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Maardu omavalitsuse
21. aastapäeva puhul
Head Maardu ja Muuga elanikud!
7. novembril tähistab Maardu linn omavalitsuse staatuse omandamise 21. aastapäeva. Selle suhteliselt lüikese
aja jooksul on Maardu üle elanud mitmeid rõõmsaid, erutavaid ja ärevaid sündmusi. Töölisasulast, millega tallinlased oma lapsi hirmutasid, on Maardu muutunud kauniks linnaks. Kahe aastakümne vältel on linnas sündinud
ja üles kasvanud kolm põlvkonda maardulasi, kujunenud
terveid dünastiaid, kes kõik oma linna siiralt siiralt armastavad ja on talle lojaalsed.
Täna on meil põhjust meenutada meie omavalitsuse algusaegu ja Maardu arengut.
90-ndate aastate algul lõppes perestroika ja Eesti sai tas
iseseisvaks...
Paljudele linnaelanikele jäi see aeg meelde tõsiste probleemidega, millega Maardu tollal Tallinna Mererajooni osana
kokku puutus. Maardut finantseeriti jääkpõhimõttel; meil
polnud võimalusi arendada kommunaalmajandust, toetada koole ja lasteaedu, ehitada ja remontida teid - kõik see
oli kurvas olukorras. Meil polnud õigust võtta vastu ühtki
otsust iseseisvalt, ilma pealinnaga kooskõlastamata. Siis
tulidki rahvasaadikud mõttele pöörduda riigi presidendi
Arnold Rüütli pooleja taotleda Maardule omavalitsuse õigusi. 7. novembril kirjutas president alla vastava määruse.
Sõltumatus ei kaotanud probleeme automaatselt. Ülimalt
lühikese aja jooksul tuli lahendada transpordiküsimused,
luua kommunaal- ja avariiteenistused, võidelda mittemaksjatega, likvideerida tohutuid võlgnevusi, lahendada probleeme seoses linna vanema piirkonna katkematu
soojavarustusega (keemiakombinaadi katlamajast), renoveerida kütte- ja veetrasse, leida vahendeid koolide ja
lasteaedade toetamiseks.
Tööpõld oli ammendamatu. Ent linna juhtkonna aruka
ja läbimõeldud tegutsemise tulemusena said ajapikku lahendatud kõige teravamad probleemid. Linn hakkas pikaajalisest tardumusest plaanipäraselt ja stabiilselt väljuma
ja arenema. Räpane ja hooldamata asula muutus tasapisi
heakorrastatud Eesti väikelinnaks, mille üle võib uhkust
tunda nii noor kui vana.
Tänu teie jõupingutustele, kallid kaaslinlased, teie kohusetundlikule tööle, heaperemehelikule suhtumisele on
Maardu kasvanud ja arenenud, ületades samm-sammult
raskusi, kujundades oma nägu ja püüeldes selle poole,
mida näeme täna ja milleks on puhas, hoolitsetud, sõbralik ja külalislahke linn.

Liialdamata võib väita, et meil on uhkuseks põhjust. Selleks ei ole ainult majade kaunid fassaadid, hoolitsetud
muruplatsid ja lillekastid, vaid ka meie saavutused spordis, hariduses ja kultuuris. Tänane Maardu ei ole enam
pisike täpp ühinenud Euroopa kaardil, vaid linn, mida
tuntakse kaugel väljaspool oma riigi piire, planeedi kaugeimateski nurkades: Hiinast Rootsini ja Maltast Ühendriikideni. Maardul on 20 sõpruslinna, meie linn on mitme
rahvusvahelise linnade liidu, sealhulgas Maailma talviste
linnade linnapeade liidu, aktiivne liige.
Maardus võetakse külalisi alati vastu lahke naeratusega,
sest meie linn on ise enam kui 50 rahvuse mitmekesine
ja kirju kooslus, kes kõik elavad koos rahus ja üksmeeles.
Ja ikkagi on meie linna kõrgeimaks väärtuseks ja erilise
uhkuse allikaks tema alalised elanikud. Meil elavad ja
töötavad suurepärased noored, meil tunnustatakse linlaste keskmist põlvkonda, kes on töötava Maardu peamine
tugi, ning meie erilise uhkuse allikaks on meie veteranid
- põlised maardulased, kes on läbi käinud raske ja pika
töömehetee, andes tohutu panuse linna arengusse ja kujunemisse.
Väga paljusid inimesi, kes kogu oma eluga on pälvinud
üldise austuse, tunneb rõhuv enamik maardulasi nimepidi. Igaüks neist inimestest väärib sügavaimat tänu. Linnavolikogu ja linnavalitsus väljendavad tunnustust Maardu
aukodanikele, Maardu teenetemärgi kavaleridele ja tööveteranidele ning nende näol ka kõigile teile, lugupeetud
Maardu ja Muuga elanikud - armastuse ja hooliva suhtumise ning panuse eest oma linna arengusse ja õitsengusse.
Õnnitlen teid Maardu omavalitsuse 21. aastapäeva puhul, head maardulased ja muugalased! Soovin teile edu
kõigis ettevõtmistes! Olge õnnelikud ja üksmeelsed, armastage oma linna, kus me elame ja töötame! Muutkem
üheskoos meie ühine kodu veelgi kaunimaks ja väärikamaks!
Georgi Bõstrov,
Maardu linnapea
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Linnavolukogu septembrikuise istungi tulemustest räägib volikogu esimees Leo Repponen
Linnavolikogu istungi päevakorras oli 4 küsimust:
1. Maardu lasteaedade direktorite informatsioon;
2. Maardu linna arengukava aastateks 2012-2020 kinnitamine;
3. Maardu linnavalitsuse ja Maardu munitsipaalettevõtete
ja asutuste finantsmajandustegevuse audiitorkontrolli
läbiviimine;
4. Maardu linnavolikogu revisjonikomisjoni tööplaani
kinnitamine.
1. päevakorraküsimus puudutas Maardu lasteaedu. Maardus
tegutseb käesoleval ajal 3 lasteaeda (Rukkilill, Rõõm ja Sipsik),
mida külastab kokku 668 last, sealhulgas vanemates rühmades
on 514 ja sõimerühmades 154 last. Lasteaedades töötab 54 õpetajat ja kasvatajat.
Käesolevaks aastaks õnnestus teha märkimisväärselt palju remonditöid Maardu lasteaedade hoonetes. Näiteks lasteaias
Rõõm teostati küttesüsteemi remont ja seinte osaline soojustamine, аlasteaias Rukkilill aga vahetati uksed ja aknad.

spetsialistide ja ametnike töögrupp Nikolai Vojeikini juhtimisel, kes tegi selles küsimuses põhilise ettekande. Arengukava
lõplik redaktsioon sisaldab 80 lehel munitsipaalvõimuorganite
tegevuse strateegiat ja taktikat, detailselt lahtikirjutatud meetmeid ja tegevusi, mis peavad tagama Maardu linna arengu
arengukava perioodi vältel.
Oluline on märkida, et esitatud arengukava toetub eelneva perioodi programmiliste eesmärkide täitmise hoolikale
analüüsile,sisaldab saavutatu põhjalikku analüüsi ja toetub sellele. See sisendab usku, et arengukava on tõeline töödokument,
mitte linnaametnike kabinetifantaasiate vili.
Arutelu järel hääletasid saadikud üksmeelselt linna arenguplaani kinnitamise poolt ja nüüd esitatakse see Siseministeeriumile
ja Harju maavanemale heakskiitmiseks.
3. Linnavolukogu võttis teadmiseks linnavalitsuse finantsosakonna informatsiooni 2012. aasta tulemuste eelseisva audiitorkontrolli kohta. Niisugused kontrollid toimuvad plaaniliselt ja neid viivad läbi aktsepteeritud audiitorfirmad.
Sel aastal toimub auditeerimine ajavahemikul käesoleva aasta
novembrist kuni järgmise aasta 10. maini. Just 10. maiks peavad
audiitorid esitama kontrollakti ja järeldusotsuse. Meenutan, et
varem ei ole sellised kontrollimised tuvastanud munitsipaalorganite ja nende haldusala asutuste töös mingeid rikkumisi. See
on tingitud meie finantsosakonna ja raamatupidajate pikaajalistest kogemustest, põhjalikest teadmistest ja vastutustundlikust suhtumisest oma töösse.
Sellegipoolest suhtume audiitorite nõuannetesse ja soovitustesse alati tähelepanelikult.

vameelselt kõneldi ka lahendamata probleemidest. Muuhulgas
on venekeelsete lasteaedade Rõõm ja Rukkilill ühiseks mureks
on kehv eesti keele oskus, kurdeti ka juhtimisraskuste üle seoses korpuste kaugusega üksteisest - üks asub Kellamäe tänaval,
teine Kallavere haigla juures.
Sellegipoolest leidis aselinnapea Nikolai Vojeikin, et kõigi kolme lasteaia tegevus väärib positiivset hinnangut, sest seal tehakse nõutaval tasemel kasvatustööd ning saavutatakse reaalset
edu väikelaste etevalmistamiseks kooliastumiseks.
Volikogu liikmed märkisid ära linnavalitsuse spetsialistide ja
juhtide ladusat koostööd linna koolieelsete lasteasutuste kollektiividega ja võtsid direktorite informatsiooni viimase aasta
tegevuse kohta teadmiseks.

4. Viimase küsimusena käsitleti linnavolikogu revisjonikomisjoni (esimees Valentina Zaitseva) tööplaani kinnitamist.
Revisjonikomisjoni töö on perspektiivis seotud peamiselt käesoleva aasta lisaeelarve ja 2013. aasta linnaeelarve parameetritega tutvumise ja nende analüüsimisega, samuti audiitoritele
mõningase abi osutamisega finantstegevuse kontrollimisel.
Linnavolikogu järgmine istung toimub 30. oktoobril, kui ajalehe järgmine number on juba ilmunud. Oktoobrikuise istungi
otsusteid tutvustame lugejatele Maardu Panoraami novembri2. päevakorra küsimus oli kahtlemata olulisim. Saadikutel
kuu numbris.
tuli põhjaliku tutvumise järel kinnitada linna arengukava järgmiseks 9 aastaks. Dokumendi projektiga tegeles pikka aega
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NIKOLAI VOJEIKIN: OTSENE KÕNE
dused.
Teiseks
arengukava
ideoloogia komponendiks on arengu STABIILSUS.
Lihtsamalt
öeldes loobusime “hiigelhüppe” strateegiast,
eriti arvestades tendentsi ülemaailmse kriisi
jätkumisele, ja valisime
samm-sammulise ja stabiilse arengu tee.
Meie ühist tulevikku kavandades püüdsime olla
maksimaalselt konkreetsed ja järjekindlad, järjestades tegevused nii, et igaüks neist oleks mitte ainult mitte ainult reaalselt teostatav, vaid seda toetaks ka rahalised ressursid.
Väga tähtis moment on see, et 2013. aastal lõpeb projektide
Euroopa liidu poolse sihtfinantseerimise etapp ja 2014. aastal
algab uus.
Selles mõttes on uus arengukava suunatud aktiivsele tööle selle
nimel, et esitada kvaliteetsed projektmaterjalid, mis annaksid
linnale lootust rahaliste vahendite eraldamisele pika perioodi
vältel, kusjuures kõne all on miljonid eurod. Pole raske aimata, missuguseid võimalusi avab meie omavalitsusele perspektiiv
tagada stabiilsed rahalaekumised Euroopast. Ka meie keskpikk
arengukava näeb muuhulgas ette nende võimaluste realiseerimise, sest mitte ükski, ka kõige konservatiivsem linnaeelarve,
ei taga territoriaalse kompleksi arengu vajalikku dünaamilisust.
Ülemäärased krediidi ja laenud on aga üldise hindade ja elukaliduse tõusu taustal kindel tee võlakriisi, mis nõuab hiljem hiiglaslikke pingutusi sellest väljatulemiseks. Meie linnapea Georgi
Bõstrov teab hästi nende jõupingutuste hinda.
Täiesti juhuslikult langeb uue arengukava algus sisuliselt kokku eelseisva valimiskampaania algusega. Loomulikult ei saanud
arengukava autorid sellest mööda vaadata ja jälgisid dokumendi väljatöötamisel pidevalt lubadusi, mida valimisliit Maardu
andis 2009. aastal ja mida toetas linnaelanike absoluutne enamus.
Arusaadavalt ei tehtud seda populistlikel kaalutlustel ehk sooviga luua sile ja voolujooneline arengukava, vaid linnavõimu
lõppeva ja algava neliaastaku meetmete ja tegevuse ühtsuse ja
järjepidevuse tagamise nimel.
Täna on ilmselt veel vara teha järeldusi selle kohta, kuidas Maardu saadikud ja juhtivad ametnikud nn Bõstrovi blokist oma
valimiseelasete lubaduste täitmisega toime tulid, kuid isegi
pealiskaugne analüüs kõneleb sellest, et Bõstrovi meeskonnal
on, mida oma valijatele öelda ja pole põhjust oma töö pärast
häbeneda.
Kui minult küsitakse, kas linna arengukavas on erilise tähtsuse ja tähendusega ettevõtmisi, vastan ühemõtteliselt, et on vaid
vähem või rohkem kulukaid. Kuid need on Maardu ja Maardulaste jaoks ühtviisi tähtsad, sest nende ühine eesmärk on orienteeritus inimesele, linna elanikule. Kas saabki pidada linlaste
töökohtadega kindlustamise probleemi tähtsamaks kui infra-

Tahaksin täna käsitleda teemat, mis puudutab otseselt iga
maardulase elu ja pakub seepärast loodetavasti linlastele
huvi. Jutt on perspektiivplaneerimisest, täpsemalt - linna pikaajalisest arengukavast.
Hiljuti lõpetas Riigikontroll ministeeriumide, ametite ja kohalike omavalitsuste pikaajaliste arengukavade põhjaliku analüüsimise. Selle suuremahulise töö tulemused näitavad riigikontrolöride rahulolematust olukorraga, mis valitseb mitte ainult planeerimise, vaid ka väljatöötatud plaanide praktilise elluviimise
osas enamikus kontrollitud instantsides.
Kontrolliorgani terava hinnangu pälvis asjaolu, et mitmed planeerimisalased tegevused on läbiviidud formaalselt, toetumata
reaalsele olukorrale, planeeritud tegevusi aga fikseeriti kohase
põhjenduse ja ettevalmistuseta, mis äratas kahtlusi nende otstarbekuses ja tulemuslikkuses.
Seega tuli Riigikontroll ebameeldivale järeldusele, et terve rida
omavalitsuste, ministeeriumide ja ametite arengukavasid ei ole
jätkusuutlikud ja vajavad täielikult ümbertegemist või vähemalt
põhjalikult revideerimist.
Tuleb märkida, et Maardu linna kehtivat arengukava niivõrd
terav kriitika ei puudutanud. Sellegipoolest oleme oleme üsna
ammu tegelnud linna pikaajalise arengukava ettevalmistamisega seotud küsimustega, sest praeguse arengukava tähtaeg lõpeb
2015. aastal ja kehtiva seaduse kohaselt tuleb sarnased kavad
kinnitada vähemalt neljaks aastaks.
Niivõrd tähtsa ja mahuka dokumendi, nagu seda on territooriumi pikaajaline arengukava, koostamiseks sõlmivad omavalitsused tavaliselt lepingud koostajate kollektiividega väljastpoolt.
Maardu linnavalitsus otsustas liigset rahakulu vältida ja tulla
toime oma jõududega. Selleks moodustasime spetsialistide töögrupi ja usaldasime linna arengukava ettevalmistamise neile.
Sellesse töösse kaasatud spetsialistide kvalifikatsioonile ja vastutustundele tuleb au anda. Ütlen seda kui selle dokumendi väljatöötamise protsessi juhtiv ametnik ja linnavalitsuse ametnik,
kes kaitses arengukava projekti linnavolikogu istungil, mis toimus septembri lõpus. Asjaolu, et saadikutele esitatud arengukava aastaiks 2012-2020 võeti vastu ühel häälel, lubab väita, et
nimetatud dokument on usaldusväärne ja jätkusuutlik.
Unustada ei maksa sedagi, et pikaajaline arengukava on poliitiline dokument. Võtavad ju selle vastu saadikud erinevatest
saadikugruppides ja vahel tuleb näha palju vaeva, et saavutada
kompromiss, mis on selle õigustloova organi ladusa ja viljaka
töö oluline komponent.
Märkimist väärib, et arengukava toetasid mõlemad linnavolikogu saadikufraktsioonid hoolimata sellest, et meil esineb erimeelsusi üksikutes küsimustes, mis puudutavad linna juhtimise
meetodeid. See on väga rõõmustav hetk meie ühises töös, kuna
näitab erinevate poliitiliste vaadetega saadikute sarnast suhtumist meie linna arengu peamistesse vektoritesse.
Kuna mul puudub võimalus avada arengukava sisu detailselt
(see võtaks liiga palju aega ja ruumi), peatun lühidalt dokumendi ideoloogial.
Leidsime, et perspektiivarengu kvintessentsiks peab saama
üldine orienteeritus INIMESELE, tema eluliste vajaduste
rahuldamisele, olgu nendeks tööhõive tagamine, sotsiaalne
kaitse või kultuurilised - esteetilised ja haridusalased vaja-
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viimine on meie konkreetne ja hoomatav liikumine parema elu
poole. Nüüd, mil meil on olemas usaldusväärne “teejuht”, jääb
vaid üksmeelselt ja jõuliselt valitud teel edasi liikuda…

struktuuri arendamist, mis tagab hea elukeskkonna kõigile ja
igaühele? Ja kas linna kultuuri- ja spordielu toetamine o vähem
või rohkem tähtis kui meie laste hariduse ja kasvatuse kõrge taseme tagamine?
Nii tulebki välja, et linna homsele päevale suunatud arengukava
kujutab endast võrdselt oluliste tegevuste kooslust, mille eesmärgiks on stabiilne ja järjepidev areng. Selle arengukava ellu-

Novembrikuises “Otseses kõnes” räägin lähemalt võimekuse
indeksist ja sellest, kuidas see näitaja on seotud omavalitsuste ja sealhulgas Maardu reaalse eluga.

MAARDU LINNAVALITSUSE ELANIKEREGISTRI ARUANNE, September 2012
Seisuga 01.10.2012 on registreeritud Maardu
linnas

16473
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Saabunud
välismaalt

7

Eestist

39

Taastatud elukoht (saadud dokumendid)

8

Kokku

54
12

Eestisse

62

Kustutatud ilma dokumentideta

1
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75

Ränne

-21

Regisreeritud sünde

11

17

Iive

-6

Summaarne elanike arvu

-27
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Elukohavahetust Maardu linnas teostas

44

Korteriomaniku õigustatud nõudmisel

20

muudetud aadress: “Maardu linn”
Muugale registreeritud

Lahkunud
välismaale

Registreeritud surmasid

14

lahkunud

20

nüüd on seal

1884

Maardu järve äärde registreeritud

0

lahkunud

5

nüüd on seal

186

Tatjana Gordejeva
Registripidaja

Tõsi või mitte?
Väide 1: ma ei pea avatud elektriturul müüjat valima
Tõepoolest, kui jätta avatud elektriturul elektrimüüja valimata,
ei kao elekter pistikupesast. Sel juhul müüb kliendile elektrit
tema tarbimiskoha võrguettevõtja. Kodukliendid ja väikeäritarbijad (kuni 63A) ostavad elektrit üldteenuse, ärikliendid aga
bilansienergia hinnaga. Samas võib nii üldteenuse kui ka bilansienergia raames automaatselt pakutav elektri hind ebameeldivalt üllatada, sest need ei ole kõige soodsamad viisid elektri
ostmiseks.
Soovitame endalt küsida kaks küsimust: „Kas elektrienergia on
minu jaoks oluline kuluallikas?” ja „Kas tahan kindlat hinda?”.
Kui vastate mõlemale küsimusele „jah”, siis peaksite kindlasti
elektrimüüjaga juba sel aastal kokkulepitud hinnaga lepingu
sõlmima. Kui aga elekter moodustab tühise osa Teie kulueelarvest, võite jätta lepingu sõlmimata. Hinnariski kõrval peate
arvestama ka sellega, et üldteenuse ja bilansienergia hind selgub
tagantjärele, mis tähendab, et alles uue kuu alguses saate teada,
kui palju maksis elekter möödunud kuul.

mist ja elektrienergia lõpphinda tarbijatele. Mõlemad eelised
kaovad. Vanad elektrijaamad vajavad töövõimekuse tagamiseks
üha enam investeeringuid ning alanud on ka uue elektrijaama
ehitamine. Ühtlasi on 2012. aasta viimane, mil Euroopa Liidu
kliimapoliitika võimaldab meil elektritootmises kasutada tasuta
saadud kvoote. Nimelt lubab Euroopa Liit 2013. aastast riikidel eraldada tasuta CO2 kvooti elektritootjatele ainult uute ja
keskkonnasõbralikemate elektritootmisvõimsuste ehitamiseks.
Kogu tootmiseks vajaminev kvoot tuleb meil järgmisest aastast
turuhinnaga osta. Kallinevad tootmiskulud tõstavad ka elektri
hinda tarbijatele.
Seda arvesse võttes avaneb elektriturg õigel hetkel, sest avatud
turul ei sõltu elektri hind ühe tootja kuludest, vaid konkurentsist ning ka klientidel endil on võimalik valida, kellelt elektrienergiat osta.

Väide 2: kui riik jätkaks elektrihinna reguleerimist, püsiks
hind madal
Ka siis, kui Eesti riik jätkaks monopoliajastut elektrimüügis, ootaks meid ees kindel hinnatõus. Seni on Eestis olnud võimalik
tarbida võrdlemisi soodsa hinnaga elektrit ja seda kahel põhjusel. Esiteks on meil olnud kasutada Nõukogude Liidu ajast
pärandusena saadud elektrijaamu. Teiseks on Eesti riik eraldanud meile tasuta CO2 kvoote ja seeläbi toetanud elektritoot-
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ka elektrimüüjad iseendale oma elektrivõrku. Eestis on võrguettevõtjaid kokku 35, kellest igaüks tegutseb oma piirkonnas
loomuliku monopolina. Elektriturul avavad nad oma võrgu
võrdsetel tingimustel kõigile elektrimüüjatele. Võrguettevõtjatel on 2013. aastal ükskõik, kas ostate elektrit Eesti Energialt
või mõnelt teiselt ettevõttelt. Nende asi on see elekter tõrgeteta
kliendini tuua ehk pakkuda võrguteenust.

Väide 3: Elektriarve suureneb 50%
Kes väidab, et elektriarve tõuseb tulevast aastast 50%, eksib
kahes kohas. Esiteks isegi kui elektri turuhind peakski tõusma
50%, tähendaks see elektriarvel umbes 20%-list kasvu. Seda
seepärast, et elekter ise moodustab elektriarvest keskmiselt
vaid kolmandiku. Teiseks pole praegu üheselt võimalik ütelda,
kui palju maksab elekter 1. jaanuaril 2013. Niisamuti ei tea me
ju hetkel, palju maksab bensiin või piim järgmisel aastal. Jah,
ajalooliselt on keskmine elektrihind avatud ja suletud turul erinenud 50%. Kuid keskmine tähendab seda, et turul on olnud
nii väga odava kui ka kalli elektrihinnaga perioode. Näiteks oli
juunis elektri börsihind isegi odavam praegusest reguleeritud
hinnast ning ka möödunud aasta detsembris oli hind pea sama,
mis riiklikult reguleeritud hind.

Väide 8: Elektrimüüjat saavad valida kõik eestimaalased
Avatud elektriturul on õigus elektrimüüjat valida vaid neil,
kelle nimel on kehtiv võrguleping. Ilma võrgulepinguta pole
ju võimalik elektrienergiat tarbida. Teisisõnu, kui tarbite täna
elektrit ja saate Eesti Energialt elektriarveid enda nimele, on ka
võrguleping Teie nimel ja saate juba sel sügisel elektrimüüjat
valida. Alternatiivne lahendus on see, et võrgulepingu omanik
Väide 4: elektri hind muutub 2013. aastast minu jaoks iga päev vormistab volituse oma lastele, abikaasale või siis ka üürnikule
Elektribörsil, kus elektrienergia hulgihind kujuneb, muutub üürikorteri puhul. Ja mis saab korteriühistute klientidest? Neile
hind tõepoolest iga päev, isegi igal tunnil. Kuid see ei tähenda, valib avatud elektriturul müüja ühistu.
et peaksite iga päev tasuma eri hinda. Elektrimüüjad pakuvad
võimalusi hinna kokku leppimiseks pikemaks perioodiks. Eesti Väide 9: Eesti Energia lõikab kõrgemast elektrienergia hinEnergia avatud turu elektritoodete hulgast leiate nii täielikult nast suuremat kasumit
Eesti riigile kuuluv Eesti Energia on avatud elektriturul täpselt
kui ka vaid osaliselt kokku lepitud hinnaga tooteid.
samasugune ettevõte nagu kõik teised Läänemere piirkonna
elektritootjad, kelle puhul on esindatud nii elektritootmine
Väide 5: elektri hinda ei kontrolli avatud elektriturul keegi
Suurim hinna kontrollija avatud elektriturul on konkurents – kui ka elektrimüük. Eesti Energia tootmisportfellis on suurima
nii nagu iga teise kauba puhul. Ühtlasi kontrollib elektribörsil osatähtsusega põlevkivist toodetav elekter, mille tootmiskulud
kauplemist börsikorraldaja Nord Pool Spot turu järelevalve. on kõrgemad kui näiteks tuule- ja hüdroenergial. Samas on
Lihtsustatult öeldes kontrollib ta, et keegi ei teeks ebamõistlikke meie eeliseks stabiilne aastaringne pakkumine, mis tähendab,
pakkumisi hinnale ega ka elektrikogustele. Nord Pool Spot teeb et saame klientidega sõlmida isegi viieaastaseid kokkulepitud
turuosalistele reeglite rikkumise korral ettekirjutusi ja määrab hinnaga lepinguid. Elektribörsil kaubeldes sõltub Eesti Energia
vajadusel trahve. Väga tõsiste rikkumiste korral võib ta keelata kasumlikkus sellest, kui efektiivselt suudame toota ja oma toodangut müüa. Börsil ei ole ühelgi tootjal võimalik müüa elektrielektribörsil kauplemise.
energiat tootmiskuludest kordades kõrgema hinnaga ja lihtsalt
kasumit võtta. Elektrimüüjana sõltub meie äritulemus sellest,
Väide 6: avatud turult elektri ostmine on liiga keeruline
Elektri ostmine avatud elektriturult ei ole keerulisem kui mo- kui edukalt suudame teiste müüjatega klientide nimel konkubiilside operaatori valimine. Näiteks saab Eesti Energia elekt- reerida.
ripakettidega leppida elektrienergia hinnas kokku terveks aastaks. Müüjaga kokkulepitud hind on kindlust eelistavale klien- Väide 10: Elektri ostmiseks pean looma eraldi ametikoha
Elektrienergia ostmine elektribörsilt ei tähenda uue töökoha
dile mugavaim valik.
loomist ettevõttesse või asutusse, samuti ei tule elektrienergia
Väide 7: Latvenergo ei saa elektrit müüa, sest tal pole ju Ees- börsihinda igapäevaselt jälgida. Avatud elektriturule sisenemisel on suureks abiks asjatundliku elektrimüüja valimine, kes
tis elektrivõrku
Palju on küsitud, et kuidas ikkagi erinevate elektrimüüjate elek- nõustab oma klienti nii turu avanemisel kui ka tema elektritarter meie kodudesse jõudma hakkab, sest mitut elektrivõrku ju bimisele sobivaima lahenduse leidmises. Eesti Energia on kogeei ehitata? Uut olukorda aitab selgitada näide transpordivald- nuim avatud turu elektrimüüja, suudame klientidele pakkuda
konnast. Kujutage ette, et maanteede võrgustik on elektrivõrk, väga erinevaid elektritooteid. Hindame kliendi elektritarbimise
teedel uhavad mitte eri marki masinad, aga elekter. Nii nagu ei profiili ja soovitame, missugune elektripakett või ostulahendus
ehita oma maanteid Nissani, Opeli või Volvo müüjad, ei ehita sobib kliendile enim.

Tehnovõrkude valdajad taotlevad riigilt ühtseid aluseid talumistasude
arvestamiseks
misjonile, Õiguskomisjonile ja Konkurentsiametile. Pöördumise ajendas olukord, kus Riigikohtu 17. aprilli otsusega on
tunnistatud kehtetuks asjaõigusseaduse ja selle rakendamise
seaduse sätted, mille alusel arvutati talumistasude suurust, kuid
samal ajal on jõus tehnorajatise taluja õigus tasu nõuda.
Lüngad õigusruumis asetavad tehnovõrkude valdajad keeru-

Tehnovõrkude ja -rajatiste valdajad esitasid eile ühispöördumise, millega taotlevad riigilt uue talumistasude arvestamise
regulatsiooni väljatöötamist.
Kaheksa taristuettevõtet ja organisatsiooni esitasid ühispöördumise Justiitsministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Õiguskantslerile, Riigikogu Põhiseadusko-
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lisse olukorda, kus iga rajatise omanik peaks igal konkreetsel
juhul kinnistu omanikuga läbi rääkima ja jõudma kokkuleppeni talumise tasu õiglases suuruses. Et ühiskondlikult tähtsad
elektri-, vee-, gaasi- ja sidevõrgud puudutavad sadu tuhandeid
kinnistuomanikke, tähendaks ühekaupa kokkuleppimine suuri
kulutusi ja kanduks lõpuks tarbija rahakotti. Samuti ei tagaks
selline lähenemine ühtseid põhimõtteid ega maaomanike võrdset kohtlemist, mis aga on oluline ühiskondliku õiglustunde
seisukohalt. Seetõttu on ka Riigikohus andnud seadusandjale
soovitused töötada välja ühtne talumistasu arvutamise metoodika, mis arvestaks maa sihtotstarvet, avalikku huvi ja tehnorajatise tegelikku mõju kinnisasjale.
Ühispöördumise esitanud taristuettevõtted taotlevad ühtsetel
ja läbimõeldud alustel uue talumistasude regulatsiooni loomist
ning on valmis selle väljatöötamisel osalema. Seni tuleb igal
tehnovõrgu omanikul oma parima äranägemise järgi otsustada,
kas tasude maksmine kuni uue regulatsiooni jõustumiseni eda-

si lükata või kasutada nende arvestamisel metoodikat, mis ei ole
riiklikult kehtestatud.
Ühispöördumisele on alla kirjutanud Elektrilevi OÜ, Elering
AS, OÜ VKG Elektrivõrgud, Imatra Elekter AS, Elion Ettevõtted AS, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, AS Starman ja AS
EG Võrguteenus.
Talumistasu on hüvitis maaomanikule tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest. Käesoleva aasta 17. aprillini tulenes tasu arvutamise metoodika asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 154
lõigetest 2–4 ja asjaõigusseaduse § 158² lõikest 1. Need sätted
tunnistati aga Riigikohtu 17.04.2012 lahendiga kehtetuks ja põhiseadusega vastuolus olevaks.
Lisainfo:
Tuuli Sokmann
Elektrilevi kommunikatsioonijuht
tuuli.sokmann@elektrilevi.ee

MAARDU KROONIKA
3. oktoober: Maardu linnavalitsuse hoovis (Kellamäe 1) toimus traditsiooniline lumekoristustehnika ülevaatus, selgitamaks välja linna kommunaalteenistuste valmisolekut saabuvaks talveks.
Ülevaatusele oli esitatud 30 erinevat lumekoristusmasinat. Linnapea Georgi Bõstrov kiitis tehnika seisukorra heaks ning rõhutas ühtlasi tiheda vastastikuse koostöö vajadust. Ülevaatusel
osales ka volikogu esimees L. Repponen, aselinnapea N. Vojeikin, linnavalitsuse juhtivad töötajad ning talvise lumekoristuse
eest vastutavad firmade esindajad.

5. oktoober: Linnavalitsuse saalis toimus pidulik vastuvõtt
parimatele pedagoogidele nii Maardu koolikollektiividest
kui ka koolieelsetest õppeasutustest. Õpetajate päevale pühendatud vastuvõtule oli kutsutud üle 40 Maardu pedagoogi.
Linnavalitsuse juhtkonna esindajad tänasid kokkutulnuid nende ennastsalgava töö eest, soovisid neile tähtpäeva puhul õnne
ning andsid üle lilli ning mälestusesemeid.

7. oktoober: Rahvamajas toimus lahtiste uste päev.
1.-7. oktoober: Venemaal Anapa linnas toimusid Euroopa
koolinoorte meistrivõistlused poksis. Osales ka meie noor
spordimees Vlad Romanjuk.
8. oktoober: Maardu rahvamajas toimus linna pensionäride
õhtu. Kokkutulnuile esines pöördumisega aselinnapea N. Vojeikin ning pensionäride ühenduse esimees Valentina Kuznetsova. Ürituse korraldajad ei piirdunud seekord tavapärase meelelahutusega, vaid tõid päevakorrale rida aktuaalseid küsimusi.
Nimelt olid kohtumisele kutsutud linnavalitsuse spetsialistid,
kes küllaltki detailselt seletasid kokkutulnuile avatud elektrituru olemust ning andsid ühtlasi nõu, kuidas valida elektrimüüjat
ja sõlmida lepinguid.
Nikolai Vojeikin tuli välja igati kasuliku ideega organiseerida
linnavalitsuse juures konsultatsioonid neis küsimustes, mis aitaks korrektselt vormistada lepinguid elektrienergia tarnijatega.
Kommenteerides nimetatud ettepanekut, märkis aselinnapea:
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„Selle auväärse auditooriumi ees tehti katset ununema kippuvate infopäevade taassünniks, kus valitsevad ringkonnad teavitasid süstemaatiliselt elanikkonda oma ettevõtmistest. Nõnda
arutati probleeme ning saadi tagasiside kuulajaskonnalt, kes
esindasid mingit piirkonda või ettevõtet.
Oleme suutelised juba lähiajal korraldama linnas taolisi infopäevi ning loodame, et see initsiatiiv ei osutu surnultsündinud
ideeks“.
10. oktoober: Linnapea Georgi Bõstrovi sünnipäev.
Sel päeval kogunes meie linnapead õnnitlema üle 80 inimese.
Üksmeelselt sooviti talle tugevat tervist, õnne ja edu Maardu
linna juhtimisel.
Linnavalitsuse esimesel korrusel, mis oli lillede meri, seal lookles pikk õnnitlejate voog. Kogu õhkkond oli siiras ja südamlik.
Peomeeleolus jagus linnapeal aega ka olla pidevas liikumises
ning leida iga külalise jaoks paar head sõna.

Tänaseks tunnemegi seda hoonet kui Maardu vabaajakeskust.
Mugav 280 istekohaga saal ei mahutanudki kõiki külastajaid,
kes kontserdile tulla soovisid. Kontsert ise oli linnavalitsuse
initsiatiivil korraldatud Maardu rahvamaja entusiastide poolt.
Kontserdi esimeses osas astus üles ansambel Orthodoks Singers, mille kunstiliseks juhiks on Valeri Petrov. Seejärel esines
Venemaa teeneline kunstitegelane Aleksandra Nekrassova,
keda saatis rahvamuusika ansambel Zlatõje Gorõ Igor Jermakovi juhatusel. Publik oli vaimustuses muusikute meisterlikust
esinemisest ning toetasid esinejaid aplausitormi ja hüüetega
“Braavo!”. Kõigile külalistele jagati ohtralt lilli, aga Aleksandr
Nekrassovile kinkis linnapea Georgi Bõstrov haruldase ja hinnalise raamatu “Petseri-Pihkva Uspenski kloostri ajalugu”.

Kuna oli tavaline tööpäev, möödus õnnitlustseremoonia linnapea enda palvel kiiresti ning tagasihoidlikult. Bõstrovi ettepanekul jagati hiiglaslikud lillesülemid kohalviibinud õrnema soo
esindajate vahel.
Maardu Panoraami toimetus ühineb kõigi õnnesoovidega ja
annab üle siirad tervitused meie lugejate poolt, kes on siia hulgaliselt õnnesoove saatnud.
Poksiklubid Maardu Kalev ja Narva Energia ning Maardu
noortekeskus õnnitlevad Georgi Bõstrovi sünnipäeva puhul!
Georgi Bõstrov - riigis tuntud ühiskonna-, poliitika- ja majandustegelane, juhib Maardu linna üle 22 aasta. Tänu tema jõupingutustele areneb Maardus aktiivselt sport, sealhulgas poks.
2007. aastal juhtis ta Eesti poksijate delegatsiooni poksi maailmameistrivõistlustel noortele Mehhikos. Georgi Bõstrovi mitmetahuline isiksus lubab tal hästi orienteeruda mitte ainult linna
haldusjuhtimises, vaid kergesti süveneda mis tahes valdkonna
probleemidesse, mõista iga eriala inimesi ja mis peamine - olla
kasulik mitte üksnes sõnade, vaid tegudega, mida on korduvalt
tunda saanud meie partnerid ja sõbrad.
Soovime Georgi Bõstrovile kogu südamest pikka iga, kustumatut
optimismi, tarkust ja kannatlikku meelt, õnne isiklikus elus ja edu
kõigis ettevõtmistes Maardu elanike, kõigi sugulaste ja lähedaste
ning arvukate sõprade rõõmuks!

Kontserdi eel esines sõnavõtuga Georgi Bõstrov, kes andis
ülevaate praeguse vabaaja keskuse ehituse ajaloost. Linnapea
kiitis hoone endisi omanikke - Jehoova tunnistajate ühingut ehitus- ja viimistustööde kõrge kvaliteedi eest. Samuti avaldas
ta headmeelt, kui hästi suudeti säilitada nii hoonet ennast kui
selle interjööri. Bõstrov rääkis kuulajaile edasistest plaanidest
vabaajakeskuse ning Rahvamaja töös, mis hakkavad edaspidi
tegutsema ühtse kultuurikompleksina. Pärast vabaajakeskuse
osalist rekonstueerimist saab temast multifunktsionaalne üksus, mis annab senisest veelgi suuremad võimalused kultuuri
arendamiseks. Aselinnapea Nikolai Vojeikin lisas eeltoodule, et
linnavalitsuses on hetkel käsil kontseptsiooni väljatöötamine,
kuidas edaspidi veelgi efektiivsemalt uut kultuuritemplit kasutada.

16. oktoober: Hoone, mis varem kuulus Jehoova tunnistajate ühingule, on nüüdsest Maardu linnavalitsuse halduses. NOVEMBRI SÜNDMUSED
Edaspidi kultuuriüritusteks kujunevas majas toimus vaimu- 28. oktoober: Orienteeruvalt kell 11.00 leiab linna kalmistul
liku muusika kontsert.
aset II maailmasõja ajal Eestis hukkunud võitlejate ümber-
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matmine. Sõjaajaloo ühingu Vironia tegevuse tulemusena ning hukkunute omaksed. Mälestusjumalateenistuse viib läbi
saavad omale uue rahupaiga 70 sõjamehe säilmed.
Isa Dmitri. Haudadele asetatakse pärgi ja lilli.
Tseremoonial osalevad linnavalitsuse esindajad, diplomaadid
7. november: Vabaajakeskuse saalis toimub pidulik üritus,
mis on pühendatud Maardu linnale omavalitsuse staatuse
omistamise 21. aastapäevale.
Pärast sõnavõtte ning kontsertprogrammi antakse silmapaistvatele linnakodanikele üle aukodaniku nimetused ning aumärgid.
Esmakordselt tehakse kokkuvõte ka konkursist “Oma ala parim”, kus selgitati välja edukamad pedagoogid, kultuuri- ja
kommunaaltöötajad ja teiste elukutsete esindajad.
25.-28. november: Dublinis toimuvad poksivõistlused Baltimaade ja Iirimaa koondiste osavõtul. Osa võtavad ka kolm
Maardu poksijat.

linnaelu

50 AASTAT TERVISE KAITSEL
Kallavere haigla saab 50-aastaseks
Jutustab Boriss Slepikovski - Kallavere haigla juhatuse
esimees, otolarüngoloog, Maardu linnavolikogu esimehe
asetäitja
50 aastat on iga asutuse jaoks üsna soliidne aeg. Nii ka haigla
jaoks, mille tegevus algas 1962. aastal tehase meditsiini- ja
sanitaarosakonnast. Möödunud aastatega on haiglast kujunenud neljakorruseliste hoonete kompleks, kus asuvad polikliinik ja haigla.
Töötan Kallavere haiglas juba 37 aastat: olen olnud tsehhi
arst, otolarüngoloog, peaarst ja uuesti eriarst. Selline staaž
annab mulle õiguse võrrelda meie haiglat nõukogude perioodil ja hiljem, mil Eesti oli taastanud oma iseseisvuse.
Kuigi ausalt öeldes, on siinkohal võrdlused ilmselt kohatud
- liiga erinevad olid tervishoiusüsteemid, mis teenisid meid
enne ja pärast 90-ndaid. Samahästi võiks omavahel võrrelda putukat ja kala. Seepärast on parem lihtsalt meenutada ja
jutustada sellest, mismoodi toimis tervishoid toona ja nüüd,
tõmbamata paralleele ja otsimata analoogiaid.
NSV Liidu ajal oli palju kontraste, mil ilmseid miinuseid
tasakaalustasid samavõrdilmsed plussid: odavad ravimid ja
tasuta arstiabi kõrvuti viletsate tingimustega statsionaaris ja
patsiente pooleldi näljas hoidva toiduga, laialt levinud altkäemaksuvõtmine…
Arstid ja meditsiinipersonal said närust palka ja selleks, et
kuidagimoodigi elada, olid paljud sunnitud töötama 1,5 kohaga. Just nii, ma ei eksinud - kahe kohaga töötamise korral
ei olnud aega, et süüa, ühe kohaga aga ei olnud seda, mida
süüa. Meditsiiniseadmetest oli haiglates ja polikliinikutes
tihti suur puudus ning paljusid olemasolevaid seadmeid ja
tehnoloogiaid ei saanud kuidagi pidada eesrindlikuks ega
kaasaegseks.
Mäletan, et väljakutsetele sõideti vana kiirabiautoga, kus oli
vaid kanderaam ja arstil oli kaasas kohvrike standardse instrumentide komplektiga, mõned mõõteriistad ja esmavajali-
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kud ravimid (see oli võrreldav tänapäeva amatöörautojuhi
käsiapteegiga). Kiirabi ekipaaži kuulus 2 inimest - autojuht
ja valvearst (tihtipeale naisarst), kel läks äärmiselt raskeks,
kui tekkis vajadus toimetada haiglasse ülekaaluline haige.
Sellistel juhtudel oli abi kollektivismist, Hypokratese vandest
ja üldisest pühendumisest inimeste päästmisele. Vajadusel
tulid appi kõik, ametist ja kraadist olenemata - medõdedest
ja koristajatest alates kuni peaarstini välja.
Väljakutsele sõitmata jätmine oli mõeldamatu, kuigi vahel
juhtus tõeliselt anekdootlikke lugusid, mil kuulutati välja parima väljakutse konkursid. Minu mälus oli pikka aega
sellises konkursis esikohal sõit sellisele väljakutsele: «Tulge
ruttu! Meil lebab liivakastis hingetu keha!» Kohale jõudes
selgus, et «hingetu keha» ei olnud isegi mitte purupurjus
kodanik, vaid surnud koer. Sääraseid väljakutseid võis olla
ööpäevas kümmekond. Tihtipeale kutsus tervenenud haige
kiirabi paljast laiskusest - selle asemel, et haiguslehe järele
polikliinikusse minna, oli märksa lihtsam valida 02 ja kutsuda arst koju…
Oli ka piinlikke lugusid.
Meenub, et kord pidin kiirabiautoga hädaabikutsele sõitma
kodust (elasin nn hruštšovkas). Kohalejõudnuna vaatasime
autojuhiga korteri üle, aga kedagi ei leidnud. Kahtlusi äratas
vaid asjaolu, et tualetis põles tuli, aga uks oli seestpoolt suletud. Tõukasime ust ja saime aru, et keegi hoiab seestpoolt
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vastu. Kahekesi suutsime vastupanu mõnevõrra maha suruda. Pistnud pea ukse vahelt sisse, nägin, et ukse najal istub
teadvuse kaotanud naine, tema keha takistaski meil tualettruumi pääsemist. Tohutu vaevaga õnnestus mul end kitsukesest pilust sisse pressida, et avada uks ja naine haiglasse
toimetada. Jumal tänatud, et ei tulnud raisata aega päästjate
kutsumisele ja naine õnnestus päästa.
Juhust kasutades ei suuda ma endale keelata naudingut ja
jutustan pisut koomilise, pisut dramaatilise juhtumi oma
arstipraktikast.
Kord järjekordselt väljasõidult naastes sain aadressi, mille oli
öelnud keegi verine patsient, lisades, et korteris käib joodikute kaklus, veheldakse nugadega ja juba on haavatuid, nende seas ka avaldaja ise.
Mõtlemiseks aega ei olnud ja sõitsin nimetatud aadressile.
Teisele korrusele ja nimetatud korteri ukse taha jõudes surusin kõrva vastu ust ja kuulatasin, arvates, et kuulen kakluse kära. Ent ukse taga oli vaikne jamiski ei reetnud käimasolevat veresauna. Andsin kella. Mõne aja pärast paotus
uks ja sellest pistis pea välja alkoholist sügavalt muserdatud
näoga naine. Minu küsimusele verise lahingu ja haavatute
kohta ilmus naise näole imestus ja ta kutsus mu korterisse,
kus vaikselt ja rahumeelselt puhkasid teise, märksa sõbralikuma joomingu osalised. Et haavatutest ja verest polnud siin
lõhnagi, vabandasin sissetungi pärast ja asutasin juba minekule, kui kohale jõudsid miilitsapatrull. Korravalvurid lõid
neile omase otsustavusega magavad «banketiosalised» maast
lahti ja selgitasid ühelt neist välja, et tõepoolest oli läheduses
toimunud purjus kaklus, ainult mitte majas nr 35 nagu seisis
väljakutsete raamatus, vaid majas nr 25 samal tänaval.
Kahe masinaga sõitsime kiiresti sinna ja saime tõesti tunnistajaks purjus kakluse finaalile - seal oli verevalumeid, siniseid silmi ja noahaavu. Miilits lõi silmapilkselt korra majja,
meie võtsime kannatanud kaasa ja toimetasime nad haiglasse. Hiljem selgus, et miilitsal oli selle operatsiooni tulemusena olnud nö hea saak - kinni peetud said kaks vanglast
põgenenud paadunud varast.
Meie velsker ütles tookord irooniliselt, et kui nüüd autoriteedid tulevad talle kahe «venna» ülesandmise eest karistama,
annab mu neile kõige täiega üles. Ei tulnud kedagi. Meie aga
jätkasime rahulikult oma tööd…
Kui nüüd tõsiselt haigla tänasest päevast rääkida, siis pole
see enam kaugeltki sama, mida teadsid linlased 20 aasta eest.
Kadunud on paljud osakonnad, sealhulgas intensiivravi- ja
taastusraviosakond. Minevikku on jäänud Kallavere haigla
kunagine mitmekülgsus, mil see oli kosmosesüstiku sarnane, ainult meditsiinilises mõttes. Täna on meil vaid teraapiaja taastusraviosakond, kiirabi sõidab aga välja vaid erakorralistel ja põhjendatud juhtudel.
Meil tuli sõna otseses mõttes ellu jääda. Et nii haiglat kui
polikliinikut ähvardas sulgemine nagu see juhtus paljude
meditsiiniasutustega kogu Eestis, võitlesime visalt püsimajäämise nimel, juurutasime uusi meetodeid, ehitasime ümber ja rekonstrueerisime hooneid, soetasime uusi seadmeid
- püüdsime tegutseda perspektiivitundega. Ja jäime püsima.
Seadsime sisse statsionaari eakate hoolduseks - seal on pidev

hoolitsus, järelevalve ja ravi. See on perspektiivne teenus ja
muutub aina nõutavamaks, sest enamik peresid eelistavad
pigem maksta hooldusteenuse eest kui töölt ära tulla ja ise
seda rasket tööd teha, jäädes seejuures ilma ka elatusvahenditest.
Praegu mõtleme laiendamisele - polikliiniku IV korrusel tahame luua taastusravi osakonna jaoks täiendavalt 10 kohta.
Väga oluline on see, et suutsime alles hoida kollektiivi. Kuigi
paljud meist on vanemaks jäänud, on seltsimehelikkuse ja
vastastikuse abi õhkkond alles. Aitame üksteist endistviisi perearstid rendivad meilt ruume soodustingimustel. Mina
isiklikult ja mu kolleegid - me kasutame vajalikke seadmeid
ja eriarstide abi. Olgugi et raha eest, aga see-eest ei keelata
seda praktiliselt kunagi.
Jah, ka meie haiglal on raskusi ja probleeme nagu teistelgi
raviasutustel. Need on aga pigem riigi probleemid, mis tuleb
varem või hiljem ikkagi lahendada.
Kallavere haigla ja polikliiniku töötajatel ei jää aga üle muud
kui teha seda tööd, mida me oskame ja saame, aidata linlasi,
püüda teha nii, et meie tegevus end ära tasub ning arengus
edasi minna.
Mul on hea meel õnnitleda oma kolleege meie ühise juubeli
puhul - Kallavere haigla 50. aastapäeval. Soovin Kallavere
haiglale ja selle tublile kollektiivile veel paljudeks aastakümneteks jõudu maailma humaanseima missiooni täitmisel - inimeste tervise kaitsel!
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Linnavõimud võitlevad töötusega
Linnaelanike peamiseks probleemiks on täna töötus. Selle kriisiga puutub kokku praktiliselt iga linlane, kas ise või sugulaste
kaudu. Ent Eesti tööturul on pidev nõudlus toitlustustöötajate
järele, eriti nõutud on kokad, kondiitrid, ettekandjad, baarmenid ja suurkaupluste müüjad. Neid elukutseid võib omandada
igas vanuses ja rahvusest hoolimata.
Varem pidid Maardu elanikud õppimiseks ja elukutse omandamiseks käima Tallinnas. Linnavalitsus tuli linlastele appi ja tegi
koostööettepaneku ühele Tallinna kutsekoolidest. Linnapea
Georgi Bõstrov ja Tallinna Erateeninduskooli direktor sõlmisid
koostöölepingu, mille peaeesmärgiks on aidata Töötukassas arvel olevatel inimestel tööd leida ja tagada neile kutseõpe.
Linnavalitsus eraldab projekti elluviimiseks loenguruumid ja

organiseerib kohvipausid, kutsekooli poolt on omakorda õppejõud ja õppematerjalid. Kursuste lõppedes annab kutsekool igale lõpetajale Euroopas kehtivad kutsetunnistused. Selline kutsetunnistus võimaldab tööd saada nii Eestis kui mistahes teises
Euroopa Liidu riigis. Õppetöö käigus makstakse Töötukassas
arvel olevatele õppijatele stipendiumi 3,86 eurot iga õppepäeva
eest. Kool garanteerib omalt poolt kõigile soovijaile kokanduse
või teeninduse erialapraktika mainekates restoranides ja hotellides, parimad võivad praktikakohas edaspidi ka alalise töökoha
leida.
Infopäev toimus 15. oktoobril Linnavalitsuse sotsiaalosakonna ruumides.
Lisainfot saab telefonil 5451 5999.

Ukraina kultuuri- ja haridusühingu Stožarõ pühapäevakoolis toimus
õppeaasta pidulik avamine
7. oktoobril toimus Maardu ukraina pühapäevakoolis õppeaasta pidulik avamine. Kohale tulid õpilased koos oma vanemate
ja sugulastega. Koolijuht Anna Smirnova kirjeldas pühapäevakooli õppeprogrammi eripärasusi ja eesmärke, näitas pilte
eelmise aasta kooli tegevusest ja suvelaagrist. Maardu ukraina
pühapäevakoolis kestab õppetegevus 9. septembrist kuni 31.
maini. Pidulikult avada uut õppeaastat aga otsustati oktoobris. Selleks ajaks on lapsed jõudnud pärast suvevaheaega koolis
uuesti sisse elada, vanemad on puhkustelt tagasi, kõik on ennast
korralikult seadnud sügisrütmi.
Maardu ukraina pühapäevakoolis õpib sel aastal 14 last. Kaks nendest käivad pühapäevakoolis lausa Tallinnast. Kõige noorem pühapäevakooli õpilastest on 4-aastane, kõige vanem 11
aastat vana. Koolis õpetatakse ukraina keelt
ja kirjandust, ukraina rahvakombeid, ukraina
rahvakunsti ja käsitööd, on ka muusikaõpetus
ja ukraina rahvalaulud.
Koolijuht Anna Smirnova märkis, et nende
koolis pööratakse erilist tähelepanu sellele, et
laps õpiks ning avastaks ukraina keelt ja kultuuri läbi tegevuse. Tähtis on loominguline
lähenemine ja mängulisus. Kuna lapsed käivad
iga päev koolis, on nad pühapäevaks tavaliselt
juba õppimisest väsinud. Pühapäevakoolis ei
taheta lapsi üle koormata rohke teooriaga, vaid
ehitada õppimine üles nii, et see oleks põnev ja

sobiks nii väiksematele kui ka vanematele õpilastele.
Maardu ukraina pühapäevakooli õpetajad püüavad läheneda
oma õpilastele loominguliselt, et lapsed õpiksid ja avastaksid
õppeprogrammi materjali mänguliselt ja võimalikult loomulikul moel. Seda näiteks läbi ukraina rahvakalendri tähtpäevade
pidamise ja ukraina rahvakommete taaselustamise, millele pannakse Maardu ukraina pühapäevakooli õppeprogrammis suurt
rõhku.
Lina Dovgan

Randvere pasunakoori ootame pillimehi ka Maardust
Möödunud aasta kevadel moodustasime Randveres pasunakoori, kuhu kutsusime asjahuvilisi ka teistest valla küladest, samuti Pirita ja Lasnamäe linnaosadest. Viimsi vallas tegutsenud
Kirovi nimelise kalurikolhoosi puhkpilliorkester Helikon läks
laiali 20 aastat tagasi.
Initsiatiivgrupp, kuhu kuulus ka allakirjutanu, leidis, et puhkpillimuusika traditsioonid Viimsis on tarvis taastada. Oli ju
omal ajal isegi Prangli saarel tegutsenud oma kohalik puhk-

pilliorkester. Kõigepealt oli tarvis muretseda selleks vajalikud
muusikainstrumendid. Selle ülesandega saime edukalt hakkama tänu PRIA Leader meetmest meie projektile eraldatud toetusele. Nii saime Hongkongist hankida täieliku komplekti uusi
keskmise kvaliteediklassiga puhkpille ja nende juurde kuuluvad
tarvikud.
Samaaegselt asusime koondama pillimehi, kes soovisid meie
orkestris kaasa mängida. Kui esimeses orkestriproovis oli ko-
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hal 7 mängijat, siis
aasta lõpuks oli neid
juba kokku 18. Selline
hulk mängumehi andis meile võimalused
avalikeks
esinemisteks. Nii oli meil juba
esimesel tegevusaastal
6 avalikku esinemist
ja käesoleval aastal on
neid olnud juba 13,
sealhulgas Viimsi rannarahva festivalil, Jägala laulupeol, Randvere küla 615. aastapäeval jt.
Veel on meil osa muusikainstrumente täiendavate mängijate
ootel vabad. Pakume võimalusi puupuhkpillide, nagu flööt ja
klarnet, samuti vaskpillide, nagu trompet, metsasarv, bariton,
tuuba ning löökpillide mängijatele meie pasunakooriga liitumiseks. Ja miks mitte vastava soovi korral edaspidi ka Maar-

dus toimuvate pidulike
sündmuste
tähistamisel pasunakooriga
neist osa võtta.
Orkestriproovid toimuvad kord nädalas
esmaspäeviti algusega
kell 18.30 Randvere
päevakeskuses Kibuvitsa tee 1.
Asjasthuvitatutel palume võtta ühendust
juhatuse liikmetega:
Kaido Putting tel 5010 400 või Madis Kaasik tel 5064 173.
Randvere Pasunakoor on sündinud, et kasvada, areneda ja jääda.
MADIS KAASIK
Pasunakoori asutaja ja juhatuse liige

Aleksandr Marmeljuk võitis pronksmedali
Soome linnas Tamperes toimusid 22.-23. septembril Euroopa karikavõistlused judos. Seekordsele jõuproovile oli
kohale tulnud sportlasi kokku 22 riigist.
Kaalukategoorias kuni 90 kg astus Eesti koondise ridades üles maardulane Aleksandr Marmeljuk. Võistluste
esimeses ringis oli meie judoka loosimise tulemusel vaba
ja teises ringis alistas kindlalt Poola esindaja. Järgnevalt
õnnestus Marmeljukil võita Saksamaa sportlast ning tee
poolfinaali oli avatud. Heitluses finaalikoha pärast kohtus
meie sportlane tugeva vastasega Hollandist. Kohtumine
kulges mõlemapoolsete rünnakute vaimus, kuid sedapuhku naeratas õnn matši viimasel minutil tulpide maa
mehele. Hollandlasel õnnestuski sooritada vajalik heide
ning finaalikoht oli tema päralt. Ühtlasi tuli ta lõpuks ka
Euroopa karikavõitjaks.
Aleksandr Marmeljukki ootas ees aga pronksiheitlus
mulluste Euroopa meistrivõistluste medalimehega Rootsist. Seegi jõuproov kujunes üpris tavatuks. Juba esimestest sekunditest kulges kohtumine taktikalise duelli stiilis,
kus mõlemad vastased oma võimalusi otsisid. Järjekordse
rünnaku käigus sai kannatada meie sportlase nina, kuid
vahejuhtumit kasutas oskuslikult ära just tema ning otsustavaks saidki järgnevad kaks järjestikku heidet juko

(küljele kukkumine). Eesmärk oli saavutatud! Maardulane Aleksandr Marmeljuk treenib igapäevaselt vendade
Budõlinite käe all.
Võistlustulest ei pääsenud sügishooajal ka Maardu noored judokad. Septembris osalesid noored spordimehed
rahvusvahelisel turniiril „Narva Karikas“, kus oli osavõtjaid Lätist, Soomest, Venemaalt, Ukrainast ning Eestist.
Kaalukategoorias kuni 73 kg saavutas pronksmedali Ilja
Tšeburahov. Ühtlasi sai Ilja veel ühe pronksise autasu rahvusvaheliselt turniirilt „Young Stars“, mis toimus Riias.
6. oktoobril toimus Tartus rahvusvaheline sügisene jõuproov. Kaalukategoorias kuni 38 kg saavutas teise koha
Daniil Bragin. Finaalkohtumisel ei selgunud võitja ei
põhi- ega lisaajalgi ning lõpliku tegi otsuse kohtunikekogu meie judoka kahjuks. Samas võistlusklassis saavutas
viienda koha Aleks Tolstjakov. Kuni 73 kg kategoorias
kuulus teine koht Ilja Tšeburahovile. Ilja alistas küll kaks
tugevat vastast, kuid pidi finaalis alla vanduma Pihkva
sportlasele. Noorte judotreeninguid viivad Maardu linnas
läbi juhendajad Sergei ja Aleksandr Marmeljuk.
Õnnitleme kõiki meie Maardu medalimehi ning soovime neile uusi kordaminekuid nii maadlusmatil kui ka
isiklikus elus!

Spordiüritused – november 2012
10.11		
		
17-18.11
		

41. A. Abergi mälestusturniir kreeka-rooma maadluses
(juuniorid, kadetid, õpilased)				
11.45 -18.00
II Maardu rahvusvaheline iluvõimlemisturniir
„Baltikumi sügis 2012“					
11.00 -18.00
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42. Maardu järve rahvajooks tulemused
1. Ralf Lipp		
2. Steven Rehelem
3. Jaan Õun		
4. Oliver Vihmann
5. Viktor Lääts		
6. Rifo Ment		
7. Ahto Ahven		
8. Andres Kaljas		
9. Vambo Odberg
10. Margus Rein		
11. Denis Kotov		
12. Raun Rain		
13. Urmas Suvorov
14. Anna Sõrovarova
15. Silver Pärnaste
16. Ly Sillanurm		
17. Tauri Põlda		
18. Sergei Maksimov
19. Dmitri Smirnov
20. Toomik Taso		
21. Andrei Alamaa
22. Danil Lebedev
23. Aleksandr Kardakov
24. Kalle Kõllamaa

M 19-39		
M 40-49
M 19-39
M 19-39
M 60+		
M 50-59		
P 16-18		
M 19-39		
M 40-49		
M 60+		
P 13-15		
M 40-49		
M 40-49		
N 19-34		
M 19-39		
N 35-44		
P 13-15		
M 40-49		
M 40-49		
P 13-15		
M 40-49		
P 13-15		
M 50-59		
M 40-49		

28.12 Tallinn
29.32 Tallinn
29.37 Tallinn
29.54 Tallinn
30.25 Kohila
31.02 Tallinn
32.03 Tallinn
32.06 Tallinn
32.12 Tallinn
32.14 Hermes SK
33.20 K.K.K.
33.33 Tallinn
33.57 Tallinn
34.18 Maardu
35.32 Maardu
35.44 Tallinn
35.46 K.K.K.
35.52 Tallinn
36.00 Tallinn
36.25 Tallinn
36.27 Tallinn
36.42 Maardu G
36.44 Maardu
36.49 Tallinn

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Gennadi Jegorov
Vladimir Piskunov
Artjom Jakovlev
Ljudmila Getman
Renet Vanker		
Daniil Kotovits
Kalev Vanker		
Monika Janson
Allar Valge		
Tiina Kõllamaa
Vitali Sabajev		
Vladimir Aleksejev
Martin-Erik Prõõm
Mikoel Kelomees
Andres Allop		
Vadim Kitskerkin
Valentin Kitskerkin
Dmitri Kitskerkin
Stanislav Romanov
Dmitri Steklov
Emma Sguro		
Anette Janson
Salome Schober

M 60+		
M 50-59
P 13-15		
N 55+		
P 13-15		
P kuni 12
M 19-39		
N 19-34		
P 16-18		
N 35-44		
M 19-39
M 40-49		
P 13-15		
P 13-15		
M 40-49		
P kuni 12
M 19-39		
P kuni 12
M 19-39		
P 13-15		
N 55+		
T kuni 12
T 16-18		

37.13
37.18
40.28
40.57
41.32
42.05
42.10
42.10
45.25
45.25
46.22
46.34
48.42
48.43
49.55
52.16
52.31
52.31
53.07
55.21
55.29
1´ 04.14
1´ 04.18

Maardu
Maardu
Maardu PK
Tallinn
Maardu
Maardu G
Maardu
Maardu
Loo K.
Tallinn
Tallinn
Maardu
Tallinn
Tallinn
Maardu
Maardu
Maardu
Maardu
Tallinn
Maardu PK
Tallinn
K.K.K.
Tallinn

POLITSEIKROONIKA
Maardu 40. nädal (1. oktoober – 7. oktoober 2012)
Registreeritud kuriteoteated: 2 kehalist väärkohtlemist, 1
varastatu müük/hoidmine
1) Langu 3 meesisik omandas, hoidis ja turustas kuriteo
toimepanemise tulemusena saadud mobiiltelefoni;

2) Keemikute 39a mees kasutas
oma elukaaslase ja tütre suhtes
füüsilist vägivalda;
3) Noorte 4 mees lõi abikaasat .

Maardu 41. nädal (8. oktoober – 14. oktoober 2012)
Registreeritud kuriteoteated: 1 kelmus, 1 dokumendi võltsimine, 1 kehaline väärkohtlemine, 1 ebaseaduslik sissetung, 4 vargust, 1 ähvardamine
1) Nurga tn avaldaja teatab, et kaotas oma ID-kaardi ning
tuvastamata isik võttis tema nimele Tele2 järelmaksud;
2) Tuvastamata kohas ja ajal võltsiti avaldaja esitatud dokumenti;
3) Orumetsa bussipeatuses tundmatu noormees haaras
naisterahva käest mobiiltelefoni Samsung GT-I9300
Galaxy SIII ja jooksis minema;
4) Orasheina teel on aknaklaasi lõhkumise teel sisse murtud suvilasse;
5) Sibula teel on ukseluku lõhkumise teel sisse murtud
suvilasse ning varastatud televiisor SAMSUNG, LCD,
modem;

6) Altmetsa tee Maxima kauplusest on tundmatu meesterahvas varastanud kaupa väärtusega 135 eurot;
7) Orumetsa 3 mees peksis abikaasat;
8) Keemikute 2 endine elukaaslane ähvardas naist füüsilise vägivallaga;
9) Ringi 44a trepikojast on varastatud lastevanker JedoPati ja jalgratas.
Koostas:
Marili Reinek
komissar
Maardu konstaablijaoskond
piirkonnavanem
Ida-Harju politseijaoskond
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TOIMETUSE VEERG
Täna pühendame oma veeru küsimustele, mis puudutavad reklaami-, info- ja muid Maardu Panoraami pakutavaid teenuseid.
Küsimus: Missuguseid teenuseid linnaleh pakub ja missugune on nende kasutamise kord?
Vastus: Iga soovija võib broneerida lehepinda ja tellida
ajalehes tekstireklaami, kuulutuse või informatsiooni,
reklaambänneri ning firma- või asutuse logo avaldamine.
Teenuste maksumus sõltub seejuures reklaampinna suurusest, paigutusest, värvist, avaldamiskordadest ja sellest,
kas reklaam tellitakse ühe- või mõlemakeelses leheosas
(kuulutus, informatsioon).
Väljakujunenud praktika kohaselt esitab tellija toimetusele valmis materjali, välja arvatud neil puhkudel, kui lehe
monteerimise või küljendamise käigus on vajalik ja võimalik teha tellitud materjalides muudatusi.
Küsimus: Miks toimetus ei püüa laiendada reklaami- ja
infoteenuste osutamise mahtu?
Vastus: Põhjus on lihtne: seda ei võimalda ajalehe toimetuse koosseis.
Küsimus: Öelge palun, kas Teie toimetuselt on võimalik
eraviisiliselt tellida artiklit, reportaaži, intervjuud, fotosid?

Vastus: Teoreetiliselt võime selliseid tellimusi täita küll, ent selleks
on vaja teha vastavaid muudatusi kehtivasse teenuste hinnakirja.
Peamiselt aga sellepärast, nagu ka
eelpool öeldud, et toimetuses on
liiga vähe töötajaid selleks, et täita
tellimusi, mis ei ole ajalehe koostamisega vahetult seotud.
Küsimus: Selgitage palun Maardu Panoraamis reklaampindade broneerimise korda, kui palju need teenused
maksavad ja kas Teil on soodustusi?
Vastus: Kogu info selles küsimuses avaldame Maardu Panoraami järgmises numbris.
Küsimus: Kas on võimalik avaldada erakuulutusi tasuta?
Vastus: Kõik kuulutused, mille sisuks ei ole ärilise iseloomuga info või reklaam, avaldatakse tasuta. S.t. kui Te
midagi ei müü, ei osta, ei anna rendile ega osuta tasulisi
teenuseid, kui Te ei lisa kuulutusele viidet juriidilise isiku
rekvisiitidele või kontaktandmetele, on Teil õigus avaldada kuulutus tasuta (sedalaadi kuulutusteks on kindlasti
tööpakkumised, õnnitlused ja kaastundeavaldused, info
kursuste või muude teenuste kohta, mida osutatakse linna
elanikele tasuta).

avameelne vestlus
Alates maikuust avaldab Maardu Panoraam rubriigis “Avameelne vestlus” intervjuusid ja ekslusiivseid jutuajamisi linnapea Georgi Bõstroviga, kus puudutatakse mitmeid majanduse, poliitika ja ühiskonnaelu aktuaalseid probleeme.
Loodame, et rubriigi materjalide teemade ring, haare ja sisu
aitavad Teil sügavamalt mõista ja tundma õppida inimest,
kelle nimega seostub linna elu korraldamine juba viimased
paarkümmend aastat.
Sergei Petinov,
peatoimetaja

AVAMEELNE VESTLUS
NELJAS TEEMA (järg)
Kas Eesti vasakpoolsetel on tulevikku?

sõbralikke poliitilisi jõudsid. Selles mõttes ei saa Ühinenud vasakpartei diskrediteerimiseks näpust imetud, vildakalt esitatud
või hoopis valelikke väiteid pidada millekski ootamatuks. Ent
seekord võis ebasõbralikku meedia toonis lisaks tavapärasele
ärritusele kuulda hüsteerilisi noote, mis viib vägisi loogilise järelduseni: keegi tundmatu nurga tagant kivide loopija kardab
niivõrd ÜVP mistahes edu, et näeb ohtu isegi tavalises parteikongressis.
Kerge on märgata, et peamise rünnakute objektina figureerib
muutumatult Georgi Bõstrov. Seegi kord süüdistati mind usur-

MP: Härra linnapea, 29. septembril toimus Eesti Ühinenud
Vasakpartei (ÜVP) XVII kongress, kus Teie olete üks võtmefiguure. Teatavasti oli seekordseks XVII kongressiks valmistumise protsess pingeline ja osa meediast tegi energiliselt
katseid diskrediteerida parteifoorumit ja Teid isiklikult. Mis
Teie arvates selle taga seisab?
G. Bõstrov: Me teame, et alati on eksisteerinud ja eksisteerib
ka edaspidi nn vaba meedia, kes teenib meie suhtes mitte eriti
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peerimises, parteilise demokraatia mahasurumises ja püüdes
hõivata parteis võimupositsioone.
Kui Delfi portaali ajakirjanik oleks emotsionaalses palangus ilmutanud pisut teadmishimu, oleks ta kergesti välja uurinud, et
ma ei vaja parteilist ametit - see on mul olemas, sest olen tänini partei juhatuse liikmetest ja regionaalsete organisatsioonide
esindajatest koosneva parteivolikogu esimees.
Lõppenud kongress hajutas minu veendumust mööda lõplikult
kõik meie pahasoovijate insinuatsioonid.
Mingi revolutsioonilist pööret ei toimunud. Tegelesime vastutusrikkalt ja huviga kõigi päevakorra küsimustega ja võtsime
otsused vastu normaalsel demokraatlikul viisil - üldhääletusega,
mis on tuntud juba Vana-Kreeka ja Rooma impeeriumi aegadest.
Samamoodi ehk kollisioonide või salajaste manipulatsioonideta
valis kongress oma esindajad partei juhtorganitesse.

analüüsimisest.
Seejärel tuleb määratleda õigesti oma poliitiline nišš. Täna ei
piisa sellest, et ollakse lihtsalt vasakpoolne partei. Vaja on selgelt
ja ühemõtteliselt välja öelda peamine vektor, samuti töötada välja arusaadav ja atraktiivne ideoloogia, mille meie valijaskonna
baasiks olev sootsium vastu võtab.
Linnapeana, kel on kohaliku omavalitsuse juhtimisel pikaajalised kogemused, olen ikka rääkinud ja kinnitan edaspidi, et
vasakpoolse suunitlusega noore partei jaoks peitub suurim
võiduvõimalus ja tugevus regionaalpoliitikas.
Eesti tingimustes leiab partei, kes seab oma pikaajaliseks eesmärgiks regioonide toetamise ja nende eelisarendamise tagamise, kindlasti toetust mitte ainult elanikkonna enamuse, vaid
ka regioonide ettevõtjate seas, kindlustades ka paljude kohalike
omavalitsuste juhtide ja saadikute poolehoiu. Seejuures ei takista selle nišši kaudu positsioneerimine parteil kuidagi vasakpoolsete vaadete juurde jäämist.
Lähtudes tendentsidest materiaalse ja varalise ebavõrdsuse süvenemisele, vähekindlustatud elanikegrupi osakaalu suurenemisele keskklassi vaesumise arvel, tuleb fokusseerida uuenenud
partei tegevus tööliste, teenistujate, insener-tehnilise personali, alama ja keskastme juhtide, väikeste ja keskmiste ettevõtete juhtide, linnade ja suuremate asulate ajutiselt mittetöötavate inimeste huvidele. Konkreetsele inimesele suunatud
praktiline tegevus tuleb siduda regioonidega, kus lahendatakse inimeste vahetuid probleeme.
Ühinenud vasakpartei keskendumine regionaalarengu küsimustele selge programmiga, mis on suunatud konkreetsete
regioonide elanike olukorra parandamisele, lubab kiiresti
leida laialdast valijate toetust erinevates elanikkonna kihtides
kogu riigi territooriumil.
Seega käsitlen XVII kongressi lähtepunktina tugeva ja efektiivse
partei ehitamisel, juhtkonna ja parteilise aktiivi suure kollektiivse töö algusena tugeva aluse kujundamisel uuenenud ja kaasajastatud parteile, mis oleks valmis eelseisvates kohalike omavalitsuste valimistes 2013. aastal edukalt osalema.
Usun, et meie parteile on jõukohased kõige tõsisemad ülesanded, mis tuleb seada juba täna ja millest peamine on kaalukas
esindatus paljudes omavalitsustes ja suuremates linnades ning
reas valdades ja asulates.
Vaid eesmärkide ühtsus ja nende ühesugune mõistmine kõigi
parteiliikmete poolt võivad meid võidule viia!

Missuguse poliitilise pagasiga tuli partei oma kongressile?
Tuleb tunnistada, et kahe kongressi vahele jäänud aasta vältel ei
toimunud partei poliitilises arengus praktiliselt mingit edasiliikumist, partei viibis justkui tardumuses.
Mõned parteikaaslased võivad mulle vastu vaielda, et selle aja
sees saavutas ÜVP siiski mõningast edu, eriti välispoliitilises tegevuses, kindlustades oma positsiooni Euroopa vasakpartei alalise liikmena. Meil on seal teatud positsioon ja me võtame osa
ühistest üritustest.
Ent igasuguse partei poliitilise aktiivsuse peamisteks näitajateks
on edu kõigi tasandite valimistel oma riigis ja just siin pole meil
midagi ette näidata.
Erinevatel põhjustel on Ühinenud vasakpartei organisatsiooniline kujunemine liialt pikale veninud, samas kui pole toimunud
ka põhimõttelisi muudatusi poliitilise tegevuse sisus ega vajalikke parteisiseseid ümberkujundusi.
Kõik loetletu on viinud selleni, et partei püsib endiselt madala
reitingu ja kesiste edulootustega poliitiliste autsaiderite seltskonnas.
Praktika näitab, et pikka aega tagumistes ridades viibivad poliitilised jõud kaovad lõpuks poliitiliselt areenilt lõplikult, sest kaotavad valijate usalduse ja toetuse, järelikult ei täida enam oma
peamist funktsiooni - võidelda võimu pärast.
Arvukate pidurdavate probleemidega koormatud partei staatilise eksistentsi, selle viibimise poliitilises vaakumis võivad katkestada vaid ülienergilised meetmed. Kusjuures tegema peame seda
lähimal ajal, vastasel juhul õvivad eelseisvad kohalikud valimi- Kohalike omavalitsuste valimisteni on jäänud praktiliselt aassed ÜVP jaoks jääda viimasteks, sest järjekordse läbikukkumise ta. Enamus parteisid on oma prioriteedid juba paika pannud
ja koostavad nende põhjal oma valimiseelseid plaane, püüdes
järel võib taassünd osutuda tõenäoliselt võimatuks.
neid seejuures poliitiliste konkurentide eest maksimaalselt varÜhinenud vasakpartei olukord ei paista kuigi lootusrikas ole- jata. Kas Teie võiksite kergitada saladusekatet ja tutvustada
enda kavatsusi?
vat. Või olete teisel arvamusel?
Seekordne kongress oli minu arvates kutsutud panema kindla Minult küsitakse tihti, kuidas Ühinenud vasakpartei kavatseb
aluse partei eelseisvale moderniseerimisele, kuna astutud on eesseisvatele valimistele vastu minna ja kelles me näeme võimareaalsed sammud partei juhtimise struktuuri täiustamise poole, likke liitlasi.
volituste jagamise poole partei otsustusõiguslike ja täidesaatvate Arvan, et vastuse neile ja teistele küsimustele anname mõnevõrorganite volikogu ja juhatuse vahel. Oluline on ka see, et partei ra hiljem, pärast riigis valitseva ühiskondlik-poliitilise olukorra
juhtkonnas toimus põhjalik rotatsioon ja lisandus uusi inimesi, põhjalikku analüüsi, objektiivse hinnangu andmist oma võimalustele ühes või teises regioonis ning potentsiaalsete liitlastega
kes suudavad partei arengule impulsi anda.
Edasiliikumist aga tuleb parteil minu arvates alustada eelmisel võimalike poliitiliste kontaktide valguses.
tegevusperioodil tehtud vigade ja möödalaskmiste põhjalikust Ent mis tahes otsuseid me ka vastu ei võtaks, tuleb meil vali-
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miseelses staadiumis ilmutada paindlikkust ja poliitilist arukust,
püstitada ja lahendada jõukohaseid ülesandeid, lubamata enesepettust ja hellitamata teostamatuid illusioone. Maksimaalselt
pragmatismi ja ei mingeid fantaasiaid!
See tähendab, et igal konkreetsel juhtumil peab partei valima
võimalikult efektiivse mudeli oma eesmärgi - partei ja selle poolehoidjate väärika esindatuse saavutamiseks kohalikes omavalitsustes. Kui me näeme, et ühes või teises regioonis näeb meie
osavõtuga valimisnimekiri välja parem kui ÜVP valimisnimekiri, tuleb minna seda teed, mida oleme korduvalt ja võidukalt
käinud Maardus.
Võimalik, et võidu nimel tuleb vormistada poliitiliste liitlastega
ühine nimekiri - olgu nii, edu nimel tuleb teha ka seda, kuid
ületamata teatud piiri, mille juures partei ohverdab hetkelise
tulemuse nimel oma programmiliste eesmärkide aluseks olevad
põhimõtted.
Teiste sõnadega tuleb Ühinenud vasakparteil oma praeguses
olukorras ja isegi arenguperspektiivi silmas pidades ikkagi kasutada kõiki kättesaadavaid poliitilise võitluse võtteid, nähes muuhulgas ette valimiste korraldamise vormide ja meetodite kogu

seadusega lubatud arsenali kasutamist.
Peamine seisneb täna selles, et kongress peab meile andma kindla usu oma võimalustesse ja soovi tõestada endale ja meie valijatele, et Ühinenud vasakpartei ei ole poliitiline miraaž, vaid
reaalne jõud, kes tunneb teed võidule ja oskab võita!
Selle kõrgelennulise mõttega tahangi lõpetada tänase avameelse
vestluse.
Head lugejad!
Te võite avaldada oma suhtumist Georgi Bõstrovi seisukohtadesse
“Avameelses vestluses” käsitletud teemadel, saates üks neljast võimalikust sõnumist e-posti aadressil: maardu.infokeskus@gmail.
com.
Sõnumi näide:
Avameelne vestlus. Teine teema.
Variant 1. Täiesti nõus;
Variant 2. Põhiliselt nõus;
Variant 3. Osaliselt nõus;
Variant 4. Ei ole nõus.
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Transiidikeskus alustab koostööd Mitsubishiga
12. oktoobril väljus Transiidikeskuse Muuga konteinerterminalist esimene täisrong Mitsubishi varuosadega Kaluuga koostetehasesse. Algav koostöö on tõsine tunnustus
nii Transiidikeskusele kui ka teistele Mitsubishi logistilises
ahelates asuvatele Eesti ettevõtetele.
Transiidikeskuse konsultatsioonid Kaluugas paikneva
Citröeni, Peugeoti ja Mitsubishi sõiduautode koostetehase
varustusahela koostamise nimel on koos Mitsubishiga toimunud juba mitmeid aastaid. Konkurentsis naaberriikide
pakkujatega jäid lõpuks peale Transiidikeskus ja teised
Eesti osalised tarneahelas.
“Koostöö Mitsubishiga nende tarneahelas planeerimises
on olnud meile väga õpetlik protsess. Nõudlikkust, millega meie Jaapani partnerid silma paistsid, pole võimalik
paari sõnaga kirjeldadagi. See on ka põhjendatud – lisaks
juba kultuuriliselt sissekodeeritud professionaalsusele on
väga põhjalik lähenemine olnud hädavajalik arvestades ka
koostööprojekti suurt mahtu,” kommenteeris uut lepingut
Transiidikeskuse juhatuse esimees Erik Laidvee.
Lõpliku kokkuleppe saavutamisele eelnes tarneahela katsetamine testrežiimis. Kogu varustusahel, mis peale konteinerterminali hõlmab laevaliini (kes korraldab konteinerite
saabumise Muuga terminali), Eesti Raudtee ja erasektori
vagunipargiettevõte (kelle veeremitel kaup liigub), Eesti
ja Venemaa poolel tegutsevad raudteeoperaatorettevõtted
ning ekspediitorid (kes logistilise tervikpildi eest vastuta-

vad), testiti läbi ning see sai kliendilt positiivsed hinnangud. Tarneahela lülid peavad andmeside mõttes töötama
sünkroonis, kus informatsioon saadetiste liikumise kohta
peab olema kättesaadav oluliselt enne saadetise saabumist
sihtpunkti.
“Käesoleva aasta lõpuni laaditakse 5 rongikoosseisu. Selle
faasi raames saame veel tagasisidet andmesidelahenduste
ja logistika toimimise kohta, et järgmisel aastal käivitada
koostöö täismahus – 200 konteinerit ehk 3 konteinerrongi
igas nädalas. Ühelt poolt on selline projekt tunnustus nii
meile kui ka teistele Eesti partneritele. Teisalt on see suur
väljakutse ja vastutus, millesse suhtume väga tõsiselt,” ütles
Laidvee.
Transiidikeskuse Muuga konteinerterminali laaditakse
konteinerrongi 40-jalased (2 TEUd) konteinerid autode
detailidega, mis liiguvad rongidega Kaluuga koostetehasesse ning seejärel naasevad tühjad konteinerid meie terminali, kus nad ootavad laevatamist Mitsubishi tehasesse
või väljastatakse Eesti eksportkaupadele või evakueeritakse mõnda teise sadamasse.
Transiidikeskuse AS on Eesti spetsialiseeritud konteinerja üldkaubaterminalide operaator Muuga sadamas. Transiidikeskuse AS operaatorfirmad käitlesid 2011. aastal
kokku 2 650 000 tonni erinevaid kaupu. Konteinerkaupade käive kasvas 2010. aastaga võrreldes 30% võrra.
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Saksa teadlane selgitas säästulampide kahjulikkuse põhjust

Uut tüüpi lambid ohustavad tervist samamoodi nagu öises vahetuses töötamine.
Septembri algul jõustus Euroopa Liidu hõõglampide käibest
kaotamise plaani neljas etapp. Samas on nende asemele tulnud
säästulampidel mitmeid puudusi ja need on mitmel põhjusel
tervisele kahjulikud.
Paljud tarbijad ei aimagi, et säästulampide nn külm ja elutu valgus mõjub halvasti tujule, kuid lisaks sellele mõjutab negatiivselt
ka tervist, põhjustades näiteks unehäireid.
“Asi on selles, et silma võrkkestas on valgustundlik pigment, mis
reageerib nn külmale päevavalgusele ehk nähtava valgusspektri sinisele osale,” tsiteerib Deutsche Welle Berliini Püha Jadviga
haigla stomatoloogiaosakonna juhataja, professor Dieter Kunzi
sõnu. “See fotoretseptor annab inimese bioloogilisele kellale teada, et väljas on päev. Ent kui selline külm valgus on sobiv ja vajalik valgel ajal, siis samavõrd ebaloomulik ja lubamatu on see õhtuti, vastasel juhul võib häiruda inimese bioloogilise kella töö.”
Nimetatud toime on meedikutele hästi teada: seda on sageli
täheldatud vahetustega töötavatel inimestel. Esimene ja kõige
ilmsem sümptom on unehäired. Kuid sellega tavaliselt probleemid ei piirdu. Professor väidab: “See võib kaasa tuua terve rea
muid patoloogiaid: alates seedeelundkonna tegevuse häiretest
ja lõpetades südame-veresoonkonna haigustega, kaasa arvatud
müokardi infarkt, samuti psühhiaatriliste probleemidega nagu
näiteks depressioon. Peamine on aga see, et vahetustega tööta-

vatel inimestel on suurem risk kasvajate tekkeks, kusjuures see
puudutab kõiki meditsiinile teadaolevaid kasvajaliike.”
Ülemaailmse tervishoiuorganisatsiooni koostatud kantserogeensete tegurite loetelu sisaldab 2007. aastast öötööd. Nüüd aga
riskivad samamoodi ka inimesed, kes veedavad rahulikke õhtuid oma kodus tugitooli kõrval põleva säästulambi valgel. Tõsi,
neil on siiski väljapääs - valida õige lamp.”
“Sõltuvalt lambiklassi siseküljele kantud kihist võib see anda
erineva varjundiga valgust - nii külma, sooja kui neutraalset,”
ütleb Kunz. “Kõik sõltub luminofoori koostisest. Seega sobivad erinevad lambid erineval ajal kasutamiseks. Mina ei kujuta
küll endale ette, missugusel kellaajal päevas oleks hea kasutada
seda surnukuurilikku valgust, mis seniajani seostub luminestsentslampidega. Kindlasti ei kõlba see õhtuseks ajaks. Ent täna
on olemas juba ka selliseid lampe, mis on pimedale ajale täiesti
kohased - nn sooja, hubase valgusega.”
Valgustuse tulevikku seostab professor Kunz, nagu ka teised eksperdid, siiski valgusdioodidega: “Valgusdioodid ja juba nende
asemele jõudma hakanud orgaanilised valgusdioodid on head
selle poolest, et võimaldavad samast valgusallikast saada mitte
ainult erineva tugevuse, vaid ka erineva varjundiga valgust. Selleks on vaja vaid väikest eelseadistatud elektroonikaseadet, mida
võib juhtida ka arvutist.”
Ajaleht Moskovski Komsomolets

VIKTORIIN 2012:
Maardu mälumängijad IX VOOR
1. küsimus: Mis nime sai ristimisel vürst Vladimir Monomahh?
2. küsimus: Millise jumala auks on püstitatud Rhodose koloss, mida on peetud üheksseitsmest
maailmaimest?
3. küsimus: Missugune NSVL vabariik kaotati 1924. aastal?
VASTUSTE VORMISTAMISE NÄIDE: Viktoriin, esimene voor. Nr 1 – läige, nr 2 – bariton, nr 3 – asteroid

Vastuseid ootame 29. novembriks 2012.
E-mail: maardu.infokeskus@gmail.com
Head nuputamist!

NOVEMBRI TÄHTPÄEVAD
1
2
10
11
16
18
25
30

Pühakutepäev
Hingedepäev
Mardipäev
Isadepäev
Taassünni päev
Sallivuse päev
Läti Vabariigi väljakuulutamise päev
Kadripäev
Andresepäev

Hingedepäev - 2. november
Katoliiklikus kirikukalendris kehtestati 1006. aaastal 2. november hingedepäeva ehk usklike surnute mälestuspäevana. Eestlastel jääb hingedepäev hingedeaja sisse. Hingedepäeva on nimetatud juba 14. sajandi allikates, kuid tema tähistamine (nagu
ka 1. november ehk pühakutepäev) on jäänud omauskumustele
tugineva hingedeaja varju. 1990. aastatel levis tava süüdata hingedepäeval koduakendel ja kalmistul sugulaste haudadel lahkunute mälestuseks küünlad.
Mardipäev - 10. november
Mardipäev on tänini elav rahvakalendri tähtpäev. Eeskätt teame
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Kadripäev - 25. november
Kadripäev on eestlastel vana ja rikkaliku kombestikuga tähtpäev, mis tagas karjaõnne. Juba sada aastat on see aga ennekõike kadride ehk kadrisantide jooksmise aeg kui maskeeritakse ja
kogutakse andeid. Laulud ja kogu kadrirituaal sarnaneb mardipäeva omaga, samuti õnnistamissõnad ja manamised, mida
kadrid pererahvale lausuvad. Siiski on neiski tavades toimunud
mitmeid muutusi. Näiteks palusid 19. sajandi kadrid rohkem
villu jm näputööks vajalikku, vähem toiduaineid. Mida edasi,
seda olulisemad olid kommid ja maiustused ning muidugi ka
raha. Juba nimetusest selgub, et ringi rändasid ennekõike naised või naisteks riietunud, maskide valikus on aja jooksul toimunud suuri muutusi.
Kadripäeva ja kadrisid on seostatud esivanemate hingede taassaabumisega. Tulevad nad ju laulusõnutsi “pikka pilliroogu
mööda” taevast või kaugelt meie juurde. 16. sajandi lõpuks kujunes kadripäevast naiste välistööde lõpuaeg, tuli alustada tubaste ketrus- ja käsitöödega, ja selleks jäi kadripäev mitmeks
sajandiks.
Kadrisandid on läbi aegade kandnud valgeid ja ilusaid rõivaid,
soole vaatamata on riietutud eeskätt naisteks. Maskid ei ole olnud reeglina jõulised ega koledad, vaid eeskätt nägu varjavad
– varem oli väga oluline, et tulijaid ei tuntaks ära. Pererahvas
omakorda püüdis igati mõistatada, kes neile saabusid. 20. sajandi linnaoludes on äratundmine raskem, ehkki püütakse liikuda
tuttavamas piirkonnas – oma tänaval, tuttavate majades.
Ka seos tagasipöörduvate esivanemate hingedega tingis riietuse ja maskide valiku. Enamasti oli kogu kadride riietus (sukad,
kleidid, sallid, kübarad, kindad) valget värvi, 20. sajandil ilustatud rohkete lintide, lehvide, litrite, helmestega, tihti kasutati näo
varjamiseks kardinat või loori. Valmistati ka kunstpatse, varem
linast, hiljem vatist, riidest ja muust käepärasest. 20. sajandil
hakati näo maskiga varjamise asemel seda värvima, mis oskusIsadepäev – novembrikuu teine pühapäev
Isadepäeval pole rahvatraditsioonis alust ja enamikus maades liku tegutsemise korral moondab isiku täiesti tundmatuks.
on seda hakatud tähistama 1970. aastatel, välja arvatud Ameerika Ühendriikides, kust tähtpäeva idee algupäraselt pärineb. Andresepäev - 30. november
Varasemas rahvakalendris oli andresepäev külma ja talve saaKuid sellest veidi hiljem.
Nõukogude Liitu kuulumise ajal üritati isade austamist ühen- bumise päev, mis lõpetab kadrisula. Tavaks oli kogu öö põletada
dada armee aastapäeva ehk 23. veebruariga, millega toodi esile tuld. Lääne-Euroopas, kuid ka meil on andresepäev oluline kui
isade kui sõjameeste olulisus. Tänapäeval peetakse Eestis isa- esimene armsama ennustamise tähtpäev pikas talviste ja kevadepäeva novembri teisel pühapäeval. Nii satub see lähestikku diste ennustuspäevade reas. Enamik ennustusviise sarnanevad
mardipäeva ja kunagiste oktoobripühadega. Ehkki isadepäeva aastavahetusel ja muudel kriitilistel aegadel rakendatavatega.
on püütud igati perepühaks muuta, on see senini pigem kooli- Andresepäevane tulevase ennustamine pole meil kunagi olnud
de, õppeasutuste, sõjaväeosade, sõjakoolide ja muude selletao- nii populaarne kui Lääne-Euroopas, kust on Eestisse levinud
liste organisatsioonide poolt tähistatav tähtpäev. Eestisse tuli näiteks mitmed selletarbelised loitsud ja muud tavad. Tulevast
püütakse näha unes, paludes enne uinumist: “Eos, Meos, püha
isadepäev Soomest.
Andres, näita mulle mu südame armukest.” Lausumise juures
tuleb külvata sümboolne peotäis viljateri või linaseemneid aseTaassünni päev - 16. november
Taassünnipäev tähistab suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõt- me ette. Lõuna-Eestis on teri puistatud voodisse.
mist Eesti NSV Ülemnõukogu poolt 16. novembril 1988. “Deklaratsiooni Eesti NSV suveräänsusest” alusel kuulutati ülem- Mõned rahvusvahelised tähtpäevad:
nõukogu Eestis kõrgeima võimu kandjaks ja seadused ülimusli- 16
Sallivuse päev
kuks NSV Liidu seaduste ees. Deklaratsioonis öeldi muuhulgas, 17
Rahvusvaheline vaesuse likvideerimise päev
et stalinismi ja stagnatsiooniaja sisepoliitika tulemusena oli
20
Rahvusvaheline laste päev
Eestimaal kujunenud eestlastele kui põhirahvusele ebasoodus
25
Naistevastase vägivalla kaotamise päev
demograafiline olukord. Moskvas tekitas Deklaratsioon Eesti
NSV suveräänsusest poliitilise šoki. Deklaratsiooni vastuvõtmine oli üks samm Eesti taasiseseisvumise protsessis.
seda mardisantide ehk martide ringijooksmise tõttu. Veel 20.
sajandi alguses jooksid marti pigem noormehed ja selletõttu on
püha seostatud näiteks noorte meeste initsiatsiooniga ehk vastuvõtuga meeste kogukonda. Tüüpilised olid tumedasse riietatud mardid, kelle tulek tõi kaasa viljaõnne. Varem on see olnud
päev, mil tuli mõistatada ja mida peeti hingedeajaga kokkukuuluvaks – hinged tulid koju, mardipäev lõpetas hingedeaja. Pika
traditsioonis püsimise jooksul on mardikombestik palju muutunud ja sulatanud endasse mitmeid uusi jooni.
Hingedeaja tõttu kehtis rida töökeelde - eeskätt lina ja villaga
seotud naistetööd, kolistamine, et mitte häirida hingede rahu.
Valmistati erilisi pühadetoite. Mardipäevast algasid tubased
tööd ja talveaeg.
Mardipäev oli enne kalendrimuutust 22. novembril, kuid reformiga sattus suhteliselt lähedale teistele vanadele pühadele.
Dionysose, kreeka veinijumala päeva pühitseti 11. novembril,
mistõttu mardipäeva seostatakse päris palju joomisega. Väljendid mardinaps jamardiõlu on tuntud paljudel rahvastel. Vanades puukalendrites on mardipäeva juurde enamasti märgitud
ka hani, mida süüakse kõikjal Euroopas, v.a Briti saartel, kus
hani kuulub mihklipäeva toitude hulka. Hane rinnaluuga ennustati talve: valge kont tähendas lund, must lumetut talve.
Inglismaal kutsutakse mardipäeva ka kõhuvalupäevaks, sest
süüakse ohtralt liha, farmitöölistel on luba külastada sugulasi.
Üldiselt tapetigi mardipäeval loomi ja soolati talveks liha. Šotimaal ja Põhja-Inglismaal kutsutakse näiteks nuumhärga ja ka
muid mardipäevaks tapetud loomi mart. Inglismaal valmistati
veel erilist mardiliha, mida suitsutati kaminakorstnas. Veel tehti verivorsti ehk nn musta mardipudingut. Üldiselt olid kõikjal
Euroopas, nagu meilgi, keelatud ketrus- ja villatööd ja väga laialt
tuntud mõistemardisuvi, mis tähistab vaikseid ja päikselisi ilmu.
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KORD JA DIKTATUUR
Septembri algul, juba puhkusel olles, sain meeldiva üllatusega teada,
et Maardu juhtkond on mind arvanud linna ametliku kolmeliikmelise
delegatsiooni koosseisu, kes võtab osa Valgevene pealinna Minski linna 945. aastapäeva pidustustest 9. septembril 2012.
Valmistusin sõiduks suure huvi ja tõtt öelda ka teatud ärevusega. Mind
haaranud tunnetest tõstaksin esile kaks. Esimene oli nö vere kutse. Nimelt on mu ema valgevenelane. 1935. aastal, vahetult pärast Sergei Kirovi mõrva, saadeti ta väikese lapsena koos vanaisa ja vanaemaga välja
Valgevene külast Zabojenje kaugesse ja metsikusse Turkestani Näljasteppi Kasahstani ja Usbekistani piiril. Rahvakomissaride nõukogu 17.
mai 1918. aasta dekreet “Niisutustööde korraldamisest Turkestanis”
nägi neil kaugeil aastail ette viiesaja tuhande tessatini niisutamise Näljastepis. Teatavasti kasvatatakse neil niisutatavatel maadel tänapäeval
puuvilla. Minu esivanemate pahklikud käed, mis olid harjunud raske
tööga, olid seal vägagi nõutud. Seda osa oma perekonna ajaloost pean
õigusega optimistliku tragöödia kategooriasse kuuluvaks. Nimelt on
sugulased rääkinud, et Suure isamaasõja ajal said tolle Valgevene küla
paljud elanikud fašistide metsikuste läbi piinarikkalt surma. Nende
seas oleks võinud olla ka minu ema.
Kuid minu tunnetes domineeris siiski maailmavaateline motiiv. Euroopa Liidu ja Valgevene vahelised keerukad suhted ei ole kellelegi
saladuseks. Euroopa Liidu liikmesriikides on muutunud harjumuspäraseks president Aljaksandr Lukašenka süüdistamine isiklikus diktatuuris ning karm kriitika Valgevene riikliku poliitika aadressil inimõiguste vallas, eelkõige suhetes opositsiooniga. Adudes, et vähem kui
kolm päeva kestva komandeeringu vältel ei ole kohaliku elu kõikide
tahkudega tõsiselt tutvuda võimalik, lootsin kujundada ettekujutuse
sellest Kesk-Euroopa riigist - minu esivanemate kodumaast - isikliku
kogemuse najal.
Maardu ja Minski sidemed eeldavad mõningast lahtiseletamist. Nimelt kehtib Minski Frunze rajooni ja Maardu vahel juba palju aastaid
sõpruse ja koostöö leping, mille allkirjastas omal ajal Maardu linnapea
Georgi Bõstrov. Selliseid lepinguid on Maardul muide sõlmitud paarkümmend - erinevate Euroopa, Aasia ja Põhja-Ameerika linnadega.
Selles mõttes on Maardu omamoodi rahvadiplomaatia musternäidis, sest Maardu tutvustamisel kõigis neis riikides tutvub maailm ka
meie väikese Eestiga, millest kaugetes maades pole paljud tihtipeale
kuulnudki. Ette tõtates märgin, et meie delegatsiooni ümbritses kogu
sealviibimise lühikese aja vältel pidev hoolitsus meie kutsujate, Minski
Frunze rajooni administratsiooni poolt eesotsas selle juhi Boriss Vassiljeviga. Valgevene külalislahkuse sarmi tundsime juba Tallinnas viisade
vormistamisel. Konsulaartöötajad vormistasid viisad ruttu. Valgevene
Vabariigi ajutine asjur Eestis Vadim Lazerko väljendas Maardu linnale
oma sügavat lugupidamist ja saatis meid teele südamlike soovidega.
Frunze rajoon on Valgevene pealinna loodeosa suurim - selle territooriumil elab peaaegu 420 000 inimest. Rajoon on nime saanud kodusõja-aegse legendaarse väejuhi Mihhail Frunze auks. 4. märtsil 1917
nimetas Minski tsiviilkomandant Frunze oma käsuga Minski miilitsa
ajutiseks ülemaks. Seda kuupäeva peetakse Valgevene miilitsa sünnipäevaks. Lisaks miilitsa juhtimisele oli Frunzel samaaegselt teisigi
ameteid: Minski ja Vilno kubermangude Talurahvasaadikute nõukogu
täitevkomitee esimees, “Krestjanskaja Gazeta” toimetaja, bolševistliku
“Zvezda” üks toimetajaid, organisaator ja VSDTP Minski linna täitevkomitee liige, Läänerinde sõdurikomitee ja Minski linnanõukogu
täitevkomitee liige. Minskis teenis Frunze kuni 1917. septembrini, seejärel suunati ta Šuja linna. Frunze oli isa poolt moldaavlane. Sellega
seoses mainis Frunze rajooni administratsioonijuhi vastuvõtul huvitavat seika Moldova pealinna Chisinau linnapea Dorin Kirtoake. Tema
sõnul tähendab moldaaviakeelne sõna “frunze” tõlkes puulehti.
Meie delegatsiooni programm oli väga tihe, tulvil mitmesuguseid kohtumisi ja üritusi. Üks pidulikumaid oli lillede panek kangelaslinnale
Minskile pühendatud obeliski juures. Obelisk püstitati 1985. aastal
Võidu pargi lähedale. Meeldejääv oli pargis asetleidnud värvikas rahvapidu ja grandioosne saluut päeva lõpuks. Mälestust iga neljanda
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valgevenelase elu nõudnud Suure isamaasõja sündmustest peetakse
riigis pühaks. Torkab silma muide ideoloogiliste dogmadega koormamata ajaloomälu riiklik kultiveerimine. Minskis ei demonteerita
mälestusmärke, ei nimetata ümber tänavaid. Riigis ei demoniseerita
ega idealiseerita nõukogude, tsarismi ega ühtegi muud ajalooperioodi
Valgevene arengus. Ajalugu uuritakse lihtsalt kõigi faktide, isiksuste
ja sündmuste mitmekesisuses - ja mitte ainult üldriiklikus mastaabis,
vaid ka kohtadel. Näiteks Frunze rajooni kutsel Minskisse pidustustele
saabunud delegatsioonide esindajad tutvusid huviga Frunze rajooni
muuseumi ja vastavatud ÜLKNÜ-VVNL ekspositsioonidega. Valgevene Vabariiklik Noorteliit (VVNL) on Valgevene noorte ühiskondlik
organisatsioon. See on riigi suurim noorteühendus ja selle tegevust
toetab president Aljaksandr Lukašenka. Ajaloolist järjepidevust kinnitab ka NSVL ja Valgevene Vabariigi rahvakunstniku, Valgevene kangelase Mihhail Savitski kunstigalerii avamine päev enne meie saabumist.
Savitski loominguga avanes võimalus tutvuda ka meil.
Ideoloogiliste dogmade puudumine ajaloolise valgustustöö tegemisel
rahva seas ei tähenda riikliku ideoloogia puudumist. Poliitikateaduste
kandidaat Vsevolod Šimov kirjutab “Narodnaja Gazetas”: “Valgenes
valiti 1990-ndate aastate kaosest väljumiseks konservatiivse moderniseerimise tee, tuginedes tugeva tsentraliseeritud riigi rolli ning kindla
täidesaatva vertikaali hoidmisele ja kindlustamisele. Niisugune mudel
võimaldas mobiliseerida ja kontsentreerida kõik ressursid, vältida paljusid sotsiaalseid vapustusi, tööstuse ja põllumajanduse kokkuvarisemist. Ent vastu saime parteilise süsteemi konserveerimise praktiliselt
eos. Koos majanduse arengu, majandussuhete liberaliseerumise ja
keskklassi tugevnemisega on küpsenud vajadus teha poliitilises süsteemis mõningaid korrektiive, et minna üle paremini tasakaalustatud
mudeli juurde, mis ühendaks endas nii tugeva täidesaatva võimu kui
mitmeparteilise parlamentarismi elemente.”
Kuidas kajastub see võimuorganite ja ühiskondlike organisatsioonide
töös? Kõigis omavalitsustes, mille esindajatega meil õnnestus visiidi
ajal suhelda, on iga rajooni juhil tavalistele asetäitjatele erinevates eluvaldkondades lisaks olemas ka asetäitjad ideoloogia valdkonnas. Mõnega neist toimus huvitavaid vestlusi. Mulle selgitati, et ideoloogiatöö
näeb ette igapäevast tööd elanikkonnaga ja on suunatud eelkõige sotsiaalsfääris esinevate probleemide avastamisele ja lahendamisele, patriotismi, kodumaa-armastuse ja lojaalsuse kasvatamisele, eriti noorte
seas. Meie visiit sattus valimiseelsele ajale - Valgevenes pidi septembri
lõpus toimuma Rahvuskogu Esindajatekoja valimised. Erinevalt Eesti Riigikogu valimiskampaaniatest ei märganud me Minski tänavail
mingit rohket valimisreklaami. Georgi Bõstrov on muide kutsutud
Valgevene valimistele vaatlejaks, mis kahtlemata viitab Maardu linna
ja linnapea autoriteedile rahvusvahelisel tasandil. Esindajatekojas on
110 rahvasaadikut, kes töötavad parlamendis palgalisena. Saadikud
valitakse üldistel, vabadel, võrdsetel ja otsestel valimistel salajasel
hääletamisel. Saadikukandidaate esitavad töökollektiivid, ühiskondlikud organisatsioonid ja parteid, viimaseid on riigis hetkel viisteist.
Ent nagu kirjutab Vsevolod Šimov - “parteiliste struktuuride aktiivsus
valimiskampaaniates on minimaalne, valijatega keegi tõsiselt ei tegele,
mõned kutsuvad üles koguni valimisi boikoteerima. Puudub teravus,
konkurents, võistlusmoment programmide vahel”. Selliste poliititiliste institutsioonide arhailisust mõistab ka vabariigi juhtkond, usun, et
tähelepanuta ei jäeta ka Euroopa Liidu kriitikat. Ega asjata president
Aljaksandr Lukašenko märkinud aasta alguses Hiina ajakirjanikega
toimunud vestluses, et pärast valimisi “tuleb tõsist tähelepanu pöörata
riigi poliitilise süsteemi reformimisele.” Sel teemal kõneles Valgevene
president ka oma iga-aastases pöördumises rahva ja parlamendi poole,
rõhutades, et “tuleb jõuda normaalse tsiviliseeritud parteilise süsteemini.” Poliitiline liberaliseerimine aga teatavasti eeldab parlamendi ja
poliitiliste parteide rolli suurendamist. Soovime siis valgevene rahvale
edu selle tähtsa ülesande lahendamisel!
Linnaga tutvumise käigus jäid mulle tänaval silma ühiskondlikku
ühendust “Belaja Rus” reklaamivad plakatid. Juhtus nõnda, et sama
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päeva õhtul, pärast Minski linna täitevkomitee esimehe (linnapea)
Nikolai Ladutko vastuvõttu Minski raekojas õnnestus mul vestelda
ühenduse “Belaja Rus” vabariikliku nõukogu ühe liikmega. Selgus, et
“Belaja Rus” on üks massilisemaid presidendi poliitikat toetavaid ühiskondlikke organisatsioone, mis valmistub saama poliitiliseks parteiks.
Kui kodanike, “Belaja Rusi” aktivistide ja võimuloleva presidendi pooldajate endi initsiatiivil moodustatakse võimupartei, võivad põhimõtteliselt sündida ka alternatiivsed eluterved poliitilised jõud, kelle vaheline konkurents aitab kaasa riigi poliitilise ja majandusliku süsteemi
arengule. Seda teemat edasi arendades tundsin huvi opositsiooni rolli
vastu riigi ühiskondlikus elus. Aga mida nad rahva heaks teinud on,
küsis vestluskaaslane vastu? Minu märkusele, et millegi ärategemiseks
on vaja ressursse ja võimuvolitusi, sain veelgi kummalisema vastuse.
Kulutagu opositsioon Euroopa Liidust saadav raha rahva hüvanguks!?
Arusaadavatel põhjustel ei saa sealse poliitikaelu keerdkäikude meiepoolne analüüs olla kuigi sügav, ent mulle näib, et selles kavaldamata
vastuses võib peituda karm tõde, mis peegeldab laiade rahvahulkade
suhtumist olemasolevasse opositsiooni.
ühiskondlik-poliitilised teemad sinnapaika, ütlen välja delegatsiooniliikmete ühise arvamuse, et Maardu delegatsiooni visiit andis Valgevene ja Eesti suhete arengusse oma tagasihoidliku panuse. Pidulikul
vastuvõtul Minski raekojas, arvukate külaliste, ajakirjanduse ja televisiooni esindajate juuresoleku, võttis sõna delegatsiooni juht Maardu
aselinnapea Nikolai Vojeikin. Ta kõneles väikese Eesti linna Maardu
arenevatest sidemetes kahemiljonilinna Minskiga. Ja kui ta kohalvii-

bijate aplausi saates andis Minski linnapeale üle kaunilt kujundatud
raamatu Eestist ja Maardu lipu, tundsin oma linna üle uhkust. Uhkuseks oli ka põhjust, sest samas viibisid teiste riikide pealinnade delegatsioonid, nende seas ka tänavu tuhandeaastast juubelit tähistavast
Jerevanist!
Valgevene reaalsuse tähelepanuväärse tunnusena tasub märkida tagasihoidlik, kuid kogu elanikkonnale normaalseid elutingimusi ja sotsiaalset heaolu võimaldav sissetulek. Tänavail nägime kaunilt riides,
naeratavaid ja abivalmis inimesi. Riigikeeltena käibivad paralleelselt
valgevene ja vene keel. Kauplustes, kohvikutes ja hotellides on euroopalik teenindus ning euroopalik kaupade ja teenuste küllus. Töötuid
on vaid 0,4 protsenti. Tunnistan, et mul oli pisut ebamugav mainida
Eesti 10-protsendilist töötuse taset. Minskis on kõikjal ehituskraanad,
kerkivad uued elamukvartalid, teedesõlmed, suured ühiskondlikud
hooned ja hotellid. Ja kuigi oma ehitajaid napib, ometi pole ka niisugust sissesõitnud tööliste ülekaalu nagu seda võib näha Venemaal.
Veel jäi meelde üleüldine kord. Kord oli kõikjal! Seda oli näha teedes
ja muruplatsides, tohutus hulgas linnatänavaid kaunistavates lilledes,
muinasjutulistes väikelinnades ja asulates Minski lähistel metsade vahel. Lõpetuseks olen valmis nõustuma nendega, kes süüdistavad Valgevene võime diktatuuris. Jah, Valgevenemaal on diktatuur tõesti olemas,
kuid see on eriline - see on loova töö ja korra diktatuur. Annaks jumal,
et samasugune kord ja rahu oleks paljudes teistes riikides.
Anatoli Jegorov,
AS Maardu Vesi juhatuse liige

ENDINE SÕJALENDUR JUTUSTAB...

Minu kohtumised UFO-ga

Toimetuselt
Polkovnik Vladimir Zaitsev on endine sõjalennuki piloot, nüüdseks erus
ja pensionil. Ta on Maardu elanik ja linna sõjaveteranide seltsi esimees.
Täna meenutab ta oma kohtumisi lendavate aparaatidega, mis võisid
kuuluda maavälistele tsivilisatsioonidele.
1950. aasta mais olin lendur. Mind komandeeriti uude teenistuskohta
Eestis, ühte neljast lennuväepolgust, mis baseeus Laksbergi (Lasnamäe) lennuväljal (sellel kohal asub nüüd elamurajoon).
Sõda oli lõppenud ja meie peamiseks ülesandeks oli 8. sõjalaevastiku
laevade õhuturve. Tollal asus Tallinnas NSVL laevastiku ja merelennuväe tähtsaim baas.
Piloodioskuste lihvimiseks ja vormispüsimiseks tegime lende nii päeval kui öösel; tegutsesime erinevates tsoonides ja järgisime teatud
marsruute, sooritades õppeharjutusi.
Novembris 1950 olime kahe MIG-15 tüüpi lennukiga öisel lennul.
Marsruut oli Ämari (endine Suurküla) - Haapsalu - Pärnu - Tallinn
- Narva - Tallinn - Ämari, ilmastikuolud keerulised. Lend kulges normaalselt, lennukõrgus oli 8500 meetrit.
Haapsalu kandis tuli äkki eetrisse teise MIG-i komandör major Smirnov ja esitas mulle mureliku küsimuse: “Mis see on?”.
Tõstnud pilgu armatuurlaua näidikutelt, vaatasin teise lennuki suunas
ja märkasin pisut vasakul meist umbes viie kilomeetri kaugusel liikuvat eset. Ese oli äärmiselt ebatavaline, mitte ühegi tuntud lennuaparaadi moodi. Kujult meenutas see kasti. Mõõtmetelt oli see suurem kui
ükski maakeral tuntud lennumasin – meie hinnangul oli selle objekti
laius ja pikkus vastavalt umbes 300 ja 250 meetrit.
Tundmatu lendav objekt liikus meie kursiga paralleelselt ja sama kiirusega, mis meiegi. Objekti ees särasid ja sillerdasid kaks eredat hõbevalget valguskiirt.
Kummaline oli see, et objektil ei olnud tiibu ega telikut, püst- ega
rõhtsaba. Sellegipoolest hoidis ta hästi kõrgust ja kiirust ning manööverdas oivaliselt.
Smirnov (kui juhtlennuki komandör) raporteeris UFO-vaatlusest lennujuhtimiskeskusse ja palus luba objektile läheneda, kuid luba ei antud, ilmselt seetõttu, et objekti ei olnud radaril praktiliselt üldse näha

ja selle kohta puudus igasugune info.
Aga hoolimata sellest, et me ei lähenenud objektile, tundsime järsku
midagi täiesti ebatavalist ja seletamatut: tekkis ülitugev elektromagnetväli ja meie lennukeid hakkas objekti poole tõmbama. Üsna pea
rünnati Smirnovi lennukit kahe punase impulsskiirega, mis lennukist
justkui läbi läksid. Sel hetkel tekkis lennuki juhtseadmetes ja mootoris
rike, Smirnov rebis juhtkangi enda poole ja kaotas teadvuse. Lennuk
aga sattus pöörisesse.
Hiljem Smirnov jutustas, et 4000 m kõrgusel tuli ta teadvusele. Kõik
näidikud ja mootorid olid tööle hakanud ja lennuk õnnestus pöörisest
välja tuua.
Minu lennukil, mida ei rünnatud, hakkas magnetkompassi nõel ringiratast pöörlema. Mul õnnestus suurte raskusega lennuk tundmatu
objekti külgetõmbejõu alast eemale juhtida. Selleks tuli teha järsk pöörang ja ületada võimas lainetaoline vastumõju.
Mõistes edasise kontakti ohtlikkust ja täites ülemuste käsku naasime
Smirnoviga oma lennu sihtpunkti. Väeossa jõudes kirjutasime lennuväe ja mereväe juhtkonnale üksikasjalikud raportid.
Juba järgmisel päeval tulid Moskvast UFO-uurijad, kes vestlesid meiega tundide kaupa ja sõna otseses mõttes pressisid meilt pisiasjuni välja
kõik, mis me nägime ja tundsime oma kohtumisel tundmatu lendava
objektiga. Kõik, mis me olime oma raportites kirjutanud, kuulutati viivitamatult ülisalajaseks ja meilt endilt võeti allkiri saladuse hoidmise
kohta.
Nüõüd, 60aastat hiljem, on arvukad kohtumised tundmatute lendavate
objektidega saanud avalikuks. Neid nähtusi on palju filmitud ja filme
näidatakse avalikes telekanalites.
Kus on seal tõsi ja kus võltsing - on üsna raske selgitada. Ainult et vahetul kokkupuutel UFO-ga, kui oled näinud seda oma silmaga, tulevad
iroonia ja skepsise asemele uudishimu ja soov mõista: mis see siiski oli
ja kuidas võis seiskunud lennukimootorid käivituda iseenesest uuesti,
pealegi hetkel, mil Smirnovi lennuk oli juba tugevas pöörises…
Ilmselt pole meile määratud paljusid asju teada saada, vähemalt mitte
lähemal ajal, ja meie küsimused jäävadki vastuseta. Kuid see ei vähenda UFO-vaatluste köitvust. Teisest sarnasest kohtumisest räägin kindlasti Maardu Panoraami lugejatele mõnes lähemas lehenumbris.
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õnnitleme

JUUBILARID SEPTEMBRIS 2012
60-aastased
JERMAK		
KUNCHEVA
KAZANTSEVA
ALBI		
NECHAEVA
PODMALINKINA
MIRONOV
LEHTSE		

KRISTINA
IRYNA
REGINA
ALAR
TATIANA
NIINA
SERGEI
NIINA

65-aastased
JAGNJONKOV
TIMAŠEV
GOLENKOV
SIDORENKO
SMOLYAKOVA
VERBITSKAJA
SEMENOV
DANILEVSKAYA
BELOV		
NIKIFOROVA
SOON		

VALERI
VLADISLAV
ANATOLY
OLEG
TATIANA
TATJANA
ALEXEI
LIUDMILA
VLADIMIR
TATJANA
MIHKEL

70-aastased
GRISHCHENKO
CHEREMNOV
TIGANIK		
MIHAILOV
LEINUS		
AREVKOVA
SMIRNOV
MATJUNIN
RIIEL		

NADEZDA
VLADIMIR
ANTONINA
KARL
HALDI-EPP
MARIA
BORIS
ANATOLI
GALINA

Õnnitleme!

Поздравляем!
75-aastased
NAUMOVITŠ
MANDRAT
RUKŠENENE
KRAJEV		
BÕSTROVA
KULIKOVA
NIKITINA		
SEMJONOVA
VASSILJEVA
MOTUZKO
OJAMÄE		

BOGUSLAV
APPOLINARIA
JADVIGA
VALENTIN
PRASKOVJA
ELENA
LIUDMILA
SERAFIMA
LJUDMILA
ANNA
EEVI

80-aastased
HOGAN		
PATRICK WAYLAND
SKRODENIENE VERONIKA
KUMM		
VALENTINA

81-aastased ja vanemad
PUZINA		
ZOYA
ZHULIDOVA
MARIA
PUUSEPP		
PAVEL
TEDER		
SELMA
VOLNAJA		
SOFIA
GORJATŠKOVA
RAISSA
RAŠTŠIKOV
VALENTIN
SEVERINOVA
MARIA
FESKOVA		
VEERA
GAVRYSH		
IVAN

MALTSEVA		
KORNILOVA
MATINA		
ŽURAVSKAJA
JEGOROV		
SÕTNIK		
BARULINA		
KOTOVICH		
HOZJAINOVA
MIHHAILOV
LASTOVKA		
JANKOVSKAJA
SARAPUU		
IVANOVA		
SEMAKOVA
TRUBITSKAYA
VARASK		
TRELL		
BABAEVA		
MATIN		
LAAS		
KIVIMAA		

ZINAIDA
IZABELLA
MARIA
JUSTÕNA
PAVEL
KLAVDIJA
ANNA
GENRIK
ZINAIDA
NIKOLAI
EVA
ALDONA
NELLI
VEERA
ANNA
ANNA
UGO
LEILI
NINA
GEORGI
ARVO
LIANE-ÕIE

Elanike registripidaja Tatjana Gordejeva

reklaam/kuulutused
Täiskasvanute
koolitus

Tulge
Tallinna Erateeninduskooli
täiskasvanute koolitustele!

Tallinna Erateeninduskool
kutsub Teid
osaleda täiskasvanute koolitustel
Finesta Baltic OÜ tegeleb personalialaste konsultatsioonide pakkumisega,
personaliotsingu ja tööjõurendiga.


  
             
      
      
             
          


 
    
  


  
  

   

     

 

 
 

          
 
           
        
      

     

Tallinna Erateeninduskool on
Eesti Töötukassa koolituspartner
ning võib pakkuda töötutele vajadusel tööalast
ümber- ja täiendõpet, mis aitab uut tööd leida.
Tööalaseks koolituseks on ameti- ja erialaste teadmiste,
oskuste ja vilumuste omandamine või täiendamine.
- Avaldus
- Isikut tõendav

Sõle 3
Tallinn

dokument

Koka koolitus — 640 ak.t.
Pagar-kondiitri koolitus — 400 ak.t.
Klienditeenindaja koolitus — 260 ak.t.
Puhastusteenindaja koolitus — 320 ak.t.
Baarmeni koolitus—300 ak.t.
Florist-dekoraatori koolitus — 400 ak.t.
Lapsehoidja koolitus — 480 ak.t.
Turvatöötaja koolitus — 320 ak.t.
Hooldaja koolitused — 190 ak.t.
Erialane vene keel — 160 ak.t.
Erialane inglise keel — 160 ak.t.
Esmaabi koolitus — 16 ak.t.

09.novembril kell 11.00-13.00
toimub Maardu Rahvamajas
eesti-soome jalatsivabriku
meeste ja naiste sügis-ja
talvesaabaste müük.Talvesaapad lambavilla voodriga.
Parimad hinnapakkumised!
Vahetan 2-e toalise korteri 3-e toalise vastu.
Võib olla ilma remondita ja võlgnevusega.
Kõik pakkumised on oodatud.
Tel: 55926168

Õppekavad on litsenseeritud
Haridus– ja Teadusministeeriumi poolt.

Tel. 6481001,
56642261
Facebook: tetkool
www.tetkool.ee

KAUPLUS

„ LEIUNURK “
KEEMIKUTE 12
UUED JA KASUTATUD KAUBAD
KOGU PERELE

E - L 10.00 - 16.30
P SULETUD

reklaam/kuulutused

PABERIVABADUS
E-TEENINDUSEGA!
WWW.TALLINNAVESI.EE
MUGAVAKS ARVELDAMISEKS ETEENINDUSES
LOOSIME KÕIGI KASUTAJATE VAHEL VÄLJA 3 IPAD
TAHVELARVUTIT JA SAMSUNGI NUTITELERI.

KASUTA
ETEENINDUST JA
VÕIDA AUHINDU

KAS TEADSID, ET ÜHE A4 SUURUSES
PABERI TOOTMISEKS KULUB
10 LIITRIT PUHAST JOOGIVETT?

Logistika Pluss OÜ on suurim
laopidaja Eestis, kes pakub erinevaid
logistikateenuseid rahvusvahelistele
tööstus-elektroonika
suurkontsernidele, toidu-, alkoholi- ja
esmatarbekaupade tootjatele ning
maaletoojatele.

Seoses töömahu kasvuga otsime oma meeskonda
laotöötajaid – kaubavastuvõtjaid, kaubaväljastajaid, tõstukijuhte,
pakkijaid, komplekteerijaid.
Nõudmised töötajale:
• Varasem töökogemus laos;
• hea eesti ja vene keele valdamine;
• hea füüsiline vorm;
• kohusetundlikus, täpsus, kiirus.
Ettevõte pakub:
• Huvitavat ja mitmekülgset tööd;
• sõbralikku kollektiivi;
• kaasaegseid töötingimusi;
• arenemisvõimalusi kasvavas logistikaettevõttes.
Kasuks tuleb tõstuki (lükandmastiga virnastaja) juhtimise kogemus ja/või tõstukijuhiload.
Kandideerimiseks tuleb saata oma CV personal@logistikapluss.ee.
Lisainfo: Jane Kuus mob: 53 088 813

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

Austatud
pensionärid!
15 novembril
kell 14.00.
VABA AJA KESKUSES
(Keemikute 12b)
toimub
Puhkeõhtu.
Võtke osa, ootame
Teid!
Lugupidamisega,
Valentina Kuznetsova

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

