Välissuhted
Maardu välissuhete eesmärgiks on välissuhetealase tegevuse planeerimine, korraldamine
ja sõprussidemete arendamine.
Nendest eesmärkidest lähtuvalt kujundatakse linna välissuhete strateegiat ning sellest
tuleneva tegevuskava täitmist, osaletakse rahvusvaheliste organisatsioonide töös ning
arendatakse koostööd teiste maade omavalitsusorganisatsioonidega.
Hetkel on Maardul 22 sõpruslinna. Kõige tihedam koostöö on Valgevene Minski linna
Frunze rajooniga, Venemaa Velikije Luki, Volgogradi Krasnoarmeiskiy rajooniga, SanktPeterburi Kalinini rajooniga; Ukraina Mirgorodi ja Iljitšovskiga ning Hiina Changchun
linnaga. Veel on linnal sõprussidemed Prantsusmaal- La Seyne-sur-mer`iga, Poolas
Bialogard`iga ja lähinaabritega Lätis Jekabpilsi ja Leedus Klaideda rajooniga.
Koostööd sõpruslinnadega arendatakse kõikides võimalikes valdkondades ning viimasel
ajal on koostöö osutunud eriti edukaks.
Veel üheks tähtsaks osaks välissuhete arendamisel on osalemine ja koostöötegevus
rahvusvahelistes omavalitsusorganisatsioonides.
Maardu linn on Läänemere Linnade Liidu (UBC) liikmeks alates 2002. aastast. Linna
eesmärgiks UBC-s on sõprussidemete arendamine, omavalitsusametnike nõustamine,
teadmiste ja ametioskuste täiendamine ning osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide
töös, koostöövõrgustikes, programmides ja projektides. Maardu linna tegevuseks UBC-s
on koostöö erivates komisjoonides (Cultural Cities, Inclusive and Healthy Cities, Planning
Cities, Sustainable Cities) ning projektides, enamasti lääneriikide omavalitsusliitudega,
teabeüritustel ning Maardu linna omavalitsust puudutava teabe vahendamine
välisriikidesse.
Osalemine rahvusvahelistes proektides:
1.

2.

3.

4.

5.

Arengukoostöö raamprojekt Eesti omavalitsuste kaasamiseks arengukoostöösse
Välisministeeriumi toetusega /partnerlussuhted idapartnerlus riikides/. Eelduseks on
juba loodud partnerlussuhted sihtriikide omavalitsustega ning eesmärgiks on jagada
teadmisi, kogemusi, korraldada õppevisiite, viia läbi seminare või koolitusi praktilistes
valdkondades.
Konverents Põgenike ümberasustamise hetkeolukord, väljakutsed Euroopa riikides,
humanitaarsed vastuvõtmise programmid.
Toimumise koht: Rostock 14-16.03.2016.
Rahvusvaheline projekt Noored võtavad osa omavalitsuste- ja regionaalvalitsuste
Kongressist. Eesmärk: jagada valitsemise teadmisi ja kogemusi noortele inimestele.
Toimumise koht: Strasburg 22.03 – 24.03.2016.
Koostööprojekt Kultuuride dialoog Sankt-Peterburgi ja Maardu koolilaste vahel.
Eesmärk: tuntud kirjanike teoste tutvustamine, rahvaste kultuuri ja traditsioonide
tutvustamine ja säilitamine, eesti-vene koolilaste suhtlemise toetamine. Toimumise
koht: Sankt-Peterburg 10.04 – 12.04.2016.
Projekti raames kirjanduslik Eestimaa toimus Maardu Põhikoolis seminar ja Velikije
Luki linna delegatsiooni vastuvõtt. Eesmärk: arvamuste vahetamine ja koolielu
korraldamise tutvustamine. Toimumise koht: Maardu 18.03 – 19.03.2016.

6.

Rahvusvaheline teatrifestival Minu teater - minu kapriis. Festivalil osalesid SanktPeterburgi kollektiivid. Eesmärk: teatrikultuuri tutvustamine ja jagamine ning
koostööleppe realiseerimine kultuurivaldkonnas. Toimumise koht: Maardu 26.02 –
28.02.2016.
7. Sõpruslinnade delegatsioonid Valgevenest ja Ukrainast osalesid traditsioonilisel
rahvusvahelisel poksiturniiril, mida korraldab Olümp Maardu Poksiklubi Kalev.
Toimumise koht: Maardu 27.04 – 29.04.2016.
8. Valgevene-Eesti koostööprojekt: Valgevene sanatooriumid eestlastele. Eesmärk:
taastus- ja sanatroorsete teenuste osutamine Maardu elanikele Valgevenes.
Toimumise koht: Valgevene, aastaringselt.
Olulisemad sõpruslinnadega seotud sündmused ja delegatsioonide vahetused:
1. Maardu linna 4-liikmeline delegatsioon külastas Jekabpilsi sõpruslinna.
Teemad: majandus, haridus, laste delegatsioonide vahetus, sport.
Periood: 15.03. -18.03.2016.
2. Maardu linna 2-liikmeline delegatsioon külastas Minski sõpruslinna Frunze
rajooni. Teemad: kommunaalvaldkond, ettevõtlus, laste delegatsioonide vahetus,
raviteenused, sport. Periood: 11.04. -13.04.2016.
3. Valgevene Minski veteranide delegatsiooni vastuvõtt Maardus.
Teema: II maailmasõja veteranide delegatsioonide vahetused Maardus ja Minskis,
mis olid pühendatud Euroopa päevale. Külastajad: 9 inimest, periood: 08.05. 10.05.2016.
4. Maardu linna 5- liikmeline delegatsioon külastas Klaipeda rajooni Gargždai linna.
Teemad: osalemine rahvusvahelisel raamatukogude konverentsil, sport,
sotsiaalvaldkonna- ja kultuuriobjektide külastamine. Periood: 01.06. - 05.06.2016.
5. Maardu koolilaste ja õpetajate delegatsioon külastas Minski Frunze rajooni.
Teemad: tutvumine Minski 199. sõpruskooliga ja kogemuste vahetamine sealsete
pedagoogidega. Osalejad: 45 inimest, periood: 19.06. - 22.06.2016.
6. Maardu linna 6-liikmeline delegatsiooni külastas Minski sõpruslinna Frunze
rajooni. Teemad: osalemine Minski vabastamise päeva pidustuste üritustel, laste
delegatsioonide vahetus suvelaagrites, ravivõimalused ja sport. Periood: 30.06. 04.07.2016.
7. Läti Vabariigi Jekabpilsi delegatsiooni vastuvõtt Maardus.
Teemad: osalemine Maardu linna päeva üritustel, haridus, laste delegatsioonide
vahetus suvelaagrites. Külastajad: 4 inimest, periood: 15.07. - 17.07.2016.
8. Õpilasvahetused suvelaagrites Minskis ja Maardus.
Teema: rahvusvahelised laste puhkuste võimalused, kultuuride tutvustamine
sõpruslinnades. Osalejad: 19 inimest Minskist , periood: 27.06. - 08.07.2016.
Valgevenes - 20 inimest Maardust, periood: 14.07. - 29.07.2016.
9. Maardu linna 3- liikmeline delegatsioon külastas Jekabpilsi sõpruslinna.
Teemad: tutvumine majandus- ja kommunaalvaldkonnaga ning finantseerimise
korraldamine. Periood: 25.08. - 26.08.2016.
10. Hiina Vabariigi Chanchuni sõpruslinna delegatsiooni vastuvõtmine Maardus.
Teemad: keskkonnakaitse, ettevõtlus, haridus, põllumajandus.
Külastajad: 5 inimest, periood: 5.09. - 09.09.2016.

2017. aastaks kavandatud olulised tegevused:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Koostöölepingu sõlmimine Maardu ja Kingissepa /Venemaa/ rajooni vahel.
Maardu rahvusvahelise jalgpalliturniiri korraldamine (kutsutakse 10 sõpruslinna).
Suvelaagrite õpilasvahetused Minskis ja Maardus.
Maardu kooliõpilaste osalemine rahvusvahelises laagris sõpruslinnas Jekabpilsis.
Rahvusvahelise teatrifestivali Minu teater- minu kapriis korraldamine Maardus.
Vene- Valgevene-Eesti koostööprojekt Valgevene sanatooriumid eestlastele.
Maardu õpilaste osalemine noortefestivalil Alõje parusa Sankt-Peterburgis.

