretroviirusravimite, ravikulude
ja kaotatud eluaastate tekitatud kahju põhjal on konservatiivne
hinnang HIViga kaasnenud majanduslikule koormusele 2010.
aastal 44,8 miljonit eurot - umbes sama palju kulus haigekassal
I poolaastal ravimite kompenseerimisele.” lisab Paat.
Nakatunu, kellel on HIV varakult avastatud ja kes käib regulaarses kontrollis ning saab vajalikku ravi, ei tekita tavaliselt keskmisest töötajast suuremaid kulusid, kuna tema haigus on kontrolli all ning töövõime säilib 100%. Need töötajad, kes pole aga
oma nakkusest teadlikud või on diagnoosi teada saanud väga
hilja, jäävad aga järjest haigemaks ning võivad töövõimest kao-

Lisainfo:
Kersti Karu
koalitsioon “Ettevõtted HIV vastu” ja Terve Eesti Sihasutus
Kommunikatsioonijuht
Tel 53 435 826
Email: kersti@terve-eesti.ee
www.terve-eesti.ee
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MAARDU KROONIKA
MAI:
05.05. “Teeme ära!” üritus Maardus;
06.05. II maailmasõjas langenute ümbermatmine Maardu
kalmistul;
09.05. Lillede ja pärgade panek mälestuskivile fašismi üle
võidu saavutamise päeval, Euroopa päev;
13.05. Emadepäev. Lasterikaste emade autasustamine
Rahvamajas;
15.05. Rahvusvahelisest Velikije Luki noortelaagrist osavõtnud
võistkonna pidulik vastuvõtt;
15.05. Pihkva delegatsiooni töövisiit Maardusse. Olmejäätmete
käitlemisega tutvumine, Muuga sadama, Maardu põhikooli,
Narkosõltuvuse ennetuskeskuse ja Noortekeskuse külastus;
16.05. Harju maakonna volikogu plaaniline istung Harjumaa

24 omavalitsuse osavõtul Muuga sadamas. 20. aastapäeva
puhul andis Nikolai Vojeikin Harjumaa juhtkonnale pidulikult
üle skulptor Tauno Kangro Kalevipoja kuju;
20.05. Tervise arendamise keskuse üritus Maardu mäel HIVnakkusega võitlemise kampaania raames;
JUUNI:
01.06. Ülelinnaline lastekaitsepäeva tähistamine;
07.06. Koolide ehitusmalevate töösuve avamine;
12.06. 15.00 Maxia kaubanduskeskuse avamine;
15.06. Medaliga koolilõpetajate vastuvõtt linnavalitsuses;
23.06. XVII Maakaitsepäev Raasikul;
23.06. Linna jaanipäeväeva lõke ja kultuuriprogramm.

Lastekaitsepäeva kava 01.juuni 2012.a.
Kellaaeg
09.45 –
10.00
10.00 –
10.15
10.20

10.40

10.50

11.00
11.10 –
11.55
11.55
12.15
14.00

Tegevus
Koolid kogunevad Maardu Rahvamaja esisele platsile.
• Koolide koondkolonn alustab liikumist marsruutiga Maardu
Rahvamaja – Karjääri tänav – Küte tänav – Ringi tänav – kirikuesine
plats
Lastekaitsepäeva pidulik avamine
Maardu Põhikooli esinemise kava:
1. Akrobaatikanumber „Püramiid"“ 4A klassi õpilased, juhendaja
Valentina Katõsheva
2. Laul „Kui sa ei usu“ Janika Demeshenko esitluses
3. Tantusunumber „Kiievi kastanid“
4. Laul „Sõprus“ esineb trio Janika Demeshenko, Aneta Baturova, KelliMaria Piil
5. Tantsunumber „Minuett“
Maardu Gümnaasiumi esinemise kava:
1. « RADO » Stuudio - etendus.
2. « Meelespead» - tans.
3. « Veer i Spaga» - teatr.aliseeritud etüüd.
4. Anu Sikka ( rahvatantsud ) - rahvatants
Maardu Kunstide kooli esinemise kava
Moderaator kuulutab välja teatevõistlust koolide vahel ja mudilastele
batuudi kasutamist
Algab koolidisko.
Töötavad lasteatraktsioone.
Peo lõpp.
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KEVADLAAT 2012
Maardu kevadlaat pakkus linna elanikele ja külalistele järjekordset pidupäeva.
Laupäevane ilm ei olnud kiita - tugev tuul ja vihmahood, lisaks
jahe. Kuid ilmast hoolimata ootasid kauplejad esimesi ostjaid
kella kümnest hommikul. Keskpäevaks oli laat juba täies hoos.
Laada kultuurikava juht Nikolai Švets soovis laadalistele head
meeleolu ja meeldivaid ostusid, lisaks kultuurielamusi linna
lauljate ja tantsijate esinemistest.
Teine laadapäev tõi kaasa juba kevadiselt ilusa, päikeselise ilma
ja ka tuju. Lasteatraktsioonid hakkasid tööle täie hooga, pikemad oli ka järjekorrad grill- ja suitsuahjude ning muude toidukohtade juures, rohkem oli ka kauplejaid ja ostjaid.
Maardu laadad on tavapäraselt külalislahked ja rahvarohked.
Üle kogu Eesti tulevad siia kokku mesinikud, siin leiab ka Leedu ja Läti käsitöömeistrite kaupu, Peipsi kalamehed pakuvad
suitsukala.
Kaks laadapäeva möödusid kiiresti, jättes endast ometi hulgaliselt sooje mälestusi.
Ilona Mit

30. aprillist 10. maini toimus Velikije Lukis
rahvusvaheline noortelaager “Sojuz 2012 võidu pärijad”, millest võttis osa 21 meeskonda 8 riigist - Valgevenest, Ukrianas, Moldovast
(Dnestriäärsest Vabariigist), Kirgiisiast, Kasahstanist, Lätist ja Leedust üks ning 13 valikvõistlused läbinud parimat meeskonda Venemaalt.
Meie võistkonna koosseisus oli 10 inimest,
saatjaks treener Sergei Petrov, võistkonna arst
Boriss Slepikovski ja linnavalitsuse esindajana
Elina Letjutšaja.

Et laagri põhiideeks oli rahvaste sõprus, siis 30. aprillil, kõigi
võistkondade saabumise päeval, moodustati kümme segavõistkonda. See tähendab, et kõik meie esindajad sattusid internatsionaalsete võistkondade koosseisu ja võistlesid kõigil aladel
üksteisega.
Iga päev olid laagrist osavõtjad varahommikust hilisõhtuni hõivatud treeningute ja võistlustega. Peamiselt oli tegu rakendusaladega: 3 km kross, jõuharjutused, rammumeeste võistlused
“Sein seina vastu”, noavisked, paintball, takistusriba läbimine
(esmaabi osutamine), õhkrelvadest laskmine ja rividrill ning
käsitsivõitluse õppe- ja treeningõppuste sarnaselt maastikutakistuste ületamine ja tööstusalpinism.
Kõik meie meeskonna liikmed võitsid medaleid: kõikide alade kokkuvõttes olid parimad “Vitjazi” koosseisus 3. koha pälvinud Rušan Magžanov, 2. koha võttis “Suvorovtsõ” koosseisus
Aleksandr Piliptšuk ja 1. koha “Sokol Jasnõi” koosseisus võistelnud Deniss Melentjev.
Iga õhtul esitasid kõik rahvusliku võistkonnad oma kultuurikava. Sellele lisaks toimusid laagri ürituste raames kohtumised
Suure isamaasõja, Afgaani ja Tšetšeeni sõja veteranide ning Venemaa eriväeüksuste liikmetega. Mainimist väärivad kohtumi-
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sed Vene Föderatsiooni kangelase Sagižan Šaripovi, kahel korral
kosmoses käinud VF kangelase kindralleitnandi Juri Babajantsi
ja Obraztsovi teatri vanima nukujuhi Robert Ljapidevskiga, kes
on muide esimese Nõukogude Liidu kangekase poeg. Kohtumispäeva õhtul oli meie võistkonna kord esitada oma kultuurikava ja meie esinemise kuulutas välja üks tuntumaid Venemaa
saatejuhte.
9. mail võtsid kõik osa võiduparaadist, Aleksandr Matrossovi
mälestusmärgi juures toimunud miitingust ja pidulikust kontserdist (meie noored esitasid eesti rahvatantsu). Õhtul istuti
lõkke ümber ja imetleti tulevärki. 10. mail sõideti kodudesse.
Meie noored naasid Velilije Lukist pisut väsinuna, kuid oivalise tuju ja kaunite mälestustega. Lisaks võistlustest saadud elamustele ja soojadele mälestustele said noored kaasa hulga uusi
sõpru - ja kas ei olnudki see üritus korraldatud sõprssidemete
tugevdamiseks?
Sergei Petrov,
võistkonna treener

LINNA ELU
10. mail toimus Rahvamajas emadepäevale pühendatud pidulik kontsert, eesruumis
oli aga avatud Ukraina kultuuriseltsi Stožarõ rahvusliku käsitöö näitus.

Kontserdil esinesid lastekollektiivid ja Maardu klubis tegutseva
ukraina pühapäevakooli õpilased. Saalis oli eriliselt südamlik
õhkkond nagu ikka siis, kui üritused on pühendatud emadele
ja lapsed sellele tooni annavad.
Lisaks kontserdile sai sel päeval kuulda ka linnapea Georgi
Bõstrovi ja teiste külaliste tervitusi, linnavalitsus jagas lasterikastele ja mitmikute emadele lilli ja kingitusi.
Väljapanek fuajees oli kõrgel kunstilisel tasemel.
“Kõik see on meie emade kätetöö,” ütles uhkusega väikese ringkäigu korraldanud Anna Smirnova, ühingu Stožarõ esimees.
Tase oli tõesti kõrge, mõnegi eksponaadi puhul oli raske uskuda, et selle on valmistanud mitte väljaõppinud kunstimeistrid,
vaid tavalised inimesed meie seast.
Vestluse käigus sattusin Stožarõ ruumi, kus olen käinud varemgi. Etnograafiamuuseumit meenutava väikese toakese sisustus
pakub alati meeldivat elamust - seal valitseb täielikult ukraina
vaim. Iga eksponaat selles toas on paigutatud nii, et see kuulub
terviklikku kompositsiooni, mis loob ereda pildi ukraina rahva
kultuuriloolisest pärandist.
“Meil on, millest rääkida ja mida näidata,” kinnitas Anna Smirnova.
“Kas pole tore, et suurele auditooriumile esinevad kolmeaastased lapsed - laulavad ja etlevad… Kõik nad on meie Ukraina pühapäevakooli kasvandikud, kes õpivad tõelise entusiasti
Nataja Donetsi käe all. Ta ei ole lihtne juhendaja, vaid tal on
tohutu fantaasia ja loominguline suhtumine - ta oskab laste iga
kokkusaamise muuta muinasjutuks või värvikaks etenduseks.
Pühapäevakool erineb tavakoolist selle poolest, et seal pole kohustuslikku õppekava, kuid on eesmärk - äratada lastes huvi uk-

raina kultuuri, rahvuslike traditsioonide ja keele
vastu. Me ei tee seda õpikute ega metoodiliste juhendite alusel, vaid kogu
tegevus toimub mänguliselt, kasutades ära laste
loomulikku soovi teha
midagi oma kätega ning
huvi kõige uue ja erilise
vastu. Täna õpib meie
koolis 14 eri vanuses ja
rahvusest tüdrukut ja
poissi. Üldse leiame, et
meie kool peaks olema
piiranguteta avatud kõigile - see on meie kreedo. Päris hiljuti, enne
lihavõttepühi, käis meil külas üks Kallavere kooli klass. Koos
meie lastega oli neil väga lõbus käsitöötund…”
Natalja Donets ja me kõik püüame Ukraina kooli kava pidevalt
mitmekesistada. Näiteks oli väga edukas ukraina rahvusköögi
õpituba, samuti luuletaja Tarass Ševtšenko teemaline näitus linna raamatukogus. Häid vastukajasid leidsid ka Ivan Franko ja
Lesja Ukrainka teemaõhtud. Ka praegune käsitöötoodete väljapanek äratas linlaste tähelepanu. Paljud neist nägid esmakordselt tikitud ikoone ja tikanditega kaunistatud rituaalseid käterätte, mis kuuluvad iga ukraina pulmapeo juurde.”
Paljugi põnevat oleks veel võinud meile jutustada Anna
Smirnova, sest oma tööd siiralt armastaval inimesel on, mida
rääkida. Meie ootame aga uusi kohtumisi Stožarõ seltsiga, et
nende edusammude üle koos rõõmu tundaning jagada oma
muljeid lugejatega.

ERIDAN ON KÕIGI PEOÜRITUSTE JA FESTIVALIDE ALALINE OSAVÕTJA
Maardus on traditsiooniks kujunenud emadepäevale pühendatud iga-aastane suur kontsert.
Seegi kord avas Maardu Rahvamaja oma uksed 10. mail kell 18,
et saaks alata üks aasta liigutavamaid sündmusi. Kontserdist võtsid osa kõik linna loomekollektiivid ja nende seas muidugi ka estraaditeater Eridan. Kontserdikava oli põnev ja mitmekesine ning
publik võttis soojalt vastu kõik esinejad: Taja Gontšarova, Daša
Boženko, Vasilissa Uglova, Daša Bolšedonova, Pavel Mõskivi,
Daša Minajeva, Nastja Radtšenko, Maša Kastujeva, Nastja Tšumakova, Anastassia Parfjonova.
12. ja 13. mail toimus Maardus kaheksandat korda Kevadlaat,
mis on juba heaks traditsiooniks muutunud. Nagu ikka, oli laadal võimalik soetada palju kasulikke asju, kuid ka lihtsalt puhata,
vaadates-kuulates mitmesuguseid esinejaid. Laada külastajatele
pakkusid meelelahutust Sofia Ivanova, Polina Veršinina, Katja
Šermolajeva, Viktoria Sofilkanitš, Tatjana Krapivko, Viktoria Pogorelova, Katja Tsarkova, Anja Pantšenko, Karina Šorohhova, Maria Osadtšaja.
Maardu Panoraami trükiks ettevalmistamise aegu valmistus ansambel parajasti esinemiseks Vanalinnapäevadel 29. mail.
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Hääletus on lõppenud – selgunud on konkursi Võrguplatsid
korda! kaksteist võitjat
07.05.2012 lõppes Credit24 Rahvaliiga algatatud konkurss
Võrguplatsid korda! rahvahääletus, mille tulemusena rajatakse, lisaks žürii poolt valitud kümnele kohale sel aastal
võrkpalliplatsid ka Maardusse ja Vinni.
„Kokku anti Delfi Eesti Elu portaalis ja rahvaliiga Facebooki lehel Võrguplatsid korda! konkursi raames kümnele võistlustules
osalenud kohale ligi 22 000 häält. Rahvahääletuse põhjal selgitati välja kaks kõige enam hääli kogunud paika, kuhu sel aastal
võrkpalliväljak rajatakse. Teistes rohkem hääli anti Maardu
Gümnaasiumile, 10 034 häält ja AS Vinni Spordikompleksile,
mis kogus 5 485 häält,“ kommenteeris tulemusi Eesti Võrkpalli
Liidu peasekretär Tarvi Pürn. „Pead ei tasu kellelgi norgu lasta,
sest Credit24 Rahvaliiga plaanib platside korrastamist jätkata
ka järgmisel aastal ja me ootame kõiki uuel aastal taas konkursil
osalema,“ lisas Pürn.
Rahvahääletuse tulemused oli järgmised:
Maardu Gümnaasium 10 034
Vinni Spordikompleks 5 485
SK Torma Sport 1 773
August Kitzbergi nimeline Gümnaasium 1 038
Tartu Forseliuse Gümnaasium 876
MTÜ Kohila Võrkpalliklubi 690
Järva-Jaani vallavalitsus 607
Jõhvi Spordikool 590
MTÜ Tõrva Võrkpalliklubi 359
Sauga Vallavalitsus 348
Aprilli keskel selgusid konkursi Võrguplatsid korda! žürii poolt
valitud kümme kohta, kuhu rajatakse käesoleval aastal võrkpalliplatsid. Uue võrgu, postid ja platsi piirid saavad lisaks Maardu
Gümnaasiumile (Harjumaa) ja Vinni Spordikompleksile (Lääne-Virumaa) MTÜ Ridala SK (Läänemaa), Tahkuranna Nais-

selts (Pärnumaa) MTÜ Koeru Spordiklubi (Järvamaa) MTÜ
Kuimetsa Noored (Raplamaa) MTÜ Orissaare Sport (Saaremaa) MTÜ Leevakk (Põlvamaa) Rõngu Noortekeskus (Tartumaa) MTÜ P-Rühm (Valgamaa) Narva Soldino Gümnaasium
(Ida-Virumaa) ja Osula Põhikool (Võrumaa).
Konkursi Võrguplatsid korda! tulemused ja rohkem infot võistluse kohta leiab aadressilt Volley.ee, Credit24 Rahvaliiga Facebooki fännilehelt ja Delfi Eesti Elu portaali võrkpalli alamlehelt.
Lisainfo:
Tarvi Pürn
EVF peasekretär
E-kiri: tarvi@evf.ee
Tel: +372 603 155
Tiit Savason
Credit24 Rahvaliiga projektijuht
Tel: +372 56693950
E-Post: rahvaliiga@hot.ee

Möödunud aegade kommetest
Mis teile meenub, kuuldes sõna “ball”? Kas muinasjutt? Kindlasti on teil õigus, sest ball on nõiduslik hetk. Vahel tuleb meil
peale igatsus nende ülevate aegade järele, kus olid kaunid suhted, osavõtlikud vestlused, kaunid ballitseremooniad. Tunneme
puudust millestki ülevast…
Seepärast toimuski Maardu põhikoolis Hõbedane ball. Balli
teevad külalised. Külalisteks olid Maardu gümnaasiumi, Tallinna Lasnamäe gümnaasiumi ja Maardu põhikooli 1.-3. klasside
õpilased. Baroki ja klassitsismi ajastute pidulikku õhkkonda
peegeldas kõik: nii daamide ja kavaleride rõivad, XIX sajandi
stiilis kaunistatud aula kui muusika, tantsud ja üllatused. Osavõtjatele sai osaks võimalus rännata losside saalides, nad
said näidata oma kirjanduslikke, muusikalisi ja kunstialaseid võimeid konkurssides ja viktoriinides. Balli
kulminatsiooniks said “Tantsivad purskkaevud”, mille
ilu võis näha virtuaalselt. See oli vaatepilt, mis vaimustas
nii lapsi kui täiskasvanuid! Kõigile võitjatele ja osavõtjatele jagus kingitusi ja aukirju.
Mis see ball siis ikkagi on? See on võimalus minna tagasi
minevikku, nautida vanaaegse tähtsündmuse atmosfääri ja suhelda. Muusika ja tants on vaid vahendid, mis on
selle juures abiks. Miks ei võiks niisugused ballid muutuda meie koolides traditsiooniliseks!

Tagasi vaadates võin kinnitada, et kõik on meie endi kätes, ainult meist endist sõltub see, missuguseks kasvavad meie lapsed,
mida nad hakkavad hindama ja millest vaimustuma. See, mida
me neile algklassidest peale õpetame, jääb nende südameisse
eluks ajaks! Ja kui me suudame kinkida rõõmu, armastust ja ilu,
siis pole meie pingutused asjatud. Niivõrd suure ürituse korraldamine sai võimalikuks tänu kõigi algkooliõpetajate osavõtule.
Oleme neile väga tänulikud. Ainult koos ühise eesmärgi poole
liikudes võib selleni jõuda!
Svetlana Tolstova
Maardi põhikooli algklasside õpetaja
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Maardu filmifestival “Ennenägematu film”
Kord aastas avaneb Maardu elanikel võimalus vaadata Euroopa
noorte filmitegijate parimaid töid. 7. juunil kell 13 algab Rahvamajas XII rahvusvahelise filmifestivali “Ennenägematu film”
filmide näitamine.
Vaatajatele pakutakse kaht kava. Esimene koosneb kõige nooremate autorite töödest - need on peamiselt anima- ja eksperimentaalfilmid. Teine kava sisaldab kogenud filmisõprade ja
sõltumatute kinematografistide töid.
Festivalil osalevad filmi- ja televaldkonna professionaale ettevalmistavate instituutide ja ülikoolide tudengite teosed, enamjaolt on tegu diplomi- ja kursusetöödega.
Filme on Rootsis, Lätist, Leedust, Venemaalt, Eestist, Inglismaalt ja mujalt, kokku 116 teost 15 riigist.
Maardu kõige väiksematele vaatajatele valmistasid festivali korraldajad ette omamoodi kingituse: 8. juujnil kell 10 näidatakse
Rahvamajas ainulaadset kava - see on valik parimaid multifilme kõigist eelmistest “Ennenägematu kino” festivalidest. Seansile on oodatud lapsed koos vanematega.
Sissepääs üritustele on tasuta.
Tallinna vaatajad saavad samut tudengifilmidest osa.
9. juunil kell 11 linastub Lindakivi kinos tudengifilmide konkursikava.
Festivali deviisiks on “Iga film leiab vaataja” ja iga festivali külaline võib selles ise veenduda.
Festivali peasponsor on Maardu linnavalitsus.
Festivali toetavad samuti Eesti Kultuurkapital, Kultuuriväärtuste amet, Spordi- ja noorsooamet, Lasnamäe linnavalitsus, Kesklinna linnavalitsus ja Vene kultuuri ühendus Sadko.

sport
20.-22. aprillil toimusid Tallinnas vabariigi
koolinoorte (13-14 aastased) ja juunioride
(15-16 aastased) meistrivõistlused poksis.
Klubi “Olimp – Maardu Kalev” sportlased
saavutasid jõuproovil 10 eri värvi medalit.
Ühtlasi tuli meie Maardu meeskond oma
viie kuldmedaliga võistkondlikus arvestuses esikohale.

Tiitlivõistlustele lähetas Maardu klubi sedapuhku kõige
nooremad poksijad viimase kolme aasta jooksul. Seda
enam ületas meie võistkonna esinemine kõik ootused.
Vaid ainuke uustulnuk, Vadim Borodavko jäi seekord medalita. Sedagi halva loosiõnne tõttu, kuna pidi juba avakohtumisel rinda pistma hilisema finalistiga.
Kes siis esinesid klubi “Olimp – Maardu Kalev” ridades:
Koolinoorte hulgas saavutas esikoha Anton Belei, kes
demonstreeris muljetavaldavat poksitehnikat. Teist aastat
järjest püsis võitmatuna klubi üks parima tehnikaga noorpoksija Vlad Romanjuk. Noormees pidas maha kolm
ägedat heitlust, kus näitas üles mitte ainult head meister-
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likkust, vaid ka tugevat spordivaimu ja võidutahet. Vabariigi meistritiitli pälvisid ka Deniss Kotov ja Jan Ivanov.
Juunioride konkurentsis tuli kuni 75 kg kategoorias võitjaks Mark Ljubitš, kes alistas kõik kolm konkurenti hiilgavas mängulises stiilis ning pälvis sellega ka kohtunikelt
kõrged hinded.
Hõbemedalid riputati kaela Vladislav Protossile ja Nikolai Zubalevitšile. Pronksised autasud said seekord Vladimir Denissov, Valentin Zorov ja Daniil Petrov.
Õnnitleme kõiki meie noori poksijaid ning nende tree-
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nereid Ivan Šumjakovi, Andrei Malahhovit ning Jevgeni
Golovatši suurepärase tulemuse puhul ja ühtlasi soovime neile toredaid uusi kordaminekuid meie kodulinna
spordiau kaitsmisel!
Aprilli lõpul toimus Tallinnas Kalevi Spordihallis traditsiooniline rahvusvaheline poksiturniir Olümpiakinnas.

********
Aprilli lõpul toimus Tallinnas Kalevi Spordihallis traditsiooniline rahvusvaheline
poksiturniir Olümpiakinnas.

Võistlustel osales kokku 85 sportlast Inglismaalt,
Wales`ist, Šotimaalt, Rootsist, Soomest, Norrast, Venemaalt, Lätist, Leedust ning meie vabariigist.
Kohalike nahkkindameeste kõrval osalesid turniiril
kaks meie liidrit vennad Kormilinid, kes esindavad
klubi “Olimp – Maardu Kalev”. Dmitri võitis poolfinaalis küll Rootsi poksijat, kuid pidi finaalkohtumises alla vanduma Inglismaa koondise liidrile Antony
Fowlerile. Matši tulemusele avaldas negatiivset mõju
ka meie sportlase kehv enesetunne. Seevastu esines
suurepäraselt vend Deniss, kel õnnestus esikoht saavutada. Deniss alistas poolfinaalis Soome meistri ning
sai finaalis jagu ka Leedu esindajast. Otsustav heitlus

Vabamaadlus

19.05.2012. a toimus Põltsamaal Eesti Meistrivõistlused kadettidele (1995 – 1998. a sündinud)vabamaadluses. Võistlustest
võttis osa 92 matimeest 16 erinevast klubist üle Eesti. Maardus
tegutseva maadlusklubi Aberg esindajatest saavutasid auhinnalised kohad järgmised maadlejad:
1. Kehakaalus – 50 kg Eesti Meister Indrek Kivimaa

lõppes juba teises raundis, mil meie poksijal õnnestus vastast tugeva ja täpse löögiga tabada, mispeale viimane edasisest võistlusest loobus.
www.olimpmaardukalev.ee

2. Kehakaalus – 85 kg Eesti Meister Gerrith Pungas
3. Kehakaalus – 100 kg II koht Mihkel Lappmaa
4. Kehakaalus – 69 kg III koht Karen Mhitarjan
5. Kehakaalus – 54 kg V koht Ken Koolmeister
6. Kehakaalus – 100 kg V koht Gleb Steklov
Meeskondlikus arvestuses saavutas Maadlusklubi Aberg III
koha.
MK Aberg

Spordiüritused – juuni 2012
02.06 Maardu ettevõtete spartakiaad. Tennis
03.06 Eesti meistrivõistlused jalgpallis. (02)
FC Maardu – FC Strommi 				
09.06 Maardu ettevõtete spartakiaad. Petangue		
10.06 Eesti meistrivõistlused jalgpallis.II liiga (M)
FC Maardu – Jõhvi FC Lokomotiv			
15.06 Eesti meistrivõistlused jalgpallis (99)
FC Maardu – Keila JK					
17.06 Eesti meistrivõistlused jalgpallis (02)
FC Maardu – FC Puuma				
26.06 Eesti meistrivõistlused jalgpallis.II liga (M)
FC Maardu – Tallinna FC Ararat TTÜ SK 		
27.06 Petangue seeriavõistlus (triod)			
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13.00-17.00 		

Idakeskus

12.00- 13.05 		
13.00-16.00		

Linna staadion
Linna staadion

14.00- 15.45		

Linna staadion

17.00-18.30		

Linna staadion

12.00-13.05		

Linna staadion

19.00-20.45		
18.00-21.00 		

Linna staadion
Linna staadion

LINNA ELU

POLITSEIKROONIKA
Maardu 18. nädal (30. aprill – 6. mai 2012)
Registreeritud kuriteoteated: 4 vargus, 2 kehalist väärkohtlemist,
1 joobes juhtimine, 1 ähvardamine
1) Ringi tn ähvardas mees naist tapmisega;
2) Kroodi tn 4 juures juhtis meesisik mootorsõidukit VW Golf,
olles joobeseisundis;
3) Lao 5 on sisse murtud veoautosse MB ning varastatud raadiosaatja Presiclent koos kõlaritega, autoraadio Clarion, teler Sony, kohvimasin AEG, gaasipliit ning kraana pult HIAB
2120;
4) Keemikute 39A tungiti tabalukkude lõhkumise teel tungiti
pööningul asuvatesse abiruumidesse ning varastati sealt pi-

5)

6)
7)
8)

kendusjuhe ja kuivatusseadmed;
Ränikivi tn on aiast varastatud 6x20liitrist metallkanistrit koos kütteõliga
ja plastikkanistrid;
Ringi tn ründas mees oma abikaasat
ning põhjustas talle füüsilist valu;
Nurga 11 lõi poeg oma ema, põhjustades talle füüsilist valu;
Nurga 3 varastas meesisik rahakoti, milles oli 90 eurot sularaha, ID kaart ja Swedbanki Senior pangakaart.

Maardu 19. nädal (7. mai – 13. mai 2012)
Registreeritud kuriteoteated: 1 teadvalt kuritegelikul teel saadud
vara omandamine, 2 joobes juhtimist, 4 vargust, 1 kehaline väärkohtlemine
1) Kellamäe 5 juures ostsid kaks meesisikut sõiduauto Volkswagen Golf teades, et see on soetatud kuritegelikul teel;
2) Nurga 2 juhtis joobeseisundis meesisik mootorsõidukit Ford
Mondeo;
3) Veeru 18 on tabaluku lõhkumise teel sisse murtud keldriboksi ning varastatud kalapüügiriistad;
4) Ploomipuu pst juhtis joobeseisundis meesisik mootorsõidukit MB;
5) Küüslaugu tn on lukustamata autoukse kaudu sisse tungitud

avaldaja sõiduautosse MB, mis oli pargitud hoovi ning varastatud MP3 CD-autoraadio Sony, sülearvuti ACER koos laadijaga, mobiiltelefon Sony Ericsson, FM modulaator, meeste
parfüüm Bulgaro, rahakott, tehniline pass ja juhiluba;.
6) Orumetsa tn lõi poeg oma isa;
7) Ringi 52 varastati korterist vaba juurdepääsu teel pereliikme
poolt kullast ehteid;
8) Keemikute 41 Säästumarketi juures Swedbanki pangaautomaadi kõrval keegi tõukas naisterahvast ning paari minuti
pärast ta avastas, et jope taskust on varastatud mobiiltelefon
Dezire-S.

Maardu 20. nädal (14. mai – 20. mai 2012)
5) Kallasmaa 12 tungisid meesterahvale kallale tundmatu mees
ja naine, kes tekitasid avaldajale kehavigastusi.
Koostas:
Marili Reinek
komissar
Maardu konstaablijaoskond
piirkonnavanem
Ida-Harju politseijaoskond

Registreeritud kuriteoteated: 1 narkootilise aine ebaseaduslik
käitlemine, 1 ebaseaduslik sissetungimine, 2 vargust, 1 kehaline
väärkohtlemine
1) Kallasmaa tn pandi toime narkootilise aine ebaseaduslik
käitlemine;
2) Kivileete tn on ukseluku lõhkumise teel sisse murtud garaaži
ja varastatud mahlaaurutid, kaablitrummel, kartulid ja konservid;
3) Uus-Muuga pst on tundmatud isikud sisse tunginud suvilasse ja seal elanud;
4) Kellamäe tn varastas naisterahvas vaba juurdepääsu teel tööriistakomplekti “Proxxon Industrial“ kuuluvaid tööriistu;

TEADE
Vabariigi Valitsus algatas 12.04.2012 korraldusega nr 173 Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori
asukoha määramine“, Harju maavanem algatas 19.04.2012
korraldusega nr 661-k maakonnaplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Vastavalt keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele on maakonnaplaneeringu koostamise puhul keskkonnamõju strateegiline
hindamine kohustuslik. Maakonnaplaneeringu eesmärk on 1435
mm standardil põhineva Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine selliselt, et tulevikus oleks võimalik ehitada
suunal Tallinn-Pärnu-Riia raudtee, mis võimaldab rongil sõita
kiirusega kuni 240 km/h.

Teemaplaneeringu koostamist korraldab Harju Maavalitsus,
planeeringu kehtestab maavanem. Nii planeeringu koostaja kui
keskkonnamõju strateegiline hindaja valitakse riigihanke tulemusena. Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi
koridori asukoha määramine“ algatamise otsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik
tutvuda Harju Maavalitsuse veebilehel aadressilhttp://www.harju.maavalitsus.ee/et/rail-baltic-raudtee-trassikoridori-asukohamaaramine ning tööpäevadel Harju Maavalitsuses (Rooskrantsi
12, 15077, Tallinn).
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avameelne vestlus
Vaevalt leidub Maardus inimest, kes ei teaks või poleks midagi kuulnud linnapeast Geori Bõstrovist. See on ka mõistetav, sest Bõstrov on alati linna elu epitsentris, tema osavõtuta ei möödu Maardus ükski vähegi oluline sündmus, temast
kirjutatakse ja räägitakse meedias. Ja lõpuks on Bõstrov
juba peaaegu legend, sest vaevalt leidub riigis teist linnajuhti, kel oleks samasugune kogemustepagas, tööstaaž ja teenete
loetelu.
Sellegipoolest ringlevad Georgi Bõstrovi isiku ümber pidevalt
kõige võimatumad ja teinekord isegi absurdsed kuuldused,
vormides stereotüüpe, millest üheks on levinud arvamus, et
Bõstrov on hea majandusmees kommunaalvaldkonnas, kes
on saavutanud oma võimete lae…
Lehe toimetajana linnaelanikega vesteldes olen jõudnud
kummalise arusaamiseni: rõhuv enamus minu vestluskaaslasi ei tea praktiliselt midagi Bõstrovi isikust, tema vaadetest, veendumustest või ellusuhtumisest. Ometi ei ole midagi
määravamat isiksuse jaoks kui tema mõttelaad ja tihtipeale
hindame inimest üsna pealiskaudsete muljete põhjal.
Käesolevast numbrist alates hakkab Maardu Panoraamis
ilmuma rubriik “Avameelne vestlus”, milles toome teieni eksklusiivsete jutuajamiste ja intervjuude sarja linnapea Georgi
Bõstroviga - teemadeks majandus-, poliitika- ja ühiskonnaelu aktuaalsed probleemid.
Loodame, et selles rubriigis avaldatavates artiklites käsitletav teemadering, nende ulatus ja sisu lubavad lugejal sügavamalt tundma õppida ja mõista inimest, kelle nimega seostub linna elukorraldus juba paarkümmend aastat.

- Kas eri tasandil valimistest osavõtt on poliitika?
- Kas linna perspektiivarengu suundade väljatöötamine ja
elluviimine on poliitika?
- Kas osavõtt mitmesugustest rahvusvahelistest ühendustest ja linnade liitudest on poliitika?
- Kas linna juhtimine ei nõua poliitilise olukorra mõistmist?
Ja lõpuks - kas pidev koostöö riigivõimuorganite saab olla
edukas ilma poliitilist faktorit arvestamata?
Nii tulebki välja, et linnapea ei saa olla poliitikaväline tegelane, ta oleks lihtsalt ametialaselt kõlbmatu. Teie alandlik teener aga juhib Maardu linnavalitsust juba 19 aastat.
Muuseas ei valinud Ivo Parbus oma raamatu “Georgi Bõstrov - vene poliitik Eestis” pealkirja mitte juhuslikult, vaid
seetõttu, et kogu mu elulookirjeldus seostub nii või teisiti
poliitikaga.
Eksisteerib hea väljend: “Kui teie ei tegele poliitikaga, siis
tegeleb poliitika teiega”. Isegi need, kes leiavad, et poliitika
ei puuduta neid karvavõrdki, elavad reaalsetes, valimiste
eel toimiva ja nende järel suikuva poliitilise võitluse tingimustes. See on kui tohutu elektromagnetväli, mis ümbritseb meist igaüht. Me ei näe, kuid tunnetame seda ja teame
selle olemasolust. Aga valimised? Põhimõtteliselt võib ju
hääletamisest loobuda, aga siis jääb süüdistada vaid iseennast, sest Teie eest teevad oma valiku teised ja pole kaugeltki kindel, et Teie selle võõra valikuga rahule jääte. Oma
poliitilise käigu võimalus on mööda lastud ja mitme aasta
vältel tuleb Teil leppida oma kauge vaatleja passiivse suhtumise viljadega.
Kaugeltki iga inimene ei kanna endas poliitilise ega majandusliidri algeid... ka tugeva majandusjuhi, haldusjuhi
või muu kõrge tasemega juhi amet pole sugugi lihtsam ega
vähem vastutusrikas kui partei juhtimine või parlamendis
istumine. Ja kui loodus ja kogemused ongi andnud mulle
omadused, mis leiavad rakendust omavalitsusjuhina, siis
pole see ainult minu, vaid ka tuhandete linlaste valik, kes
usaldasid minu kätte õiguse ja kohustuse töötada nende
heaks. Mu sügavama arussaamise kohaselt on nii, et kui

Sergei Petinov,
peatoimetaja
ESIMENE TEEMA:
Bõstrov poliitikast.
Georgi Bõstrovi kohta on käibel arvamus, et ta ei ole
poliitikatandril eriti edukas olnud, kui pidada silmas
korduvat kandideerimist parlamenti. Kas Te peate end
poliitikuks ja kui peate, siis kuidas realiseerite oma poliitilisi vaateid ja suundumusi?
GEORGI BÕSTROV: Esksiteerib arvamus, et poliitikud on mingi eriline, spetsiifiline seltskond, kel on õigus
vastu võtta tähtsamaid, sealhulgas riigi saatust muutvaid
otsuseid. Linnapeana olen pidanud korduvalt kuulma, et
Bõstrov ei ole poliitik, vaid tugev administraator ja majandusmees. Sellistel puhkudel vastan tavaliselt, et mitte
iga poliitik pole majandusmees, kuid iga regionaalne juht
peab olema nii poliitik kui majandusmees. Suurema veenvuse huvides pakun oponendile välja mõned küsimused,
mille järel kõik jutud sel teemal otsa saavad.
Toon need testküsimused siin ära:
- Kas aastatepikkune saadikutöö kohalikus omavalitsuses
on poliitika?
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võtad ette tõsise töö, siis tuleb seda ka hästi teha, jõudu
raiskamata. Ma ei kuulu nende juhtide kilda, kes tahavad
igas valdkonnas esimesed olla.
See ei tähenda,et Bõstrov jääb oma igapäevasesse töösse
süvenenult osavõtmatuks nende sündmuste suhtes, mis
eleiavad aset meie linna elus. Pealegi on linnapea kohustatud ette nägema arengutendentse ja tegema kehtiva poliitilise kursi valguses korrektiive, sest elame siiski reaalsuses,
mida peab tunnetama, mõistma ja kindlasti arvesse võtma.
Poliitilisest vektorist lähtuvalt peab kiiresti ja targalt tegema parandusi linna juhtimisstruktuuride tegevusse: midagi tuleb korrigeerida, millestki loobuda ja mingitele lõikudele kontsentreeruda. Linnapea on kui kaugsõidu kapten,

kes juhib laeva möllavates ookeanivoogudes. Poliitika ongi
mu jaoks ookean ja Maardu - meie ühine laev.
Parteilisest tegevusest kõneldes ei jää ma siingi viimaste sekka. Ühinenud vasakparteisse kuulun ma praktiliselt
selle asutamise esimestest päevadest ja olen alati toetanud
partei juhtkonda selles, mis minust olenes ja mulle jõukohane oli. Võtan alati vahetult osa kõigist partei suurüritustest. Ühinenud vasakpartei Maardu algorganisatsioon on
seejuures kõige üksmeelsem ja arvukam …
Suur tänu. Kui Teil midagi selle vastu ei ole, siis jätkame
juunikuu numbris seda teemad ja räägime sellest, kuidas Te hindate Vasakpartei olukorda ja selle tulevikku.

Eesti Energia soovitab e-teeninduses kontaktandmeid uuendada
Eesti Energia kutsub kõiki kodukliente oma e-teenindusse kontaktandmeid ja volitusi üle kontrollima. Ajakohased andmed
on vajalikud, et sügisel, elektrituru avanemise eel, jõuaks oluline info muudatustest ja uutest elektrilepingutest klientideni
õigeaegselt.
“Müüjat saab avatud elektriturul valida tarbija, kelle nimele
on täna sõlmitud kehtiv võrgu- ja elektrileping või kel on kehtiv volitus lepingute allkirjastamiseks. Just järgmise paari kuu
jooksul on õige aeg oma võrgu- ja elektrilepingu kontaktandmete ning volituste uuendamiseks, sest juba sügisel algab uute
elektrilepingute sõlmimine,” selgitas Eesti Energia müügi- ja
teenindusdirektor Sten Argos.
“Enne müügiperioodi algust saadame klientidele ka personaalse kirja, kus tutvustame tähtsamaid muudatusi ja anname juhiseid edasiseks tegutsemiseks. Õiged kontaktandmed on eelduseks sellele, et vajalik teave jõuaks õige inimeseni õigel ajal,”
rääkis Argos. Ta soovitas klientidel e-teeninduses kindlasti üle
kontrollida oma e-posti aadress ja vajadusel see lisada.

Ajakohased kontaktandmed on olulised ka plaanilistest elektrikatkestustest teavitamisel.
Eesti Energia kliendid, kes ei kasuta internetti, saavad vormistada volituse ja anda sellega näiteks mõnele perekonnaliikmele
õiguse oma kontaktandmeid kontrollida ning ka lepinguid sõlmida.
Kõik kodukliendid, kes uuendavad või kinnitavad Eesti Energia
e-teeninduses oma kontaktandmed enne 17. juunit, osalevad 6
nutitelefoni ja 3 elektrijalgratta loosimises.
Eesti Energia e-teeninduse aadress on www.energia.ee. E-teenindust külastab ligi 270 000 inimest kuus.

Mitmed kutseõppeasutused on avanud õppegrupid täiskasvanutele programmi KUTSE raames.

Kui sa oled kunagi katkestanud õpingud kutseõppeasutuses
ning tahaksid need nüüd lõpetada, siis on programm KUTSE
just sinule !
Kas ka Sinuga juhtus nii, et majandusõitsengu ajal tundus töötamine mõistlikum kui õppimine ning praktikalt tagasi kooli Sa
enam ei jõudnud? Nüüd aga on olukord tööturul hoopis teine.
Äkki kuluks lõputunnistus siiski ära?
See programm on suunatud Sulle, kui oled õppinud kutsekoolis
ja ajavahemikus 01.01.200001.09.2010 selle pooleli jätnud. Katkestamise põhjused pole
olulised.
Huvi korral pöördu kutsekooli, kus sooviksid oma õpinguid
jätkata.
Kui asud õppima programmi KUTSE alusel, siis on Sul võimalik taotleda õppijatele ettenähtud õppetoetust, sõidusoodustus
ja koolilõuna toetust. Õpe on TASUTA!
Kooli kontaktandmed leiad aadressilt www.hm.ee/kutse

Eliis Vennik
Eesti Energia
pressisekretär
eliis.vennik@energia.ee

Soovid omandada uut elukutset omaealiste, elukogenud inimeste grupis? Siin on sulle
abiks programm KUTSE !
2012. aastal on 180 õppurit, kes on 25 või vanemad, omandamas kutseharidust eraldi õpperühmades 7 kutseõppeasutuses
üle Eesti. Mitmed õppeasutused on valmis samuti õppegruppe
avama just küpsemale õppijale. Seda võimalust saad kasutada
kui Sinu hariduse omandamine jäi aastate taha ning on minetanud oma funktsiooni, kuid nüüd oled motiveeritud leidma
uut rakendust läbi uue kvalifikatsiooni omandamise, aga Sa ei
soovi asuda tavaõppesse koos noortega. Õppimine omaealiste,
elukogenud inimestega, ühes grupis oleks meelepärasem? Programmi alusel õppimisele ei ole eelduseks varasem sarnane haridus, töötamine antud erialal või töötuse staatus. Oluline on vaid Uuri oma võimalusi kohe!
Lisainformatsiooni saad ka telefonil 735 0382 ja e-posti teel aivi.
tahe õppimiseks.
Samas on endiselt programmi KUTSE raames võimalik jätkata virma@hm.ee või jatkukutse@hm.ee
varem alustatud õpinguid.
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VIKTORIIN 2012:
Maardu mälumängijad V VOOR
1. küsimus: Keskajal on kahtluse alla seatud Moosese autorlus kogu viisraamatu suhtes. Viienda raamatu osas on aga pilt selge: ta ei saanud seda kirjutada, sest
2. küsimus: Mida tähendab tõlkes rootsi keelde “Palgilaid”?
3. küsimus: Missugune Taani kuninganna illustreeris J. R. R. Tolkieni “Sõrmuste isanda” Taani väljaande?
VASTUSTE VORMISTAMISE NÄIDE: Viktoriin, esimene voor. Nr 1 – läige, nr 2 – bariton, nr 3 – asteroid

Vastuseid ootame hiljemalt 28. juuniks 2012.
E-mail: maardu.infokeskus@gmail.com
Head nuputamist!

ELULIIN AITAB
1906. aasta kevadel äratas New Yorgi vaimuliku Harry Marsh
Warreni telefonihelin. “Anun teid, ma pean teiega rääkima, olen
väljapääsmatus olukorras,” kostis torust. Pastor vastas: “Homme
on kirik hommikust peale avatud.” Hommikul sai vaimulik teada, et helistaja oli end öösel üles poonud. Juhtunust vapustatuna
avaldas ta ajalehes kuulutuse: “Enne elust lahkumist helistage
mulle, kellaajast hoolimata.”
1958. aastal alustas Londonis tööd esimene usaldustelefon. Selle asutaja anglikaani vaimulik Chad Varah oli lugenud lehest
enesetappude kurba statistikat ja mõtles, et küllap ei olnud sellise meeleheitliku sammu teinud inimestel kellegagi rääkida.
Ta avaldas ajalehes kuulutuse oma telefoninumbriga ja kutsus
üles helistama. Peatselt oli tema telefon tohutust hulgast kõnedest “punane”. Sellest ajast tegutsevad usaldustelefonid üle kogu
maailma, aidates ja toetades raskustesse ja keerukasse olukorda
sattunud inimesi.
16 aastat tagasi loodi Eestis kriisiabi keskus üksikute, õnnetute,
masendunud ja/või enesetapumõtetega inimeste psühholoogiliseks abistamiseks. Eluliini helistades võib kõnelda kõigest
- teemadering ei ole piiratud, kõne konfidentsiaalsus on garanteeritud. Kõnesid ei lindistata ja helistaja numbrit ei tuvastata
- helistaja anonüümsus on eluliini tegevuse põhimõte. Tihtipeale vajavad inimesed võimalust arutada telefoni teel keerulisi ja
vastuolulisi probleeme, mida on raske üles võtta silmast-silma
konsultatsioonides.
Algselt kavandati Eluliini suitsiidide ärahoidmise eesmärgil.
Just enesetappude suur arv andis omal ajal põhjust usaldustelefoni loomiseks Eestis. Selle konsultandid on valmis kuulama
ja lohutama, suhtuma helistajasse lugupidamise ja mõistmisega,
pakkuma hingesoojust, lootuses, et see hoiab ära mõnegi pöördumatu teo, mis sooritatakse meeleheitest ja üksindusest.
Eluliinil töötavad vabatahtlikud nõustajad läbivad kohustusli-
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ku erikoolituse ja sooritavad eksami. Kriisiabikeskuses toimub
vabatahtlike pidev täiendkoolitus. Eluliinil ollakse valmis pakkuma psühholoogilist ja moraalset tuge igaühele, võttes klienti
sellisena, nagu ta on, koos kõigi tema probleemide ja iseärasustega, süvenema tema muredesse, surumata peale mingeid
lahendusi või oma suhtumist ja andmata hinnanguid. Kliendi
palvel võidakse talle pakkuda võimalikke väljapääse raskest
olukorrast, aidata tal näha oma olukorda kõrvalseisja pilguga.
Nõustajad suhtlevad kliendiga niikaua kui vajab klient hingelise tasakaalu taastamiseks. Inimest kuulatakse tähelepanelikult,
koos temaga analüüsitakse osavõtlikult, kannatlikult ja taktitundeliselt seda, mis helistajale kõige enam valu teeb.
Usaldustelefoni tegevust toetavad sponsorid, selle asutajad ja
nõustajad töötavad vabatahtlikena. Sarnaste abiteenuste praktika näitab, et just vabatahtlikud suudavad osutada psühholoogilist kriisiabi eriti edukalt. Need on inimesed, keda ei jäta
ükskõikseks teise mure, kes on valmis kinkima südamesoojust
ja hingejõudu neile, kes seda vajavad, ootamata tänu või tasu.
Juhuslikke inimesi siin ei ole.
Kui Teie elus saabub raske hetk ja olukord näib väljapääsmatu
- ärge heitke meelt! Pidage meeles, et väljapääs on alati olemas.
Ehk ei ole seda kohe näha - see võib olla teisel pool. Teadke, et
selles maailmas leidub alati inimesi, kes hoolivad, kes tahavad
aidata Teil leida endas jõudu, kes on valmis aitama ja toetama.
Kõne hind jääb helistaja telefonioperaatori paketipõhise hinna
piiresse. Usaldustelefonile võib helistada kõikjalt Eestis.
tel 65 55 688 – vene keeles
tel 65 58 088 – eesti keeles
www.eluliin.ee
töötab kõikidel nädalapäevadel, kaasa arvatud riiklikud pühad
kell 19.00-07.00
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“ Lugupeetud vanemad, ärge unustage oma kohustusi laste ees!”
Tänapäeva maailmas, kus kiiresti areneb infotehnoloogia, on väga levinud inimeste petmine Interneti kaudu.
Eriti puudutab see inimesi, kes kasutavad ostude tegemiseks erinevaid Interneti portaale. Näiteks isikul, kes ostab Internetis võõra müüja käest kalleid asju, tuleb meeles
pidada, et ta võib kergesti langeda pettuse ohvriks. Kuna
noored igapäevaselt aktiivselt kasutavad internetti, unustavad nad tihti ohud. See hoiatus kehtibki eriti neile. Sageli langevad mitmesuguste petuskeemide ohvriteks just
vanemad inimesed või lihtsalt liiga heausklikud. Olgem
siis tähelepanelikud ja kontrollige oma lapsi.

vastu. Sellised lapsed on jäetud ilma vanemate järelvalveta, neil puuduvad kindlad piirid ning huvitegevus: nad
ei tegele spordiga ega osale huviringides. Seetõttu on neil
palju vaba aega, mille veedavad omaealiste ja ka vanemate
sõpradega tänaval ilma piisava lapsevanemate kontrollita.
Sellega satuvad nad tänu „halvale mõjule“ koheselt riskigruppi ja nendega peavad tegelema ametnikud politseist
ja linnavalitsusest. Selliste laste emad püüavad tihti end
õigustada kas hõivatusega tööl või uue pereliikme sünniga. Tihti on tegemist peredega, kus peres on kasuisa-kasuema ja uue lapse sünniga seoses napib nii tahtmist, aega
kui raha suuremate laste kasvatamiseks ning järelvalveks.
Kevad on käes, suvi on tulemas. See on aeg, mil enamik Sellised vanemad ei anna endale aru kui kergelt võib teisnoori veedavad koos aega väljaspool kodu, eriti tänaval. meline noor libastuda või vale sammu teha, eriti kui kõrSeetõttu tahaks pöörduda, lugupeetud teismeliste laste val ei ole tarka ja temast hoolivat täiskasvanut.
vanemad, teie poole ja meelde tuletada vastutust oma laste eest. Iga vanem peaks ka ise oma käitumisega eesku- Suurt tähelepanu peaksid Maardu linnas elavad vanemad
juks olema. Olgu see siis tänaval ülekäigurada ületades või pöörama ka uimastiprobleemidele. Lastega tuleb rääkida
sooja ilmaga pargipingil aega veetes. Kuigi seadusest läh- ja kontrollida, millised on sõbrad ja kellega ta aega veedab.
tuvalt vastutab juba 14-aastane laps oma tegude eest, jääb Kui hiljaks jääda, on narkootikumide tarbimisest tekkipõhivastutus siiski täisealiseks saamiseni lapsevanemale. nud probleeme väga raske lahendada. Ja tekivad need just
Ei ole “halbu lapsi“, on vanemad, kes ei suuda või ei taha nende lastega, kellel ei ole head ja sooja kodu.
kasvatada oma last väärikaks ühiskonna liikmeks. Ei ole
mingi saladus, et laps järgib tihti just seda käitumismalli, Ja lõpuks tahaksin meelde tuletada täiskasvanutele, et see,
mis on kombeks tema peres: olgu selleks alkoholi kuritar- millise järeltulijate põlvkonna me kasvatame, siis sellises
vitamine, suitsetamine, jõhkrus peresuhetes, sõimlemine, ühiskonnas peame ka ise edasi elama. Lugupeetud vanevarastamine kauplusest või siis lugupidamatus vanemate mad, olgem ikka oma lastele eeskujuks ja ärge unustage
suhtes. Just sellised lapsed satuvadki kõige tihedamini oma kohustusi nende ees!
piirkonna noorsoopolitseiniku, konstaabli ja lastekaitse
töötaja vaatevälja. Samuti on ohustatud need noored, kel- Ida-Harju noorsoopolitseinik Maardus Inna Uuslar
le vanemad ei tunne huvi oma laste kasvatusprobleemide

Lastest, kes ei ole kellegi omad
Eesti asenduskodudes (lastekodus) elaval 1200 lapsel
on toit laual ja tuba soe, kuid võrreldes tavaperes kasvavate lastega ei ole neil kedagi, kes neist tingimusteta hooliks. Kasvatajad ja muu asenduskodu personal
lähevad oma vahetuse lõppedes päris oma koju ja nii
ei teki lapsel üldse võimalustki turvaliseks kiindumussuhteks. Põhjamaades väga hinnatud Soome päritolu
psühhoterapeut Tommy Hellsten on tabavalt öelnud, et
laps saaks laps olla, peab tal olema keegi, kelle laps olla,
kirjutab SEB Heategevusfondi tegevjuht ja kolme tütre
ema Triin Lumi.
Lapsevanemana on minu roll mõelda aastate peale ette ja
toetada lapse suureks saamist – innustada käima ja rääkima õppimist, teha selgeks esimesed tähed ja numbrid, viia
käekõrval huviringi, harjutada üheskoos võõrkeele kontrolltööks, koguda sääste lapse tulevasteks õpinguteks jpm.

Kuidas kasvatada õnnelikku last?
Mõeldes selle peale, milliseid oskusi oma lastele õpetada,
et nad elus hästi hakkama saaksid, soovin ma vanemana
eelkõige seda, et nad oleksid õnnelikud – targad, terved,
heade sotsiaalsete oskustega ja oma tegemistes edukad.
Mu hea sõber viib oma 2-aastast poega kolm korda nädalas lauluringi, sest ta unistab, et näeb kümmekonna aasta
pärast teda rahvusorkestri ridades. Üks noor ema rääkis
rongis, et soovib oma pooleaastased kaksikud lisaks lasteaia järjekorrale panna kohe ka jalgpallitrenni ja loovringi
nimekirja. Perekonnatuttav aga võttis end nädalaks töölt
vabaks, et käia kooli mineva tütrega erinevate koolide sisseastumiskatsetel. Naaber plaanib veeta puhkuse Euroopas, et olla saatjaks 13-aastasele tütrele rulluisuvõistlustel.
Tavapere vanematena ootame oma lastelt ehk liigagi
palju ja seame neile suured lootused – võib-olla ihkame
südamesopis natuke ka seda, et nad täidaksid meie endi
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täitumata unistused. Me teeme oma laste heaks kõik, et
nad ei peaks millestki puudust tundma ja saaksid kasvada parimateks … Aga asendus- ja turvakodudes elavatelt
lastelt ei oota üldjuhul mitte keegi mitte midagi. Neil ei
ole hoolivat superema, kes sõbrannadega meistrivõistlusi
pidades kõik beebidele mõeldud keelekursused läbi käiks,
või agarat isa, kes eile sündinud pojale kõik oma tööriistad pärandab ja ootab, et saaks koos põnniga kohe tõelisi
meestetöid hakata tegema …
Ta on ju lastekodust!
Eestis on vanemliku hoolitsuseta lastele pahatihti hinnangulised sildid külge riputatud. Õpetaja teab, et see on laps,
kellel on sageli kodutööd tegemata ja õppimisvahendid
kaasa võtmata – aga mis temast ikka tahta, ta on ju lastekodust! Naaber mõtleb, et mida head saab sellest lapsest üldse oodata, kui ta ema ja isa on nagunii „sellised“.
Klassikaaslased tögavad, sest kõigile on ju ilmselge, et ta
on natuke teistsugune, juba selles mõttes, et ta ei ela ju
„päris“ kodus.
Nad on lapsed, kes saavad palju halbu hindeid. Nad saavad eelarvamuslikke hinnanguid lähikondsetelt, kes on
veendunud, et nad on halvad. Sellega aga hävib miski,
mis on lapses väga oluline – tema enesekindlus. Võttes
ära enesekindluse, kasvatame asutustes lapsi, kes on juba
enne ellu astumist alla andnud.
Asenduskodudes on laps ümbritsetud küll headest täiskasvanutest, kes panustavad tema heaks 24 tundi ööpäevas, ent töötajatel on vahetustega töö, inimesed on erinevad ja vahetuvad. Päris ema ei ole ju emarollis vahetusega
ega astu vahepeal rollist välja. Kui asenduskodu lapsel on
lauluvõistlus kodust sada kilomeetrit eemal, siis on raske
leida lapsele saatjat, kes omast vabast ajast seda teeks. See
on mõistetav, sest töötaja ei taha ju oma peret millestki
ilma jätta, aga kaotajaks on ikkagi enamjaolt vanemliku
hoolitsuseta laps. Oma kodus kasvava lapsega läheme sellistele väljasõitudele kaasa, kas või nui neljaks!

Iga laps on eriline! Igal lapsel on õigus ja vajadus elada
peres!
Nii on tavapärane, et vanemliku hoolitsuseta laste andeid ei märgata ja neile ei anta alati võimalust õnnestuda.
Asenduskodu töötaja tööjuhendis ei ole ülesannet leida
igas lapses miski, mis muudab just selle lapse eriliseks.
Aga kõik lapsed on omamoodi andekad ja keegi neist
pole siia ilma loodud kaotajaks – neil on lihtsalt puudu
see ÜKS, kes oleks alati lapse jaoks olemas ja kellega tekiks turvaline kiindumussuhe. Kiindumussuhtest sündinud turvatunne annab lapsele enesekindluse, julguse ja
võimekuse elus edasi minna
Oma kodus kasvavatesse tüdrukutesse panustan ma kõik
– oma usu, lootuse ja armastuse, oma soojuse ja läheduse,
oma aja ja raha, oma tarkuse ja hoole, stabiilsuse ja järjepidevuse. Teen kõik endast oleneva, et tulemuseks oleks
õnnelikud ja toimetulevad ühiskonnakodanikud.
Iga Eestimaa laps on väärtus. Ma usun, et lapsed sünnivad
südames – ühed annavad lapsele elu, aga mõnikord tuleb
teistel vanematel õpetada last seda elu elama. Kutsume
kõiki 2. juunil kõndima Eestimaa südamesse - Paidesse.
Nii on võimalus anda oma panus teadlikkuse tõstmisele,
et iga laps vajab kasvamiseks turvalist ning armastavat peret.
Lisainfo 2. juuni kõnni kohta: www.omapere.ee

JUUNIKUU PÜHAD JA TÄHTPÄEVAD
1. juuni

Lastekaitsepäev

4. juuni

Eesti lipu päev

5. juuni

Keskkonnapäev

14. juuni

Leinapäev

23. juuni Võidupüha, jaanilaupäev
24. juuni Jaanipäev
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õnnitleme

JUUBILARID MAIS 2012.a
60-aastased
ŽURAVLJOVA
VELBAUM
HAVAM		
LJAHOVETS
OVTŠINNIKOV
ŠULJAK		
ISLANOV		
MOSOLOVA
DJUŽOK		
CHEKMAZOV
SUMIN		
BOGDANOV
BREKOTKIN
PEDAK		
NAZIRLI		
SERGEJEVA
SHEVCHUK
TALZI		

TAMARA
INNA
LARISSA
GENNADI
LEONID
ALEKSANDR
KHAMZYA
RAHHILJA
GALINA
NIKOLAY
VIKTOR
NIKOLAY
VIKTOR
OLEG
ADALAT
ALEFTINA
VALENTYNA
VLADIMIR

65-aastased
KOSTENKO
VLASOVA
UMDA		
GORBUNOVA
GENDELEVICH
KRIKLIVYI
KOOK		
IVANOV		
SAMOKHVALOVA
NEŽINSKI
GAVRILOVA
STOROŽKO

VLADIMIR
LARISA
LUDMILLA
ANTONINA
VALERIY
MYKOLA
TIIA
OLEG
ALEVTINA
VLADIMIR
IRAIDA
MARIA

70-aastased
BUTOV		
ZAKURDAEV
TIIMUS		
KARPENKO
LJUBANOVA
BASOVA		
KOIRO		

MIKHAIL
VALERIY
MARIA
NIKOLAY
IRINA
TAMARA
AASA

Õnnitleme!

Поздравляем!
HRISTOFOROV
LEOKE		
BOGATOVA
VYSOKOS

VALERI
SVETLANA
ANTONINA
SVETLANA

75-aastased
ŠELJUG		
LINDA
TKACHEVA
YEVGENIYA
PETROVA
MINODORA
KISELJOVA
GALINA
KRAVETS		
MARIA
LEHTMÄE
ÜLLU
KALDA		
MAIMO
LEIT PEETER-PRIIDIK
KARJATSE
AITA
SOKOLOVSKAJA MAISA
KHARKOV
IVAN
JAVARTŠUK
ANGELINA
IVANOV		
PJOTR
80-aastased
URUSOVA
MAYA
ZAMŠARSKAJA RAISSA
EHALA		
ANTONINA
81-aastased ja vanemad
METSTAK		
LEIDA
ŠOSTAK		
FJOKLA
VAHTER		
ELMEDA
VELTMANDER
AINO
RAUDVERE		
LUDMILLA
TSUKANOVA
VAIKE
BOEV		
IVAN
RODICHEVA
RAISA

ZABIRNOVA
ZAMŠARSKI
ABDULLAYEVA
ANDREEVA		
KRUPNOV		
JOONAS		
PEREVOZNIKOVA
KUDRJAVTSEVA
CHAGOVETS
KOTŠETKOVA
KOŽAN		
STAŠKEVITŠ
SOLOVOVA		
DENISSOVA
KRIVOROTOVA
KOTLYAR		
TRUBITSKOY
PÄRS		
GARAEVA		
KOSTERKOVA
SERAFIMOVA
TIIKMAA		
ERIK		
REUNA		
VIŠNEVSKAJA
MIHHAILOVA
KÕIV		
URUSOVA		
ZAMŠARSKAJA
EHALA		

MARIA
VLADIMIR
TURAN
OLGA
BORIS
HILJA
NIINA
OLGA
TAISIA
ALEKSANDRA
NIKOLAI
TAISA
ALEKSANDRA
ZOJA
MARIA
SOFIYA
GEORGY
LAINE
RABIYA
RAISSA
NIINA
JUTA
RAISSA
TAUNO KALEVI
NATALJA
OLGA
HILLAR
MAYA
RAISSA
ANTONINA

Elanike registri pidaja Tatjana Gordejeva

reklaam/kuulutused

Maardu lasteaed Sipsik (eesti lasteaed)
otsib oma meeskonda
alates augustist 2012
ÕPETAJA ABI (1,0 ametikohaga).
Avaldus ja CV palun saata e-mailile:
lasteaed@maardusipsik.ee või
Maardu, Haigla 6, 74116. T
äiendav info 6060838.

Teeme: puitfassaadid, akende, uste
vahetus, puitaiad, haljastustööd,
iluaiad, hoovide koristus, tänavakivide paigaldus, trepid, terassid, katuste ehitus, lammutustööd.
Küsi lisa tel: 5517825
evaron@hot.ee www.evaron.ee

TRIALTO LOGISTIKA OÜ
Seoses töömahu suurenemisega
võtame tööle:
3 LAOTÖÖTAJAT

Muuga Aedlinna Seltsi infokandja

Töö kirjeldus

1. Markeerijatele kaupade ettetõstmine ja
töödeldud kauba alustele paigutamine.
2. Markeeritud kauba kaubaaluste kiletamine
transpordiks.
3. Saabuvate kaubakoormate mahalaadimine.
Kasuks tuleb lao transpordivahendite juhitunnistus ja hea füüsiline vorm.
Teenuste eest tasustatakse tööpäeval 3,25 € tunnis bruto.
Tööle asumine koheselt.
Töökoht: Muuga
Konkursil osalemiseks palume saata CV hiljemalt
27.05.2012 aadressile personal@trialto.eu ,
lisainfo telefonil 603 1636.

www.muugaaedlinn.ee
info@muugaaedlinn.ee
Toimetaja Raido Rei

NB! Infot Maardu ja linna elu kohta leiate:
• linnalehes „Maardu Panoraam“, mis ilmub iga kuu viimasel neljapäeval;
• raadioülevaates „Maardu Panoraam“ – raadios Euro-FM
sagedusel 104, 9 MHz – eetris esmaspäeviti kell 12.00 ja
19.00 , kordused laupäeviti kl 14.00-15.00;
• teleprogrammis „Maardu uudised“ – telekanalis ТВН
(Starmani ja Elioni kaabelvõrgus) reedeti kell 18.30, kordus laupäeviti kell 12.30.
• Maardu linna ametlikul veebilehel: www.maardu.ee.
Müüa elamumaa Kallavere külas Neti tee 3 (Ülgase tee
ääres) elamu või paariselamu ehitamiseks.
Info T.Välk 56 698710
10a

Ees

tis

reklaam/kuulutused

Lugupeetud ettevõtjad!
Maardu infokeskus ja Maardu Panoraami toimetus
kutsuvad Teid üles osa võtma ülelinnalisest projektist „MAARDU ETTEVÕTTED“.
Projekti raames on kavas Maardu Panoraami lisana välja
anda reklaam- ja ärikataloog trükiarvuga 6000 eksemplari,
mis ilmub eesti ja vene keeles, värvitrükis ja A4 formaadis.
Ärikataloog ilmub eeldatavasti 2 korda aastas (septembris
ja märtsis).
Projektis osalev reklaamiandja võib tellida vajaliku arvu
Maardu Panoraami lisaeksemplare, tasudes täiendava
trükiarvu eest soodushinda.
Lugupeetud külastajad!
Seoses kollektiivpuhkusega
perioodil 19.06.12-21.07.12
raamatukogu ja internetipunkt on suletud.
Ilusat suveaega!

Austatud lugejad!

Maardu panoraami veergudel võite
avaldada nii kommertsreklaami
kui mitteärilise sisuga
erakuulutusi. Tellimusi võetakse
vasu tööpäeviti e-posti aadressil:
maardureklaam@gmail.com
Juhime teie tähelepanu sellele, et
toimetus ei vastuta kuulutuste ega
reklaami sisu eest.

Teil on võimalus avaldada kataloogis mis tahes reklaami
või infot: reklaambännereid, firmalogosid, reklaamteksti
ja äriinfot ning fotosid.
Projekti toetab Maardu linnavalitsus.
TEIE OSAVÕTT PROJEKTIST „MAARDU ETTEVÕTTED“ ALANDAB
REKLAAMI HINDU JA ANNAB VÕIMALUSE LEVITADA TASUTA JA
MAKSIMAALSE EFEKTIIVSUSEGA TEAVET OMA FIRMAST JA
SELLE TEGEVUSEST.
Reklaampindu kataloogis „Maardu ettevõtted“ saab broneerida
ajavahemikul 01.06 - 30.08.2012.
Tellimuste vastuvõtt ja lisainfo e-posti teel:
erireklaam@gmail.com, samuti tööpäeviti kl 12.00 - 16.00
telefonidel 600 55 10, 56 227 399.

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

