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Järgmine ajaleht ilmub 13. detsembril

Omavalitsuse päev

7. novembril toimus Vaba Aja Keskuses Maardu linna omavalitsuse
26. aastapäevale pühendatud pidulik kontsert
Kokkutulnuid tervitasid Maardu Linnavolikogu esimees Ailar Lyra ja linnapea Vladimir
Arhipov.
Kahekümnekuue aasta pikkune teekond tähendab eelkõige suurt tööd linna heakorrastamisel ja arendamisel. Maardu vanemad
elanikud mäletavad kunagise töölisasula linnaks saamise ajalugu, mis on kestnud enam kui
kaks kümnendit, mille tulemusena on Maardu
tänaseks päevaks muutunud kaasaaegseks,
hooldatud ja ilusaks linnaks, mille elanikele on
loodud kõik võimalused mugavaks ja turvaliseks eluks. Kõik see pole juhtunud iseenesest,
vaid on nõudnud mitmete Maardu elanike

põlvkondade usinat tööd ja linnavalitsuse sihipärast tegevust.
Linnapea Vladimir Arhipovi arvamusel saab
iga elanik tunda uhkust oma linna üle. Maardu
on tõestanud, et on võimeline arenema ning
arukalt majandama. Suurt tähelepanu on pööratud infrastruktuuri arendamisele, on püstitatud õigeusu kirik, rajatud kergliiklusteid,
heakorrastatud linna parke ja laste mänguväljakuid.
Linn tegeleb aktiivselt lasteaia- ja koolihoonete seisukorra parandamisega, toetab uute
tehnoloogiate ja õppemeetodite kasutuselevõtmist.

Samuti toimub linnas erinevate spordialade
arendamine ning linnarahvale vabaajaveetmise
võimaluste laiendamine, mis on olulised linnavalitsuse ülesanded. Linn toetab pensionäride
ja vähemusrahvuste ühendusi, hoolitseb vähekindlustatud perede, eakate ja erivajadustega
inimeste eest.
Kõik need aastad Maardu arenes, saades edukaks omavalitsuseks suuresti tänu aktiivsetele
elanikele, kellede panus pole jäänud märkamata.
Pikaajalise ja kohusetundliku töö eest pälvis
Teenetemärgi Maardu linna sotsiaalosakonna
töötaja Tatjana Kisseljova.

Pikaajalise ja kohusetundliku ja tulemusliku
pedagoogilise töö eest Maardu lasteaedades ja
koolides said tänukirjad: Irina Penkina, Irina
Lapteva, Jelena Zajarina, Heidi Nurmela,
Anu Sibrits, Valerija Vassiljeva, Ljudmilla
Gavriltšik, Zinaida Ivanova, Valentina Semigailo, Svetlana Otinova, Olga Haak, Jelena Ossipova, Tatjana Petrova, Jekaterina
Kankova, Aleksei Jušinski, Galina Tšepaikina, Jüri Kalur.
Külalistele esinesid muusikafondi PLMF artistid Olga Zaitseva, Neeme Ots, Ralf Taal.
Kavas oli Goedicke, Chopin, Haydn. Kontserdil oli kaastegev Maardu Gümnaasiumi koor
Margarita Beljajeva juhatamisel.
MP
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LINNA ELu
Linnapeaveerg

Pärast valimisi

Kohalike omavalitsuste valimiste tulemustest ja linna lähituleviku
plaanidest räägib 31. oktoobril taas linnajuhiks valitud linnapea
Vladimir Arhipov.
Kohalike omavalitsuste valimised on lõppenud. Kuidas hindate valimiste tulemusi?
Valimised on toimunud ning olen
tänulik igale linnaelanikule, kes
võttis osa hääletamisest. Te tegite
oma valiku- Keskerakonna esindajatest koosnev tegevvõim sai valijate poolt veenva usalduse
mandaadi ehk ligi 60 protsenti valijate häältest, mis tagas linnavolikogus meile 15 saadikukohta
21-st. See viitab sellele, et linlased
toetavad linnavalitsuse tegevust
Maardu arendamisel. Absoluutne
enamus linnavolikogus annab
meile õiguse ja võimaluse ka edaspidi kellegagi koalitsiooni astumata juhtida linna iseseisvalt ning
jätkata meie poolt alustatud ja algatatud Maardu linna arendamise
projekte.
Kas see tähendab, et ülejäänud
kuue rahva poolt valitud saadiku hääled jäävad kuulmatuks?
Need saadikud esindavad erinevaid valimisliite ja ühte parteid.
Arvan, et pärast valimisi see ei
oma põhimõttelist tähtsust, kes
millist poliitilist jõudu esindab.
Meil on väike linn, kus me kõik
tunneme üksteist. Keskerakondlased on valmis tegema koostööd
kõigiga, kes siiralt aitavad kaasa
linna arengule ning mõtlevad
konstruktiivselt. Kõik asjalikud ettepanekud saavad läbivaadatud
sõltumata sellest, kes on nad esitanud.

Millised on linnavalitsuse plaanid lähitulevikuks?
Tulevikuplaanidest oleme korduvalt rääkinud oma valimiseelse
kampaania ajal. Loomulikult jäävad kõik lubadused jõusse, seda
enam, et paljud projektid on juba
alustatud ning on saanud rahastuse,
mis tähendab, et tööd jätkuvad.
Siinkohal nimetan neist olulisemad: lasteaia ehitamine Muugal;
veevarustuse ja kanalisatsiooni
ehitus Järveäärses piirkonnas ja
endise keemiakombinaadi maaalal; lasteaia Rukkilill projekteerimine
ja
ehitamine;
tänavavalgustuse
uuendamine
peaaegu kogu Maardu linna territooriumil; tervisekeskuse ehitamine Kütte tänavas ning mitmed
väiksemad projektid; jalakäijate ja
kergliiklusteede ehitamine, teede
remont jt. Ühesõnaga kõik, millega
linn on kohustatud igapäevaselt tegelema, olenemata valimiseelsetest lubadustest.
Mäletatavasti enne valimisi
mainisite plaani ehitada Maardusse jäähall.
Jah, selline mõte meil on. Kavatseme püstitada uue ehitise praeguse
rahvamaja asemele. Vanas heas kultuurikoldes valitseb minu meelest
hubane õhkkond, kuid hoone on ehitatud 1950 -ndate aastate lõpus keemiakombinaadi kommnoorte suure
entusiasmi toel ning kahjuks mitte
eriti kvaliteetselt, mistõttu on tänaseks päevaks oma aja ära elanud.

Uues hallis peaks lisaks kahele
jääväljale koos riietusruumide ja
kohvikuga olema ka väike konverentsisaal, samuti saab uues hoones
endale ruumid ka noorteteater
„Vejer i špaga“.
Küsimus on selles, kuhu üle viia
rahvaste kultuuriühendused, isetegevuse kollektiivid ja ringid, mis
asuvad praegu Rahvamajas.
Ilmselt tuleb nimetatud tegevused
üle viia samuti jäähalli või hoopis
politsei majja, kus on vabanenud
ruume, mida riik on põhimõtteliselt valmis andma linnale, kuid ei
suuda millegipärast otsustada, kas
anda tagastamatult või rendile ja
kui rendile, siis missuguse hinnaga? Sõltuvalt sellest ei saa me
tulevasele ehitajale oma täpset jäähalli nägemust esitada.
Puudutades vaid linna pädevuses olevaid küsimusi, on Teie
meelest veel mingeid probleemseid piirkondi linnaruumis, mis
vajavad kõrgendatud tähelepanu?
Muret teeb haridusasutuste hoonete tehniline seisukord. Kõiki
hooneid ootavad ees põhjalikud
remonditööd. Erilist tähelepanu
nõuab ka linna vanem osa. Muidugi me ei unusta Muugat ja Järveäärset elamupiirkonda. Samuti
vajab tähelepanu elamukvartal
Vana- Narva maantee piirkonnas.
Olin seal mitmeid kordi ning
kuulasin ära elanike soovid, millega püüame arvestada. Pole
tähtis, et antud juhul käib jutt
vaid kahest kortermajast ja mõnest eramust.
Millised soovid need olid?
Inimesed soovivad, et neil oleks
senisest mitmekesisemalt varustatud laste mänguväljak. Samuti oodatakse Muuga kergliiklustee
ühendamist väikesel lõigul samasuguse teega nende elamupiirkonnas. Transpordiühendus on seal
enam-vähem korras aga vajab veel
pisut korrigeerimist.
Mõni sõna transpordiühendusest. Enne valimisi rääkisite tasuta ühistranspordist Maardu ja
Tallinna vahel.
See tuleb 1. juulist. Jutt käib avalikest liinidest nr. 100 ja 101. Käesoleval ajal linn taotleb veel ühe
avaliku liini nr. 102 avamist. Nimetatud liini bussid hakkavad liikuma Maardust Tallinnasse Muuga
kaudu. Sooviksime, et liin nr. 102
kulgeks kuni Balti jaamani, kuid
see sõltub Harjumaa Ühistranspordikeskuse otsusest. Lisaks eelnevale peame veel vastu tulema
Järveäärse piirkonna elanike soovile suurendada bussipeatuste arvu
selles piirkonnas.
Seega meid ootab ees tavapärane,
kuid väga vastutusrikas tegevus
normaalses töises rütmis. Me jätkame elavat suhtlust linnakodanikega ning olen kindel, et ühiste
jõupingutustega suudame teostada
ka kõige julgemad plaanid.
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Kureonu Maardus lendas,
pisipõnnid üle andis

Oktoobris toimus Maardu
Vaba Aja Keskuse saalis vastsündinud linnakodanike ja
nende vanemate pidulik vastuvõtt, kus osales 16 perekonda.
Linnapea Vladimir Arhipov
õnnitles noori peresid ning traditsiooniliselt andis kõige
väiksematele maardulastele
üle nimelised hõbelusikad, lilled ja sünnitunnistused.
Pidulikul vastuvõtul viibisid
koos vanematega: Anastassia
Divonina, Milana ja Martin
Visnap, Karl Tulp, Daniel Nodžak, Darja Kozina, Emilia
Zubova, Mia Zorina, Sofia-Lisette Kivinukk, Kerti Sinkevitšus, Piia Pulk, Darja Savinova,
Evelina Vetšerkovskaja, Lera
Volk, Kamilla Belinovitš,
Demid Tšausov ja Sofia Jefimova.

Tähistame sünnipäeva
Oktoobri algul tähistas oma kolmandat sünnipäeva Maardu erivajadustega noorte päevakeskus, mis on linna poolt asutatud turvaliseks suhtlemiseks ning ea- ja võimetekohase tegevuskeskkonna loomiseks erivajadustega
noortele.
Aktiivne tegevus ja sotsialiseerumine
avaldavad positiivset mõju erivajadustega noorte suhtlemisoskustele ja
sotsiaalsele rehabilitatsioonile.
Keskuses on loodud kõik tingimused
ujumiseks ja sportimiseks jõusaalis.
Samuti korraldatakse väljasõite muuseumitesse ja näitustele.
Noortel oli võimalus külastada Eesti
Panka, käia Teletornis, Riigikogus ja
teistes huvitavates paikades. Ekskursioonid ja väljasõidud laiendavad laste
silmaringi ning aitavad omandada igapäevaelus vajalikke oskusi ja vilumusi.
Iga nädala reedel on võimalus suhelda
psühholoogiga.

Oivi Olle ja Julia Orelkova juhendamisel toimub noorte käsitöö ja meisterdamise ring. Valminud meeneid ning
muud käsitööd müüakse heategevusüritustel, talvekohvikutes ja linna laatadel. Arendav ja jõukohane tegevus
ning kvaliteetsed tugiteenused erivajadustega noortele on kättesaadavad nii
eesti kui vene keeles.
Möödunud aasta septembris avati
meie linnas erivajadustega lastele
mõeldud mänguväljak ning käesoleva
aasta mais valmis Eesti esimene spordiväljak puuetega inimestele, mis võimaldab tervislikult sisustada vaba aega
värskes õhus koos eakaaslastega.

Sotsiaalkindlustuseosakond
tuletablinnakodanikelemeelde!
Juubelitoetusesaamisekspalumeteatadaomaarveldusarvenumbervõitäpsustadaolemasolevpangakonto.
Linnavalitsus,kabinet104
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Georgi Bõstrov.
Talendi tahud. Saatuse tähised.

2017. aasta valimiste tulemused
Teadaolevalt toimus 15. oktoobril Maardu linnavolikogu liikmete valimine.
Kokku käis valimisjaoskondades 6330 inimest, mis teeb 49,2 % linna hääleõiguslikest kodanikest. Kokku
oli valitud 21 saadikut. Isikukvoot oli 299.
6330-st valimissedelist oli kehtivaid 6274.
Valimised võitis ülekaalukalt Keskerakonna meeskond, kelle poolt hääletas 3752 valijat ning mille tulemusena said keskerakondlased 15 mandaati. Parim tulemus kuulub Vladimir Arhipovile, kelle poolt hääletas 925 inimest, mis oli üle 3 isikukvoodi.
Allpool toome ära partei nimekirjade- ja valimisliitudele antud hääled ning iga volikogusse pääsenud isikule antud häälte arvud:
Eesti Keskerakond...............................................3752
Edgar Savisaare Valimisliit .................................692
Valimisliit MAARDU-MEIE KODU..................505
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei ........................474
Valimisliit MEIE MAARDU...............................423
Eesti Reformierakond..........................................250
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit ....................117
Üksikkandidaadid................................................38
Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine..................23
KOKKU ..............................................................6274
Eesti Keskerakond
VLADIMIR ARHIPOV ......................................925
JEVGENI GOLOVATŠ.......................................306
ERIKA TIGANIK ...............................................172
ANTS RAUDLA.................................................136
NATALIA KURŽEVA.........................................118
PAVEL ARHIPOV...............................................108
TÜÜNE NIKOLAJEVA......................................106
NIINA NETŠAJEVA...........................................91
PAVEL KUUSIK .................................................89
AILAR LYRA .....................................................85
RAVIL ALJUKOV ..............................................72
LIIDIA BODNAR ...............................................70
JELENA SMIRNOVA.........................................68
LARISSA VOITKO ............................................64
MARGARITA SUMINA ....................................62
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
VALEV KALD....................................................330
Valimisliit MAARDu-MEIE KODu
Esimesel sessioonil osales 21. saadikust 20. Ailar Lyra
ELVIIRA PIISKOPPEL ......................................119
volikogu esimeheks valimise poolt hääletas 18 saadiBORISS SLEPIKOVSKI ....................................113
kut.
Edgar Savisaare Valimisliit
31. oktoobril toimus Maardu linnavolikogu järjekordne
NIKOLAI DEGTJARENKO ..............................495
sessioon, mille käigus valiti Maardu linnapea.
AIVAR PARK .....................................................58
Linnapeaks valiti keskerakondlane Vladimir Arhipov,
Valimisliit MEIE MAARDu
kes oli ainuke kandidaat nimetatud ametikohale. VladiEDUARD TANVEL............................................248
mir Arhipovit toetas 18 saadikut.
Samuti valiti volikogu aseesimees. Ainukeseks kandi24. oktoobril kogunesid uue koosseisu liikmed oma daadiks nimetatud ametikohale oli keskerakondlane, peesimesele istungile ning valisid volikogu esimehe, kel- rearst Lidia Bodnar. Tema valimise poolt hääletas 21
leks sai seni abilinnapeana töötanud keskerakondlane saadikut.
Ailar Lyra.
MP

Toimetuse aadress:
Keemikute 12b, 74111 Maardu
Peatoimetaja: Liubov Komarova
Теl. 600 5510
E-post: ajaleht@maarduvak.ee
maardutoimetaja@gmail.com
Reklaam: maardureklaam@gmail.com

Tellija: Maardu linnavalitsus
Tiraaz 8700 eks
Trükitud trükikojas: Printall
Levi - Express Post AS
Ajaleht on paigutatud veebilehele maardu.ее
Lugege meid ka Facebookis facebook.com/m.panoraam/

7. oktoobril toimus Vaba Aja Keskuses Georgi Bõstrovist vändatud dokumentaalfilmi esilinastus, kuhu olid kutsutud kõik linnaelanikud. Kohal olid
ka linnajuhid, Venemaa saatkonna esindajad ning laulja Eduard Nihhaev, kes
esitas filmis laulu Georgi Bõstrovist. Filmi režissöör Oleg Bessedin tutvustas
vaatajatele filmi saamislugu.

Euroopa Liidu toiduabi jagamine

Maardu elanikele!
Sotsiaalministeerium jagab koos
Toidupangaga 2017. aasta sügisel ja
talvel Euroopa enim puudust kannatavate inimeste abifondi ostetud
toiduabi. Toiduabi on õigus saada
inimestel, kes 2017. aasta septembris ja augustis taotlesid ja said toimetulekutoetust või kellele maksti
neil kuudel vajaduspõhist peretoetust.
Eelpool toodust tulenevalt on Teil
õigus saada toiduabi, millele palume
järele tulla.
Toiduabi väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel. Kui Teil puudub võimalus nimetatud päeval
kaubale järele tulla, võite volitada
enda esindaja toiduabi välja võtma .
Kaup väljastatakse mõlemal juhul isikut tõendava dokumendi alusel.Oluline:
• Kaubale järgi tulles pidage palun
kinni päevast ja osutatud kellaajast.
• Üks komplekt toiduaineid kaalub
14 kg ning sisaldab: tatart, neljaviljahelbeid, jahu, riisi, kuivatatud puuviljasegu,
rapsiõli,
suhkrut,
veiselihakonserve, kanalihakonserve,
sprotikonservi, skumbriakonservid,
purgisuppi, šokolaadi, teed ja kohvi.
Toiduabile järele tulles tuleb kaasa
võtta kogu komplekt.
• Ühe toiduabi komplekti kaasa võt-

miseks tuleb kindlasti kaasa võtta
kaks tugevat kotti.
• Komplektide arv sõltub teie
pere/leibkonna liikmete arvust, mille
deklareerisite sotsiaaltöötajale siis,
kui toetust taotlemas käisite. Kui Teie
pere saab enam kui ühe komplekti,
palume kaasa võtta vastava arvu
kotte.
Näide:
5-liikmeline pere, kus kõigile on ette
nähtud toiduabi saab viis komplekti
toiduabi ehk 5 x 14= 70 kg. Vajalik
seega vähemalt 5 x 2 = 10 kotti.
• Kui on mitu komplekti, võib toiduabil mitu korda järel käia.
Kui loobute toiduabi saamise võimalusest või ei vaja seda, palun teavitage Toidupanga esindajat või oma
sotsiaaltöötajat. Küsimuste korral
võib samuti pöörduda kas kohaliku
Maardu linnavalitsuse sotsiaaltöötaja
tel. 6060744,6060747 või toidupanga
esindaja poole.
Euroopa Liidu toiduabi jagamine
toimub Maardus aadressil Langu 4
25.11.2017 kell 11.00-14.00
19.12.2017 kell 15.00-16.00
Toiduabi väljastatakse eelnevalt
koostatud nimekirjade alusel.
Toiduabi pakke jagab abivajajatele
Toidupank koostöös partnerite ja vabatahtlikega.

Avaldame sügavat kaastunnet Inna Pajulale kalli ema kaotuse
puhul.
Maardu Linnavalitsuse kollektiiv
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Eesti jalgpalli meistrivõistluste tulemused
Lõppenud on Eesti jalgpalli meistrivõistlused kõigile Maardu laste ja täiskasvanute meeskondadele.
Käesoleval hooajal teises liigas debüteerinud kaks meie meeskonda: Maardu
Linnameeskond II ja Maardu United saavutasid 14 meeskonna seas vastavalt 10.
ja 12. koha.
Uus meeskond Maardu Aliens osales esmakordselt 4. liigas lõpetades turniiri
eelviimase 8. kohaga.
Parimaid tulemusi saavutas 2002. aastal sündinud poiste võistkond (treener Valeri Brõlin), saavutades oma vanusergupis pronksmedalid.
Teine Valeri Brõlini poiste võistkond (sünd. 2003. aastal ) saavutas oma grupis
4. koha ning kahjuks ei pääsenud I liigasse.
Edukalt esinesid võistlustel 2005. aastal sündinud poisid (treener Aleksandr
Kruglov). Meie poisid saavutasid oma grupis 2. koha, saades seega võimaluse liikuda I liigasse.

Õnnitleme meie
juubilare!
Viimasel ajal on linnavalitsusel kujunenud heaks tavaks õnnitleda meie eakaid juubilare.
Avaldame siirast austust teie pikale ja väärikale eluteele. Paljude ajalooliste sündmuste keerises olete oma
töödes-tegemistes andnud endast parima tulevaste põlvede hüvanguks. Soovime teile tugevat tervist, jätkuvat
elurõõmu ja reipust ning lähedaste inimeste hoolivust ja
tähelepanu.
Olgu iga teie päev täis rõõmu ja positiivseid emotsioone, sest hea enesetunne on pikaealisuse võti. Palju
õnne!

Genrik Kotovits

Maardu linna jalgpallimeeskond on
kõrgemas liigas
Zinaida Hozjainova

Izabella Kornilova

Võidukalt lõpetas hooaja Maardu meeste jalgpallimeeskond. 29. septembril,
võistluste viimases 35. voorus alistasid meie poisid seisuga 1:0 Kuressaare
meeskonna.
Pühapäeval 5. novembril Maardu linna staadionil leidis aset ajalooline sündmusotsustavas Eesti meistrivõistluste I liiga mängus kohtusid kaks tugevamat meeskonda – Maardu ja Tallinna „Kalev“. Kõrgliigasse pääsemiseks oli meie poistele
vajalik eranditult võit.
Mäng algas Maardu meeskonna kiire väravaga. Skoori avas Vitali Gusev, pärast
mida vastased muutusid aktiivsemaks ning mäng kandus väljaku keskele. 52 minutil tallinlaste teravad rünnakuid päädis edu ning Ando Hausenberg viigistas
seisu. See värav muutis mängu mustrit üsna olulisel määral. Meie meeskond asus
jõuliselt rünnakule ning lisaaja esimesel minutil Vitali Gusev lõi otsustava värava,
mis tõi Maardu meeskonnale võidu ning avas tee kõrgliigasse.
Õnnitleme meie poisse ja nende treenerit Andrei Borissovit suure edu puhul!
Sergei PETROV

Aldona Jankovskaja
Pavel Puusepp

Kreeka-rooma maadluse turniir

Paraskovia Efimova

Ivan Gavrish

4.novembriltoimusMaardus46-ndatkordaA.Abergimälestuselepühendatudturniirkreeka-roomamaalduses.
Võistlustest võtsid osa kõik Eesti klubid ning sportlased Soomest. Kokku
tuli vaibale jõudu katsuma 142 maadlejat.
Kreeka-rooma maadlus on kahe sportlase heitlus. Võitluses kasutatakse erinevaid võtteid. Kahevõitluse eesmärk on suruda vastane vaibale selili (toucher).
Võitlejad koguvad iga viske või muu võtte eest teatud arv punkte, mida määravad kohtunikud peakohtuniku eelneval heakskiidul.
Võitluse pikkuseks on kaks kolmeminutilist perioodi. Kui võitja pole selgunud, siis loosi abil saab üks võitlejatest võimaluse rünnakuks. Eduka rünnaku
puhul antakse võit ründajale, kuid ebaõnnestunud rünnaku puhul sellele, kes
oli kaitses.
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Politsei
kroonika

Maardu Linnavarahooldus
on talveks valmis

Talv on suureks katsumuseks nii
loodusele kui ka tänavahoolduse firmadele.
Maardu Linnavarahooldus on edukalt
hakkama saanud linna teede ja tänavate
lumekoristusega ning libedusetõrjega.
Käesoleval aastal on tööde kvaliteedi
tõstmiseks soetatud uus traktor Kubota
L7 ja veok Volvo FM370 ning sellest
lähtuvalt said tööd neli meie linna elanikku.

Leping linnavalitsusega linna tänavate talvehoolduseks on allkirjastatud.
Lumekoristusmasinate juhid läksid üle
ööpäevaringsele töörežiimile. Soetatud
reagentide varu on üle 500 tonni, mis
on 12% rohkem kui eelmisel aastal.
Julgen kinnitada, et Maardu Linnavarahooldus annab endast parima mugavaks teede kasutamiseks, kõnniteede ja
bussipeatuste korrashoiuks talvisel ajal.
Siinkohal pöördun kõikide teenistuste

poole, kes tegelevad lumekoristuse ja
libedusetõrjega meie linnas- kinnisvarahoolduse firmad, eramajade omanikud, korteriühistud: „Ärme anname
talvele, lumesajule ja kiilasjääle rikkuda meie linnaelanike head tuju“.
Olge ettevaatlikud, hoidke ennast ja
oma autosid.
Andrei KNJAZEV
Maardu Linnavarahooldus OÜ
peainsener

Maardu 40. nädal (02. oktoober –
09. oktoober 2017)
Registreeritud 7 kuriteoteadet
1. Ringi tn naisterahvas kohtus naabriga ja tegi nalja, et vaatamata sellele,
et naaber hoidub kõrvale temaga kohtumast, ta siiski sai temaga kokku, naaber aga ilma midagi ütlemata, tuli
kallale ja lõi käega vastu pead, tekitades
füüsilist valu;
2. Kallasmaa tn naisterahvas teatas, et
tema joobes elukaaslane lõi teda rusikaga vastu jalga, tekitades teatajale füüsilist valu, nähtavad tervisekahjustused
puuduvad;
3. Keemikute tn naisterahvas lõi oma
elukaaslasele panniga näkku, tekitades
talle kehavigastusi näo piirkonnas;
4. Kassitatra tn naisterahvas lõi abikaasat noaga selga, tekitades sellega
füüsilist valu ja kehalisi vigastusi, kannatanu toimetatud PERHi ja isik jääb
jälgimisele vähemalt 24h intensiivravi
osakonda;
5. Keemikute tn alaealise tütre ja isa
vahel tekkis konflikt, mille käigus isa
haaras tütre kätest, tekitades sellega
füüsilist valu ja tervisekahjustusi;
6. Keemikute tn peretüli käigus meesterahvas kiskus elukaaslase juustest ja

Kui akna taga sügishallad...
Sügisõuestormab,tuulpuhub,
lehtikeerutabjavihmakallab.Kuid
meilpolepõhjustkurtakehvailma
ülejakurvastada,sestmeielinnas
elabpaljusuurepäraseidkäsitöömeistreid,keskoovadkordumatuid
talviseidkudumeid.Käsitööhuvilisi
ühendabväikehubanepoekenimega
Nitka,misasubRozalimajas.
Külastasimekülalislahkeidperepoe
perenaisiVeneraHänninenijaTatjanaMuhharjamovat.
Rääkige palun, kuidas tekkis poe
avamise mõte?
Poe idee tekkis kaks aastat tagasi.
Meie pere naised on olnud alati tublid
käsitöötegijad; kellele meeldis õmmelda, kellele tikkida aga mulle meeldis kududa. Käsitööpoest ostes ei
olnud alati võimalik leida seda, mida
parasjagu vajasin ning siis tekkiski
mõte teha oma käsitöö kauplus.
Esialgu oli plaanis avada ainult internetipood. Pooleteise aasta jooksul
tekkisid kauplusel oma püsikliendid nii
Eestist kui ka mujalt. Meie internetipoest on võimalik osta maailma brändide lõnga, mida on Eestis veel vähe
esitletud. Ostjad avaldasid soovi tutvuda kaubaga kohapeal. Kaupluse asukohaks valisin oma kodulinna Maardu.
Miks valisite kaupluse nimeks
Nitka?
Poe peamiseks eesmärgiks oli käsitöölõngade müük, millest lähtuvalt tuli
lihtne ja meeldejääv nimi Nitka.

Millist lõnga oma poes pakute?
Pakume maailmas tuntud Türgi tootjate Alize, Yarnart, Nako, Gazzal ja
Kartopu lõnga. Meie kaubavalik pole
juhuslik. Nimetatud tootjate toodang
vastab "Oeko-Tex standart 100" standarditele. "Oeko-Tex standart 100" garanteerib
lõnga,
kanga
ja

Ajaloolisi fakte kudumisest
Varrastel kudumise kunst sai alguse sadu aastaid
tagasi. Oma kodutekstiili mitmekesistamiseks kasutasid meie esivanemad lihtsaid materjale ja tagasihoidlikke mustreid.
Vana-Egiptuse seinamaalingutel on avastatud
kudumiga sarnastesse kangastesse riietatud naiste
kujutisi ning iidses Ninives on leitud joonistusi,
milledel oli kujutatud kootud sokkides sõdalasi.
Vana-Kreeka Trooja sõjaaegsetel vaasidel on
näha sõjavangi sattunud Trooja aukandjaid, kes

tekstiilitoodete keskkonnasõbralikkuse
ning ei kujuta ohtu tervisele. Nimetatud
sertifikaadiga kaupade tootmisel pole
kasutatud kahjulikke kemikaale.
Kust te lõnga sisse ostate?
Otse tootjatelt.
Rääkige palun midagi huvitavat,
näiteks lõngast, mida kasutatakse

kandsid kudumit meenutavaid liibuvaid pükse.
Pompei tardunud laavas on leitud kootud suka jäljendeid. Maailma üheks vanimaks säilinud kudumiks on laste sokk, mis leiti Egiptuse hauakambrite
lahtikaevamisel. Iidne sokk meenutab tänapäevast
labakinnast, sest suure varba osa oli kootud eraldi,
tingituna tollaste jalanõude eripärast. Arvatakse, et
selle haruldase soki vanuseks on ligi 4 tuhat aastat.
Hiljem leiti veel teisigi kootud sukki ja sokke, mis
olid valmistatud 14-11 saj. e.m.a.
Esimene kootud riietusese meie ajaarvamise

lastekudumite valmistamisel?
Kaupluses Nitka on esindatud lai
valik laste lõnga. Lõngad, mis sisaldavad villa ja teisi kiude on antibakteriaalsed ja hüpoallergilised. Samuti on
laste villast tooted eriti pehmed.
Teie poest saab osta ka valmis käsitööd.

ajast on pärit Lähis-Idast. Kairos leiti kaunis kootud kleit, mis oli valmistatud metallist kudumisvarrastel ning dateeritud meie ajaarvamise
algusega. 3.-5. sajandist pärit kudumeid on leitud
Euroopast ja Peruust.
Euroopasse tõid kudumistehnika Egiptuse kristlased-koptid. Oma misjonireisidel tõid nad kaasa
kudumeid, mis pälvisid eurooplaste tähelepanu
ning tekitasid huvi kudumistehnika vastu.
Esialgu oli kudumine Euroopas meeste pärusmaa. Mehed kudusid endale sukki ning kandsid

riietest, lükkas ta pikali, mees väitis, et
pole naise suhtes vägivalda kasutanud
aga naine ise teda näost kriimustanud,
naisterahval väliseid vigastusi ei olnud,
meesterahval olid välised vigastused
(kriimustused näos);
7. Stardi tn perekonflikti käigus mees
haaras naist kaelast kinni ja kägistas, tekitades sellega füüsilist valu.
Maardu 42. nädal (16. oktoober –
22. oktoober 2017)
Registreeritud 7 kuriteoteadet
1. Kirsipuu tn naisterahvas teatas, et
abikaasa lõi teda käega näopiirkonda;
2. Keemikute tn metsapargis tundmatute isikute poolt pekstud joobes olekus
olnud noormehed;
3. Avara tn baaris toimus kaklus joobnud külastajate vahel;
4. Ringi tn peale alkoholi tarvitamist
meesterahvas lõi jalgadega mitu korda
elukaaslase näo ja keha piirkonda;
5. Kellamäe tn perekonflikti käigus
meesterahvas lõi rusikaga kaks korda
abikaasa näkku;
6. Ringi tn kinnipeetud joobes olekus
juhtinud mootorsõidukit meesterahvas;
7. Kaubakeskuses asuvast juveelipoest
sissemurdmise teel on varastatud juveelitooted maksumusega rohkem, kui
1000 eurot.
Koostas:
Roland MERITEE
komissar
Ida-Harju konstaablijaoskond
piirkonnapolitseinik

Meilt saab osta valmis käsitööd või
lasta tellimustööna valmistada. Meiega
teevad koostööd mitmed suurepärased
Tallinna ja Maardu kudujad: Ella Novikova, Ljubov Miškina, Olga Smolina,
Ljubov Šmatok, Jelena Solodovnik,
Irina Kohan.
Milliseid kaupu lisaks lõngale ja käsitööle veel müüte?
Kaupluses Nitka saab osta ka erinevaid käsitöövahendeid ning samuti on
meil pakkuda mõningane valik õmblustarvikuid. Arvan, et meie poest leiab
igaüks mõne toreda kingituse oma lähedasele- lõngakerast, pehmest mänguasjast kuni sooja kampsunini.
Meie jutuajamise lõpetuseks tahaks
hajutada paar müüti laste akrüüli
kohta.
Valitseb arvamus, et laste riideid kootakse vaid naturaalsest lõngast: puuvillast, bambusest jne. Kuid vaatame
asjale teisest küljest. Laste jaoks tahaks
valida midagi erilist, midagi õrna, ilusat
ja samal ajal mugavat ja mitteallergilist.
Sellisel juhul dermatoloogid soovitavad
nii lastele kui ka täiskasvanutele laste
akrüüli.
Akrüüli nimetatakse kunstvillaks,
sest ta sarnaneb ehtsa villaga ning tal
on palju häid omadusi. Akrüüli värvid
on erksad ja kaunid. Sellest lõngast
valmistatud tooted vanuvad vähem,
neid on mugav kanda ja nad on soojad. See lõng ei tekita allergiat.
Ideaalne lõng laste kudumite valmistamiseks, sest sobib õrnale ja tundlikule nahale.
Soovime kollektiivile loomingulist
edu ja õitsengut! Täname, et kingite inimestele soojust ja rõõmu!

neid mitu paari ülestikku. Näiteks 13. sajandi
Prantsusmaal muutus kudumine kasumlikuks
tootmiseks, kuhu naisi ei lubatud. Mehed kudusid
riietusesemeid, sukki, sõrmikuid ning isegi kübaraid ja kardigane.
Šotimaal tegelesid 17.-18. sajandil kudumisega
terved perekonnad. Nad lõid kauneid ning kordumatuid mustreid, millega olid kaunistatud sõrmikud, sukad, sviitrid. Lõng immutati spetsiaalsete
õlidega, mis tagasid soojapidavuse kudumites,
mida kandsid meremehed.
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Valgusfooride maal

Helkur on liikluses
märgatavust tagav
varustus

Saabunud on pikad ja pimedad sügisõhtud
ning sellega seoses muutub oluliseks jalakäijate
nähtavus liikluses.
Helkurid aitavad päästa elusid, nad on jalakäijale
pimedal ajal kohustuslikud nii sõidu- kui ka kõnniteel, sõltumata ilmastikuoludest ja tänavavalgustusest.
Uues Liiklusseaduses on öeldud: „Helkur on vahend inimese või muu objekti märgatavuse suurendamiseks pimedal ajal sellelt vahendilt
valgusallika poole tagasi peegelduva valguse abil,
mis on nähtav lähitulede valgusvihus vähemalt
150 meetrit ja kaugtulede valgusvihus vähemalt
300 meetrit”.
Spetsialistid väidavad, et valdavatel juhtudel liiklusõnnetuses kannatada saanud jalakäijad ei kasutanud lihtsaimat turvavarustust ehk helkurit.
Selleks, et tõsta teadlikkust helkuri vajalikkusest,
toome siinkohal välja kolm huvitavat fakti helkurite kohta.
1. Helkur kulub
Helkur kulub ja mitmeid aastaid kasutusel olnud
helkur ei peegelda valgust enam sama hästi nagu
uus. Riietele õmmeldud helkurribad kuluvad kasutamise käigus ja pesumasinaga pestes. Helkuri
peegeldavat toimet saab aga kergesti kontrollida:
võta mobiiltelefon ja tee riietest välguga foto. Kui
helkuri kohad ei ole selgelt eristatavad, siis ei peegelda helkur enam korralikult.
2. Ka valgustatud tänaval on vaja helkurit kasutada
Sügisel ja talvel juhtub liiklusõnnetusi ka valgustatud linnatänavail, sest tänavavalgustus ei muuda
ümbrust sama nähtavaks nagu päevasel ajal. Autojuhi jaoks halvendavad nähtavust ka vihm ja
märjalt asfaldilt peegelduvad auto- ja tänavatuled
ning puude ja põõsaste varjud.
3. Erksavärvilised riided ei ole autojuhile pimedas paremini näha. Erksad värvid on päeval hästi
nähtavad, sest nad eristuvad taustast. Pimedal ajal
ei ole aga riiete värvusel suurt tähtsust, sest siis on
kõik värvid halvasti näha. Helkur peegeldab tagasi
sõiduki tulede valgust ja muudab seega jalakäija
pimedas nähtavaks.
Helkuri kandmine pimedal ajal on jalakäijale kohustuslik, see peab olema nähtav igast suunast ja
soovituslikult paiknema paremal küljel põlve kõrgusel, lapsel peab helkur asuma täiskasvanud inimese põlve kõrgusel, mis on optimaalne kõrgus
arvestades autotulede kõrgust. Kuna helkur peab
olema nähtav igast suunast, siis selle ideaalne võimalus on riputada ta justnimelt küljele.
Helkurid saavad päästa jalakäijate elusid ning on
suureks abiks kõigile transpordivahendite juhtidele.
Olgem tähelepanelikud! Hoolitsege enda ja oma
lähedaste ohutuse eest.
Roman FILIPTŠuK,
autokooli Nord sõiduõpetaja

Õues on sügis, mis tähendab, et on tulnud aeg pidada
Maardu Gümnaasiumi traditsioonilist pidupäeva, mille
nimeks on „Valgusfooride maal“.
Nimetatud üritus on hakanud guse aabitsast. Järk-järgult
meie lastele väga meeldima. lapsed õpivad iseseisvumist
Tavapäraselt toimub see 1. ja 2. ning valmistuvad toimeklassi õpilastele ning nii oli see tulekuks vanemates klassides.
ka tänavu.
Üheks oluliseks teemaks on
„Valgusfooride maal“ on üsna oskus iseseisvalt liigelda kodu
mitmetahuline. Ühelt poolt on ja kooli vahel. Tänu üritusele
üritus mõeldud meeleolukaks „Valgusfooride maal“ saavad
laste vaba aja veetmiseks, lapsed teada, kuidas õigesti
teisalt sisaldab see endas ka käituda tänaval ehk kuidas
liikluseeskirjade õppimist.
jalakäijana osaleda liikluses.
Kõikide laste koolitee saab alÜrituse külalised olid Maardu

noorsoopolitsei vanemkomissar Jelena Polkopa ja lõvi Leo.
Mänguline lõvipoiss Leo oli
kui kehastunud muinasjututegelane, samas kui politseinik Jelena Polkopa selgitas
jalakäijate liikluseeskirjade
tundmise tähtsust. Siinkohal
peame kiitma meie asendamatuid õpilasnäitlejaid ja õpilasomavalitsuse liikmeid, kes olid
suureks abiks vahva ürituse
korraldamisel.
Lapsed lahendasid huvitavaid
mõistatusi ning osalesid

põnevates teatevõistlustes. Iga
laps sai liiklusaabitsa ja
helkuri. Ürituse lõpus söödi
kommi ning tehti ühispilti koos
Jelena Polkopaga, vapra Leoga
ning vahvate Maardu Gümnaasiumi noorte näitlejatega.
Tulevased Maardu Gümnaasiumi esimese klassi õpilased
veel ei tea, et järgmise aasta
oktoobri eelviimasel nädalal
ootab neid ees meeldiv üllatus
nimega „Valgusfooride maal“.
Deniss ŠERSTNJOV

Kohtume raamatukogus!
Üleriigilised raamatukogupäevad "Kohtume raamatukogus!"
toimusid traditsiooniliselt 20.30. oktoobrini sellel aastal 27.
korda.
2017. aasta kuulutati Eestis laste
ja noorte kultuuriaastaks. Teemaaasta raames toimusid meie raamatukogus laste ja noorte
kultuuriaasta erinevad üritused,
mille eesmärk oli muuta laste ja
noorte kultuurielu veelgi sisukamaks ja põnevamaks.
20.10 -30.10. 17 Joonistuste näitus laste osakonnas "Kohtume raamatukogus!"
20.10.17 Laste lugemissaalis olid
avatud meisterdamistoad koolieelikutele. Lapsed värvisid, kleepisid, meisterdasid kaarte.
24.10.17 Raamatukogu külaliseks oli Valgevene kultuuriühing.
Lasteaia Rõõm põnnid tutvusid
valgevene kultuuri- ja kommetega. Lapsed laulsid, mängisid.
Kõigil oli väga lõbus!
25.10.17 Toimus meisterdamistund erivajadustega noortele.
Meisterdamistoas oli võimalik
valmistada meelepärane kaart.
Lastele väga meeldis. Nad olid
tublid!
26.10.17 Etendus "Punamütsike", mis oli täis põnevust, huumorit ja muusikat. Näidendi esitas
Maardu Gümnaasiumi kooliteater
ja teater „Vejer i Špaga“ E. Antropova juhtimisel.

Kõik lapsed ja näitlejad said kingitused.
20.10 – 30.10 Väliskirjanduse osakonnas oli avatud Marina Tsvetajeva elule ja
loomingule pühendatud raamatute näitus.
27.10.2017 Marina Tsvetajeva
elule ja loomingule pühendatud
viktoriin. Viktoriin koosnes 40-st
küsimusest Marina Tsvetajeva
loomingust ja eluloost. Iga soovija

sai võimaluse vastata neljale küsimusele.
Õigesti vastanud lugejad said auhinnaks Marina Tsvetajeva luulekogu, pastapliiatsi, märkmiku ja
järjehoidja. Paljud külalised said
viktoriiniga väga hästi hakkama.
Päeva jooksul kõlasid ka Marina
Tsvetajeva laulud ja luuletused
(audio).
Raamatukogupäevade jooksul
said külastajad tutvuda näitustega

„Raamatukogu kirjanduses" ja
„Raamatud kirjanduses“ (kuidas
õigesti lugeda, saada raamatusõbraks jne), mis pakkus neile suurt
huvi.
20.10 – 30.10 Lugemissaalis raamatute näitus „Meie lugejate lemmikud TOP-20“
20.10 – 30.10 Eesti kirjanduse
osakonnas raamatute näitus
„Minni Nurme – 100“
Suur aitäh kõikidele osalejatele!
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SISSETuLEKuD HAKKAVAD MÕJuTAMA
MAKSuVABA TuLu SuuRuST
Laidi SuuMANN
Teenindusosakonna Tallinna büroojuht
Maksu- ja Tolliamet
2018. aastal muutuvad oluliselt maksuvaba tulu arvestamise põhimõtted. Seni
kehtis kõigile füüsilistele isikutele aastas
üks kindel maksuvaba tulu määr (2017.a
oli see 2160 eurot, ehk 180 eurot kuus),
lisaks täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. 2018. aastast hakkab üldine maksuvaba tulu määr
olema 6000 eurot aastas ehk 500 eurot
kuus, täiendavat maksuvaba tulu pensionitele ja tööõnnetushüvitistele enam ei
ole.

Tulude suurus ja
maksuvaba tulu 2018. aastal

uuenenud
hemodialüüsikabinet
asub nüüdsest
Lasnamäe Tervisemajas
Lasnamäe Tervisemajas avati suve hakul kõikidele tänapäevastele nõuetele vastav hemodialüüsikabinet, mis
parandab oluliselt dialüüsiravi kättesaadavust neerupuudulikkusega patsientidele. Maardu elanike jaoks
tähendab see teenuse kättesaadavust võimalikult kodu
lähedal, mis aitab kaasa haigete elukvaliteedi parandamisele.
Varem Lasnamäel aadressil Punane 40 asunud hemodialüüsikabinet ootab nüüd patsiente varasemast hoopis parematesse tingimustesse aadressile Linnamäe tee 3.
Kabineti avas Fresenius Medical Care OÜ koostöös
Lääne-Tallinna Keskhaiglaga.
Hemodialüüsiravi on mõeldud kroonilise neerupuudulikkusega patsientidele – neile, kelle neerukude on pöördumatult kahjustunud ja kelle neerud ei tule seetõttu iseseisvalt oma ülesannetega toime. Dialüüsiraviks
kasutatakse spetsiaalset aparaati. Protseduur kestab 4-5
tundi ning reeglina peab dialüüsiravi tegema kolm korda
nädalas.
Patsiente võetakse vastu kahes vahetuses – hommikul ja
lõunal. Korraga läbivad protseduuri kuus patsienti, kohapeal on neid abistamas kaks õde ja hooldustöötaja. Patsiente võetakse vastu kuuel päeval nädalas – üksnes
pühapäeviti on kabinet suletud. Riigipühad see-eest vastuvõtuaegu ei mõjuta.
Mitmeid aastaid hemodialüüsiravi saavad patsiendid on
uue kabinetiga väga rahul. Kuna protseduuri ajal lamatakse voodis, saab samal ajal vaadata soovi korral telerit.
Kabinetis on igal patsiendil eraldi monitor ja kõrvaklapid.
Hemodialüüsi protseduuri juurde kuulub ka korralik toidukord, mida võib süüa nii protseduuri ajal või puhketoas
pärast protseduuri lõppemist. Toidu võib soovi korral ka
koju kaasa võtta.
Patsiendid saavad oma autot parkida tervisemaja juures
tasuta – selleks antakse neile kabinetist kliendikaart. Patsientidele, kellel pole võimalust ravile tulla iseseisvalt, korraldab tasuta transpordi Fresenius Medical Care OÜ.
Maailma juhtiv hemodialüüsiravi teenuse ja toodete pakkuja Fresenius Medical Care tegutseb Eestis 14. kliinikus,
mis võimaldab kvaliteetset ravi üle Eesti.
Lasnamäe Tervisemaja hemodialüüsikabinetis tegelevad
patsientidega Lääne-Tallinna Keskhaigla arstid, õed ja
hooldajad. Lääne-Tallinna Keskhaigla on hemodialüüsiravi patsientide arvu poolest suurim raviasutus Eestis, dialüüsiravi teostatakse seal alates 1978. aastast. Haigla
koostöö Fresenius Medical Care’iga sai alguse 2005. aastal.

2018. aastast hakkab maksuvaba tulu
summa sõltuma isiku aastatulu suurusest
ning võib olla väga erinev.
Inimestele, kelle tulu on alla 14 400 euro
aastas (alla 1200 euro kuus), on ette nähtud maksimaalne maksuvaba tulu 6000
eurot aastas (500 eurot kuus).
Kõigile inimestele, kelle tulud jäävad
vahemikku 14 400 -25 200 eurot aastas
(1200-2100 eurot kuus), leitakse personaalne maksuvaba tulu valemi alusel.
Aastase maksuvaba tulu valem: 60006000/10800 x (aastatulu summa – 14400).
Nii näiteks arvutatakse aastatuluga 15
600 eurot maksuvaba tulu 5333 eurot järgmiselt:
1. 15 600 – 14 400 = 1200
2. 6000 ÷ 10 800 = 0,55556
3. 0,55556 × 1200 = 666,67
4. 6000 – 666,67 = 5333,33 eurot
Inimestele, kelle tulu on üle 25 200 euro
aastas (üle 2100 euro kuus), ei ole maksuvaba tulu ette nähtud.
Aastatulu
Maksuvaba tulu summa arvutamisel
võetakse aluseks kõik aasta jooksul saadud tulumaksuga maksustatavad tulud.
Aastatuluna arvestatakse palk, preemia,
puhkusetasu (sh täiendavad lisapuhkused), juhatuse liikme tasu, võlaõiguslike
lepingute alusel saadud tasud, vanemahüvitis, haigushüvitis, pension (vanaduspension, töövõimetuspension, eripensionid,
toitjakaotuspension), maksustatav toetus
(nt PRIA poolt makstav pindalatoetus),
ettevõtlustulu, välismaalt saadud tulu,
kasu vara võõrandamisest (metsamaterjali
ja kasvava metsa raieõiguse müük, kinnisasjade müük, väärtpaberite müük), rendija üüritulu, intress, maksustatav stipendium, jne., samuti dividendid ja muud
osakapitali väljamaksed, millelt maksab
tulumaksu ära äriühing.
Aastatuluna ei võeta arvesse maksuvabasid tulusid nt eluaseme müük, omandireformi käigus tagastatud vara müük,
kasutatud asjade müük (sh auto ), maksuvaba stipendium, maksuvabad toetused
(lastetoetus, toimetulekutoetus, puuetega
inimeste toetus, töövõimetoetus), elatis,
lähetuse päevaraha jms.
Uus maksuarvestuse süsteem eeldab, et
iga inimene ise peaks senisest rohkem
juba aasta kestel pöörama tähelepanu sellele, milliseks kujuneb tema aastane tulu
ja kuidas see mõjutab tema poolt makstavat tulumaksu.
Et tulusid deklareerima asudes oleks
vähem üllatusi, peaksid inimesed juba
2017.a lõpus mõtlema läbi oma järgmise

aasta igakuised tulud ning võimalikud
muud tulud (metsa müük, väärtpaberid,
dividendid, PRIA toetus, üüritulud jmt)
ning tegema eeldatava aastatulu põhjal
otsuse igakuise maksuvaba tulu kohta.
Maksuvaba tulu avaldus
Aasta kestel rakendatakse maksuvaba
tulu kuupõhiselt tulumaksu kinnipidaja
(väljamakse tegija) poolt. Maksuvaba tulu
summa arvutatakse vastavalt brutotöötasu
(arvestatud töötasu, millelt peetakse kinni
tulumaks, töötuskindlustus- ja kogumispensioni makse) või muu väljamakse brutosumma suurusele.
Väljamakse tegijal on õigus rakendada
maksuvaba tulu ainult siis, kui inimene on
esitanud vastava avalduse. Maksuvaba
tulu saab rakendada ainult üks tulumaksu
kinnipidaja, taoline põhimõte kehtib ka
praegu. Inimestel, kes töötavad mitmes
töökohas või kes töötavad ja saavad pensioni, tuleb teha valik, kellele maksuvaba
tulu avaldus esitada.
Soovitav on esitada üks avaldus terveks
aastaks. Vajadusel saab aasta jooksul avalduse tagasi võtta või muuta avaldusel olevat maksuvaba tulu summat. Maksuvaba
tulu summat võib muuta üks kord kuus,
kuid igakuiselt avalduste esitamine ei ole
mõ
tekas.
Kui aastatulu on kuni 14 400 eurot
(kuus kuni 1200 eurot) või aastatulu on
suurem, aga ainult üks väljamaksete tegija
ja muid tulusid ei ole ette näha võib esitada avalduse kuhu on märgitud „arvestada maksuvaba tulu“.
Sellise avalduse korral arvestab väljamakse tegija maksuvaba tulu seadusejärgses määras. Maksimaalne maksuvaba
tulu kuus 500 eurot ning seda saab arvesse
võtta kuni 1200 eurose tulu puhul. Nendele, kelle tulu on üle 2100 euro kuus, ei
ole maksuvaba tulu üldse ette nähtud. Kui
sissetulekud on kuus 1200 – 2100 eurot,
siis arvutatakse maksuvaba tulu valemi
järgi : 500 - 500 ÷ 900 x (väljamakse 1200). Mida suurem on tulu, seda väiksemat maksuvaba tulu saab rakendada nt
1300 eurose töötasu puhul on maksuvaba
444,44 eurot kuus, 1500 eurose töötasu
puhul 333,33 eurot jne.
Seni esitatud avaldused maksuvaba tulu
rakendamiseks jäävad kehtima ning väljamaksete tegijad (tööandjad, Sotsiaalkindlustusamet), kellele need avaldused
on esitatud, arvestavad tulumaksu kinnipidamisel seadusejärgse maksimaalse
maksuvaba tuluga. Silmas tuleb pidada
aga seda, et tulumaksu kinnipidaja saab
arvestada üksnes tema enda poolt tehtavate väljamaksetega, inimese teisi sissetulekuid ta ei tea ja nii võib tekkida
olukord, kus järgmisel aastal tuleb inimesel tulumaksu juurde maksta.
Kui sissetulekuid on erinevatest allikatest ning tulu jääb vahemikku 14 400
kuni 25 200 eurot aastas (1200 kuni 2100
eurot kuus), siis peaks esitama avalduse,
kus on näidatud konkreetne maksuvaba
tulu summa.
Näiteks saab brutotöötasu 800 eurot
kuus ning pensioni 500 eurot kuus, tulud
kuus on 1300 eurot. Olenemata sellest,
kummale väljamakse tegijale ta on varasemalt maksuvaba tulu avalduse esitanud,
peaks ta tegema uue avalduse, milles näidata maksuvaba tulu summaks maksimaalselt 444 eurot. Kui juba esitatud
avaldust mitte muuta, siis saab väljamakse

tegija rakendada 500 eurost maksuvaba
tulu. Töötaja aastatulu kokku on aga suurem kui 14 400 eurot, seega temale ettenähtud maksuvaba tulu ei ole mitte 6000
eurot vaid 5333,33 aastas ja tuludeklaratsiooni alusel tuleks järgmisel aastal tulumaksu juurde maksta. Kui ta teab, et saab
aasta jooksul veel lisaks maksustatavaid
tulusid (nt üüritulu või PRIA-st ühtse pindalatoetust), siis tuleks ka see tulu maksuvaba tulu rakendamise avalduses
arvesse võtta.
Aasta lõpliku maksuvaba tulu kujunemist hakkavad mõjutama ka dividendid.
Näiteks, töötasu- ja/või juhatuse liikme
tasu aastas kokku 12 000 eurot, dividendid 5000 eurot. Aasta tuluga 17000 eurot
on ettenähtud maksuvaba tulu 4555 eurot.
Kui aasta jooksul arvestati maksuvaba
500 kuus, siis tuludeklaratsioonis tuleb
töötasu pealt tulumaksu juurde maksta.
Kui kuusissetulekud lähenevad 2100
eurole või ületavad seda, peaks esitama
avalduse, et maksuvaba tulu üldse ei rakendataks.
Sellise avalduse esitamine tuleb kasuks
ka neile, kelle aastatulu on keeruline prognoosida või kellel on plaanis teha vara
võõrandamise tehinguid ning aastatulu
võib tulla suurem kui 25 200 eurot.
Näiteks kui inimene, kes saab 2018.a
brutotöötasu 800 eurot kuus, müüb vara
(kinnistu või metsamaterjal) ja saab kasu
summas 20 000, seega on tema aastatulu
kokku 29 600 eurot ning maksuvaba tulu
0 eurot. Kui sellise tehingu toimumine on
juba ette teada, siis on soovitav esitada
avaldus üldse mitte maksuvaba tulu rakendada. Kui tulu saamine ei olnud ette
teada, siis võiks aasta kestel maksuvaba
tulu arvestamise avalduse tagasi võtta, et
hiljem tuludeklaratsiooni alusel makstav
summa oleks väiksem.
Inimese lõplik maksuvaba tulu suurus
selgub järgmisel aastal tuludeklaratsiooni
esitamisel. Igakuine maksuarvestus ei
anna enam kõigil juhtudel sama tulemust,
mis aastapõhine maksuarvestus.
Kui maksuvaba tulu on rakendatud igakuiselt suuremas summas, kui tulud
kokku võimaldavad, siis tuleb tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde
maksta.
Kui tulumaksu kinnipidamisel ei ole
maksuvaba tulu arvesse võetud või ei ole
seda kogu aasta ulatuses ära kasutatud,
siis saab inimene tuludeklaratsiooni alusel
enammakstud tulumaksu tagasi.
Maksu-ja Tolliamet loob E-maksuametisse uue lahenduse „Minu sissetulekud“,
et inimesed saaksid olla kursis oma maksuvaba tulu kasutamisega ja võimaliku
täiendava maksukohustusega, mis tuludeklaratsiooni alusel tekib. Praegu on
võimalik väljamakseid ja maksuvaba tulu
kasutamist näha e-maksuameti/e-tolli rubriigist „Töötamine ja väljamaksed“ , >
„TSD koondandmed“> „Väljamaksete
andmete vaatamine.
Soovitame kõikidel inimestel oma kontaktid Maksu- ja Tolliametis üle vaadata
ja värskena hoida, et saaksime vajadusel
teada anda, kui aasta jooksul meile esitatud andmete alusel hakkab maksuvaba
tulu piirmäär täis saama.
Teavet muudatustest ning muud maksualast infot leiab Maksu-ja Tolliameti kodulehelt https://www.emta.ee/et/eraklient
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Taekwondo Eesti karikas 2017
14. oktoobril toimusid Ahtme
spordikeskuses Kohtla-Järvel
järjekordsed Eesti lahtised karikavõistlused ITF taekwondos
algajatele, millest võtsid osa
sportlased Eestist ja Venemaalt, kokku 154 sportlast.
Võisteldi sparringus ja thulis.
Klubi Katleri Shogen Club
esindasid 24 sportlast: 6 Maardust ja 18 Tallinnast.
Kokku on meie medalikogumis
27 medalit: 14 kulda, 8 hõbedat
ja 5 pronksi, mis on meie klubi
viimaste aastate absoluutne rekord. Kuus Maardu taekwondolast tõid meie kogumisse 7

medalit: 4 kulda, 1 hõbe ja 2
pronksi.
Meie võistlejate suurimaks
saavutuseks lõppenud turniiril
oli parimate sportlaste tiitli pälvimine. 6.-8. aastaste vanuseklassis tunnistati parimaks
debütant Larion Smirnov Tallinnast ning vanuserühmas 1113 aastat oli parim Maardu
taekwondo tõusev täht Erik
Lavrov. Lisaks on meil kolm
absoluutset meistrit, kes võitsid
kulla nii thulis kui sparringus:
Amin Ouretani, Andrei Penkov
Tallinnast ja Erik Lavrov Maardust.

WORLD CAT SHOW
14.-15. septembril toimus Maardus rahvusvaheline konkurss
WORLD CAT SHOW.
Kõrgetasemeline üritus pälvis linlaste tähelepanu, kes kahe päeva
jooksul käisid suurima heameelega
imetlemas põnevaid kassitõuge.
Konkursist võttis osa üle 160 meeskonna Venemaalt, Lätist, Leedust,
Soomest, Eestist, kes esitlesid enam
kui 30 kassitõugu.

Taekwondo WTF Lõuna-Korea
saadiku karikas Soomes
Taekwondo olümpiaversiooni Eesti meeskond võitis Lõuna-Korea
saadiku karikavõistlustel Soomes, Vantaas kokku 20 medalit (4
kulda, 8 hõbedat ja 8 pronksi).
Eesti esindus koosnes kolmest
Eesti Taekwondo Liidu treenerist
(Kazbulat Šogenov, Filipp Leinberg ja Aleksander Galaktionov)
ning sportlastest Tallinnast, Maardust, Sauelt, Kundast, Pärnust ja
Lagedilt.
Kuus sportlast klubist Katleri
Shogen Club Maardust ja Tallinnast tõid meile kuus medalit: Katrin Kuzmina- kuld (Tallinn),
Jelena Zadorina- hõbe (Maardu),
Anastassia Lesnugina (Maardu),
Dajana Babenko (Maardu), Arsenij Subatšus (Maardu), Ilja Vologin- pronks (Tallinn).
Katrin Kuzmina klubist Katleri
Shogen Club Tallinn domineeris

kõigis kahevõitlustes, tuues kulla
Eesti meeskonnale. Oma esimese
heitluse lõpetas Katrin ennetähtaegselt, saates võistleja tehnilisse
nokauti.
Hästi esines Dajana Babenko
Maardust. Ta demonstreeris suurt
võidutahet. Olles kaotusseisus,
Dajana võttis end kokku ning suutis saavutada viigi. Mingitel hetkedel oli seis isegi meie kasuks, kuid
viimasel sekundil sai Dajana vea
(vastavalt uuele reeglistikule võrdub iga viga miinuspunktiga) ning
seis muutus meie kahjuks 18: 19.
Seekord siis vaid pronksmedal.
Tegelege spordiga, sõbrad! Tegelege taekwondoga!

Näitusel oli palju Maine coon tõugu
kasse, keda hinnati eraldi kategoorias.
Üldkokkuvõttes toimusid võistlused
15 nominatsioonis:
- WCF Ring Adult
- WCF Ring Kitten (3-9 month)
- WCF RING NEUTER
- Maine Coon Cat show
- British Cat show
- Scottish Fold & Highland Fold Cat
show
- Scottish Straight & Highland
Straight Cat show
- Hairless Breed Cat show
- Forest Cat show (metskasside
show)
- Colour cat show
- Cat Fashion show (kassimood)
- Best design cells (kassipuuri parim
disain)
- WCF Master ring
- WCF DOUBLE Master ring
WCF TRIPLE Master ring
Esinemisi hindasid kohtunikud Venemaalt ja Hollandist: Anna Ruda-

6 põnevat fakti maine coonidest
Maine coon tõugu kassid paistavad silma ja vallutavad südameid oma suure
kasvu ja koheva karvkattega.
Maine coon tõugu kassid on sõbralikud ning keskkonnaga hästi kohanevad.
Eelistavad inimese lähedust ning neil on harjumus käia peremehe järel. Kuid
vaatamata sellele nad ei ole pealetükkivad. Nimetatud kassitõug on säilitanud
hiirepüüdmise vilumuse. Nad on sõbralikud, targad ning neid on lihtne õpetada.
Reeglina säilitavad mängulusti ka täiskasvanuna.
Oma suuruse tõttu peetakse maine coon tõugu kasse sageli ilvesteks. Emasloomad kaaluvad 4 kuni 7 kg. Isasloomade kaal võib olla 6-8 kg ja isegi enam.

1. Neil on huvitav päritolu
Vastavalt ühele paljudest versioonidest on Main cooni tõug tekkinud lühikarvalise kodukassi ja viikingite poolt Ameerikasse toodud pikakarvalise kassi
ristamisest. Geeniuuringud tõestasid, et Maine coonid on norra metskasside
ja salapärase väljasurnud kodukassi järglased.
Mõnedel andmetel olevat kassitõug saanud alguse türgi angoora kasside ristamisest ameerika lühikarvaliste kassidega 18. sajandi lõpus.

2. Neil on kohev „talvekasukas“
Maine coonid taluvad hästi külma talve tänu pehmetele käpakarvadele, mis
aitavad liikuda lumisel maastikul. Samuti on neil pikk karvane ja paks saba,
mis aitab ümber keha põimituna hoida soojust.

3. Mitte kõik Maine coon tõugu kassid pole pruunid
Maine coonid assotseeruvad tavaliselt pruuni värvitooniga. Tegelikult võivad
nad olla üsna erivärvilised- suitsuhallid, kreemikarva või koguni rohekaspruuni kasukaga.

4. Maine coon on maailma vanim kass
Kass Velvet ei ole päris puhast tõugu. 1. augustil 2015. aastal sai ta 26. aastaseks ning on vanima kassina kantud Guinessi rekordite raamatusse.

5. Maine coonid armastavad vett
Võimalik, et see on seotud nende tiheda ja veekindla karvaga, kuid millegipärast Maine coonid armastavad vett. Samal ajal kui enamus kasse hoidub
veest eemale, hüppavad Maine coonid meelsasti vette.

6. Maine coon mängis Harry Potteri filmides
Kass nimega Pebbles esines Harry Potteri filmis Argus Filchi kassina nimega
missis Norris.

kova, Venemaa (AB, WCF), Igor
Aleksandrovich Bodunov, Venemaa
(AB, WCF), Roman Viktorovich Nitsenko, Venemaa (AB, WCF); Klass

Van Der Wijk, Holland (AB, WCF)
Võitjatele anti kätte auhinnad ja
üllatused klubilt SELENA TIGER ja
ürituse sponsoritelt.

Meielinnainimesed

Meie ümber on kaunis ja imeline maailm
Maardu Panoraami toimetusel oli
külas harrastus-astronoom, Balti
astronoomia klubi liige, meie linna
elanik Maksim Ljovin.
- Maksim, rääkige palun, mis ajendas Teid minna õppima astronoomiat M. Lomonossovi nimelisse
Moskva ülikooli, mis on üsna üllatav
Maardu elaniku kohta.
Tegelikult omandasin teadmisi astronoomiast kaugõppes, tuntud vene astronoomi ja selle ala edendaja V.
Surdini juhendamisel. Otsustasin testida oma teadmisi ning omandada
ametlik dokument. Valdavalt olen iseõppija: loengud, online-kursused, õpikud,
raamatud. Astronoomiaga
hakkasin tegelema juba 1996. aastal.
Sellest ajast peale olen kogunud teadmisi ja kogemusi, kuid seni polnud
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võimalust neid tunnistusega kinnitada.

- Millist tähtsust omab Teie jaoks
astronoomia?
Minu jaoks on astronoomia isegi rohkem kui hobi. Pidevalt tahan teada
saada midagi uut, osalen vabatahtlikes
uurimustes, jälgin ja pildistan tähti. Ma
ei kujuta inimkonda ette isoleerituna
Universumist, sest me oleme selle osa
ning ma tahan jagada kõigiga seda tunnet. Aeg-ajalt korraldan nn tänavavaatlusi, st teavitan inimesi võimalusest
vaadelda tähistaevast teleskoobi vahendusel ning avastada enda jaoks midagi põnevat. Eesmärk on lihtnepöörata inimeste tähelepanu kosmosele.
- Mis Teid veel huvitab?
Mulle meeldib pildistada loodust,
maastikke, lennukeid. Suurt rõõmu pakuvad mulle jalgrattaretked, mida kaugemale, seda huvitavam.

- Novembri lõpus korraldab Balti
astronoomia klubi väljasõidu Tartu
Observatooriumisse. Tean, et huvi
selle väljasõidu vastu on suur. Kas
tulevikus on plaanis korraldada veel
taolisi külastusi?
Tõepoolest, huvilisi tekkis ootamatult
palju. Võimalik, et paari nädala möödudes toimub kordusekskursioon. Osavõtjaid ootab ees spetsiaalselt
koostatud programm, huvitav loeng
ning võimalusel taevalaotuse vaatlused
Eesti suurima teleskoobi vahendusel.
Kuna klubi on rahvusvaheline, siis
meil on kavas külastada ka teisi Balti
riike. Lisaks sellele tahame käia Peterburi uues planetaariumis ja Pulkovi
observatooriumis.
Klubis tuleb ette ka spontaanseid väljasõite kusagile Eestimaa sügavikku,
kus taevas on vaatlemiseks sobilikum
kui linnas.
Täname Maksimi selle eest, et ta aitas
pöörata meie tähelepanu kosmosele.
Loodame põnevale koostööle ka edaspidi. Kohtumiseni observatooriumis!

Kallavere Keskkool tegutseb!
Käesolev õppeaasta on meie koolis
alanud tegusa ja toimekana! Erilist
uut hingamist on tunda nii lastes kui
ka õpetajates. On ideid ja tegutsemislusti-, mida loodetavasti jagub kogu
pikaks kooliaastaks!Võimalik, et kõrgendatud meeleolu põhjustab veidi ka
kooli uuenenud vestibüül: vanade
ajast-arust garderoobikappide asemel
ilutsevad uued, tumedast puidust,
kaasaegsed avatud nagisüsteemid,
samas stiilis kujundatud tuulekoda ja
uus põrand. Uue värvi on saanud nii
seinad kui lagi ja vestibüülis on väljas
kooli ja Eesti Vabariigi lipud. Kuid
uuendusi on jagunud ka mujale kooliruumidesse! Kingitusena õpetajatelt
tervitavad meie õpilasi kooli treppidel
erinevad tervitused ja matemaatikakeemia-füüsika spikrid. Koridoris on
laste jaoks kott-toolid, lisandunud on
rohelust ning kohe-kohe on saabumas
puutetundlikud infotahvlid tunniplaanidega. Tahame, et meie lapsed tunneksid end koolis hästi ja tahaksid siia
tulla- nad on ju tõesti väärt parimat!
Sel õppeaastal pakume lastele mitmeid uusi huviringe: Kodutütred ja
Noorkotkad, loovusring, kunstiklubi
ja robootika. Viimane sai võimalikuks
tänu õnnestunud projektile, mis tõi
kooli 6 komplekti LEGO Mindstorms
EV3 roboteid ning Wanhao Duplicator 6 3d-printeri. Robootikaringi kaks
rühma täitusid välgukiirusel ning lapsed on väga taiplikud robotite kokkupanekul! Uue ringina pakume sel
õppeaastal ka meisterdamise- ja paberitööringi, mis on mõeldud kogenumatele
osalejatele,
näiteks
lapsevanematele või vanemate klasside õpilastele. Ringitöö toimub koos
kaks korda nädalas õhtuti ning ühiselt
valmistatakse imelisi esemeid: kauneid mälestuskarpe, fotoalbumeid,
kaarte jm. On äärmiselt hea meel, et
alanud õppeaastast tantsitakse koolis
taas eesti rahvatantsu! Tantsuõpetaja
toimetab kehalise kasvatuse tundide
raames kord nädalas 4., 5. ja 6. klassiga ning nende esimesi etteasteid
loodame näha juba jõulupidudel! Alanud õppeaasta on olnud tihe ka erinevate ürituste poolest. Kallavere
Keskkool osales sel sügisel Maanteeameti ülevabariigilises projektis "Vii
teeületus uuele levelile". Iga-aastane
projekt on suunatud 5.-7. klasside õpilastele, kuna statistiliselt juhtub enim

liiklusõnnetusi just selle vanuserühma
lastega.
Projekti käigus õpilased markeerisid
kõik koolilähedased ülekäigurajad
Noorte ja Keemikute tänaval sõnadega
"PEATU, VAATA, VEENDU". Vajalikud vahendid: sprei-värvid ja šabloonid
eraldas Maanteeamet.
Oktoobrikuu oli meil ürituste poolest
tihe ja meeleolukas! Kohe kuu alguses
toimus õpetajate päev, mil tunde andsid
gümnasistid ning õpetajad moodustasid
kokkuleppeliselt 3.c klassi. Tore oli
vaadata patsides-dressides õpetajaid,
kes imesid lutsukommi, mängisid kummikeksu ja keerutasid spinnerit. Õpetajatele toimusid samuti tunnid, mille
käigus õpiti selgeks üks laul ja üks
tants. Kui pärast aktusel neid õpilastele
esitasime, süttisid saalis poolehoiu
tuled mobiiltelefonide ekraanidel ja aplaus ei tahtnud vaibuda. Võib-olla murdus nähtamatu barjäär õpilaste ja
õpetajate vahel just sel üritusel, kus
kogu koolipere tantsis ja laulis. Järgmisel päeval pidasime kooli spordipäeva
"Reipalt koolipinki", mis algas ühisvõimlemisega vanemate klasside tüdrukute ja isiklikult kooli direktori
eesvõimlemisel! Tõdesime, et mitte
igal koolil pole nii sportlikku direktorit,
kelle üle tõeliselt uhke olla! Ühiselt
mängiti rahvastepalli, hüpati kaugust,
joosti teatejooksu ja mõõdeti korvpalliviskeid. Algklassid matkasid Maardu
terviseradadel ja võistlesid omavahel

kergematel, improviseeritud aladel.
Oktoobrikuus sai teoks ka veidi tõsisem
üritus, lapsevanemaid ja vanemate
klasside õpilasi kaasav "Mõttetalgud".
Kõigil oli võimalus kaasa rääkida ning
arutleda oma kooli puudutavatel teemadel. Õhtu oli sisukas, andis palju uusi
ideid ja mõtlemisainet ning kindlasti lähevad mitmed toredad ideed käiku veel
käesoleval õppeaastal! Üritustest rääkides ei saa üle ega ümber Eesti Vabariik
100-juubeliaastast ning ka meie soovime Kallavere Keskkoolis riigi sünnipäeva väärikalt tähistada. Juba on
toimunud algklassidele suunatud, rahvuslikus stiilis vanu eesti rahvakombeid tutvustav kontsert-etendus "Kirju
vaip". Alanud on fotovõistlus 100
päeva Kallavere koolis, kus on võimalik osaleda igal kooli õpilasel ja õpetajal. Tarvis on vaid teha pilt oma
koolipäevast või koolikaaslastest ning
postitada see Instagrami või Facebooki
märgusõnaga #100päevakallaverekoolis. Kogutud piltidest valime veebruaris
välja 100 kõnekamat, milledest koostame näituse. Tähtsa juubeliaasta puhul
saab algklasside trepifuajee suure Eesti
kaarti kujutava seinamaalingu, mille
loomisel osalevad kõik klassid!
24.veebruaril on plaanis pidulik, kogukonnale suunatud üritus- jälgige reklaami, sest siis ootame kooli kõiki
maardukaid! Väga tublilt tegutseb sel
aastal kooli õpilasesindus, kelle eestvedamisel korraldati sügisaktus ning järg-

mise suure ettevõtmisena on neil kavas
korraldada jõuluball. Tänuks tubli tegutsemise eest osalevad õpilasesinduse
liikmed novembrikuus Nokia Kontserdimajas peetaval noortekonverentsil
"Lahe koolipäev". Konverents annab
noortele läbi erinevate töötubade ja
loengute uusi teadmisi noortele suunatud võimalustest ning ootame, et meie
kooli noored need teadmised endaga
kaasa meile tooksid. Soovime sisendada oma kooli õpilastele teadmist ja
usku, et neid võetakse kuulda ning neil
on võimalus tegutseda, kui vaid tahta
ning olla ise aktiivne. Tundub, et see
sõnum on õpilasteni jõudnud, mille üle
õpetajatel on väga hea meel! Kallavere
Keskkool tervitab saabuva isadepäeva
puhul kõiki meie isasid ja vanaisasid
ning kutsub koos lastega tegutsema:
novembrikuust hakkab meie võimlas
tegutsema Meihua spordiklubi, pakkudes kõigile võimalust hakata harrastama Wing Tchun Kung Fu
võitluskunsti. Tegemist on hiina segatud võitluskunstiga, mis sobib nii treeninguks kui ka enesekaitseks. Rohkem
infot treeningute kohta leiab Kallavere
Keskkooli Facebookist või www.meihua.ee. Ja üleüldse- lisage Facebookis
meie kooli lehekülg meeldivaks! Nii
saate kõige rohkem meie tegemistest
osa, meil on aga uute sõprade üle alati
heameel!
Ave-Maria RAPPER
Kallavere Keskkooli huvijuht

Iga asja
peale meister
Meie linn on tuntud oma toredate inimeste poolest. Täna tutvustame oma lugejatele ühte meie
linna pikaealist inimest, juubilari
Valentin Ševkunovi.

Valentin sündis 1932. aastal Vologdas. 1954. aastal tuli ta Eestisse,
õppis Tartu Tehnikumis mehhanisaatoriks ning hiljem oli tootmispraktikal Krasnojarskis. Pärast
Eestisse naasmist töötas Valentin
pikka aega Maardu Keemiakombinaadis montaažitöölisena, lukksepana, keevitajana. Valentin on alati
aktiivselt osalenud tehase spordielus
ja ka tänase päevani tegeleb spordiga: hommikvõimlemine, jõusaal,
sportlik kõnd. Ta on teadmishimuline ning õpib keeli. Tema lingvistilises pagasis on eesti, ukraina ja
gruusia keel. Võimalusel püüab ta
korrata varem õpitut ning õppida
juurde uusi sõnu. Kogu oma elu
jooksul on Valentin aktiivselt osalenud isetegevuses: möödunud aastal
oli ta tuntud eeslaulja ning praegu
asendamatu ja ainuke meeshääl
Maardu kooris „Raduga“.
Piiritult heatahtlik ja osavõtlik
inimene, kes alati aitab abivajajat
leiva, hea jutu- või mõne remonditööga, sest Valentin on iga asja peale
meister.
***

Õnnitleme
juubilari!
Armas, kallis Valentin Ivanovitš!
Õnnitleme Sind 85-nda juubeli
puhul! Soovime Sulle tugevat tervist, õnne, rõõmu ning loomingulisi
ja sportlikke saavutusi. Sa oled
meile suureks eeskujuks. Sinu senine elutee polnud alati lihtne, kuid
Sa tulid auga välja kõigist raskustest, mis olid takistuseks Sinu teel.
Soovime siiralt, et Sinu edasine elu
oleks rõõmus, kerge, aktiivne ja huvitav, ilma murede ja pettumusteta!
Me armastame Sind väga! Sa oled
meile kõige kallim inimene, meie
kindel tugi. Sa oled oma optimismi, elurõõmu-, aktiivse kodanikupositsiooni-, teadmishimu- ja positiivse
suhtumisega kõigesse elavasse
meile alati suureks eeskujuks. Ole
alati terve ja elurõõmus! Me rõõmustame Sinu loominguliste ja
sportlike saavutuste üle ja oleme
Sinu üle uhked! Ela kaua, tegusalt
ja rõõmsalt! Meil on hea koos Sinuga!
Sinu õde Nadja, sugulased Anja ja
Aljoša ja lapselaps Katja.

10

ÕNNITLEME

/ REKLAAM / KuHu MINNA

Ekskursioon St. Peterburgi 24-26 november 2017
Kava
vVäljasõit 24. novembril orienteeruvalt kell 16.00
(kuna reedesel päeval on paljud veel tööl).
vSaabumisel St. Peterburgi majutus hotellis Kievskaja
25. november• pärast hommikusööki
vbussiekskursioon linnas koos Iisaku katedraali külastusega
vpärast lõunat — vaba aeg
võhtul- Maria teater Adami ballett Giselle
26. november
vGatšina lossi külastamine
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MAARDu VABA AJA KESKuS
Keemikute 12b
08.12

19.00

Ekskursioonijuht Natalja Zaitseva
firmast „Классиктур»
Reisi maksumus 150 eurot
Reisi korraldab Barhill OÜ
Info telefonil+372 56633453 e-mail: barhiil@mail.ru

Loominguline õhtu
ajakirjanik
Ella Agranovskajaga

Lugupeetud juubilarid!
Kui te ei soovi oma sünnipäeva avaldamist ajalehes
(avaldatakse Maardu Panoraami eestikeelses versioonis),

palume teatada kirjalikult vähemalt kaks kuud ette aadressil:

Maardu linnavalitsus, kabinet 103,
või edastada digitaalallkirjastatud avaldus
e-postiga: elanikeregister@maardu.ee või linnavalitsus@maardu.ee

Pileti hind 26 eurot

Maardu rahvamaja ootab lauljaid

eestikeelsesse laulurühma.
Info:5035042Irene,56970867Natalja
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REIN MÄGARA
AKVARELLIDE NÄITUS
PORTREED JA MAASTIKUD
MAARDU VABA AJA
KESKUSES
Keemikute 12b
avatud 13.11.2017-2.01.2018

PAREMAD PROGRESSEERuVAD KLAASID
100 EuROT SOODSAMAD!
Kõik PRILLIRAAMID või PRILLIKLAASID
soodustusega - 20% kuni-50%
Prillitellijatele nägemise kontroll IGA PÄEV
ja TASuTA!
LISASOODuSTuS püsiklientidele
ja pensionäridele!

Maardu, Keemikute 2, MAXIMA XX E-R 10-19 L 10-16 tel. 6371688
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JUUBILARIDNOVEMBER2017!ÕNNITLEME!
60-aastased
VLASIEVA
TŠEREMHOVA
BELÕI
SEREDA
IVANOV
ŠOTIK
GUDKOV
RUSMANOV
TAMRE
SMIRNOVA
SUBOCH
RYBAKOVA
KATÕŠEV
SINTSOVA
LJASNIKOV
PANKRAT
NOVIKOVA

VALENTINA
NATALJA
ALEKSANDR
VITALI
VLADIMIR
LJUDMILA
STEPAN
VALENTIN
MART
GALINA
LJUDMILA
TATIANA
NIKOLAI
VERA
VALERI
JELENA
TATIANA

CHEKMAZOVA
ALGMA
KULIK
PETROV
ZAKURDAEV
MANAKOVA
IGNATJEVA
ŽUTŠKOV
STARODUB
KRUUSIMAA
LILLEMAA
KRYUKOVSKAYA
HMELOVSKI
KOFMAN

NADEZDA
VELLO
NIKOLAI
SERGEI
SERGEY
SVETLANA
NATALJA
ANATOLI
VICTOR
LJUDMILLA
AILI
NATALIA
SERGEI
VEERA

65-aastased

ANNUS
ŠMÕKOVA
ABRAMOVA
RAZINKOV

MAIRE
ZINAIDA
JELENA
ALEKSANDR

TOLMACIOVA
DRAGUNOV
ROOSIMÄGI

VANDA
VIKTOR
LUULE

LÄTEMÄGI
PREI
VYAZOVA
TÜRNA
IVANOVA
ZAPOLSKIH

MIRALDA
ELLE
TATIANA
VIRVE
NINA
ALLA

KASPERAVITŠJUTE
VALD
ZABELINA
SVJATENKO
VÄLING

JANINA
HEINO
BIRUTA
ANTONINA
REET

70-aastased

75-aastased
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80-aastased
ZANKO
METSANDI
OESELG
BORISOV
NIZAMOV
JERJOMINA
KUZNETSOVA
LEPP
IVANOV
PÄRKMAN

IRINA
HELVE-ÕIE
KALEV
SERGEY
SHAFIK
VALENTINA
VALENTINA
ARVED
IVAN
VIIVI

85-aastased
RAUSBERG
RABIZA
BALABNJOVA
ŠEVKUNOV

LEMBIT
RAISSA
JEKATERINA
VALENTIN

90-aastased
KRUGLOVA
MAKSIMOVA

MARIA
PRASKOVJA

MuLD, LIIV,
KILLuSTIK, KRuuS,
FREESASFALT

+transport
Tel: 53953788
PsühholoogvõtabvastuaadressilKallasmaa9

Helistada:esmaspäev-reede,8:00-17:00,telefonil58865795

26. november
14.00

Albert Stepanjani
loeng

Vaba Aja Keskus

„Tee tervise juurde“

Sissepääs tasuta
Oodatud
on kõik linnaelanikud

