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Varsti heliseb taas koolikell

Head taasiseseisvumise 
aastapäeva!

TALLINNA KESKLINNAS ELAB  
60 665 INIMEST.

Mais suurenes linnaosa elanike 
arv kolme võrra (kogu Tallinnas 
175 võrra). Kesklinnas on aasta 
algusest lisandunud 779 elanikku 
ehk linnaosadest enim (linnas 
kokku 1840).
Allikas: rahvastikuregister, 1. august 2016

August on peagi poole peal, päevad jõua-
vad veel näidata oma suvist nägu, ent ööd 
on juba veninud pikemaks ja vaikselt tu-
leb teadmine, et üks kaunis Eestimaa suvi 
hakkab taas lõpule jõudma. Veel mõni 
nädal ja koolides heliseb uue õppeaasta 
algust tähistav kell ning mitu kuud tühja-
na seisnud klassid ja koridorid täituvad 
puhanud lastest. Sügis ongi käes. 

Kui endalt küsida, mis muudab Eesti-
maa erakordseks, tulevad võimalike vas-
tustena kohe pähe neli selgelt eristuvat 
aastaaega, inimkäest puutumata loodus ja 
pakutav hea haridus. Kui mitte muuga, siis 
viimasega võime end küll Euroopa viie edu-
kama maa hulka arvata. Ja seda polegi nii 
vähe!

Kesklinna koolidel on kodumaise hari-
duse kõrge taseme hoidmises eriline osa. 
Liialdamata võib öelda, et meie linnaosa 
koolid on Eesti hariduselus suunanäitajad, 
luues tänast edulugu ning määrates hom-
sed väljakutsed. Suutlikkus pakkuda õpilas-
tele parimat algab õpetajate nõudlikkusest 
enese vastu ning seda, nagu ka armastust 
laste ja oma töö vastu, linnaosa koolide 
õpetajatel jätkub. Nende pühendumust hin-
natakse kaugemalgi. Seda tõendab fakt, et 
1. septembril Kesklinnas õpinguid alustava-
test lastest üle poole on pärit linna teistest 
asumitest ja väljastpoolt linnagi. Õpilaskoh-
tadele konkureerijate suur arv näitab meie 
koolide tugevust ja Kesklinnas antava hari-
duse konkurentsivõimet.

Lapse koolitee algab kodust
Enne mudilase kooliteele saatmist tuleb 
selgitada, millised ohud tänaval varitsevad 
ja kuidas neid vältida. Kui võimalik, peaks 
kooliteed alustavaid lapsi vähemalt paaril 
esimesel korral koolimajani saatma ja see-

juures näitama, kuidas tänavat ületada ning 
mida liikluses veel tähele panna. 

Kõige ohtlikum ongi lapse jaoks tee 
ületamine. Seepärast tuleks kooliteena või-
malusel kaaluda kõige ohutumate teeüle-
tuskohtadega variante ja isegi kui teekond 
seetõttu pisut pikemaks kujuneb, otsustada 
kõige ohutuma kasuks. 

Liikluses toimuvat peab püüdma vaa-
data lapse silmadega, mis teadupärast 
asuvad täiskasvanu omadest märksa ma-
dalamal. Ka tuleks lapsele südamele pan-
na, et hommikul tuleb hakata kooli minema 
õigeaegselt, kuna kiirustamine võib luua 
tänaval lisariske. Ohutu koolitee valik ja õige 
liikluskäitumise selgitamine on iga vanema 
ülesanne.

Koolis suudavad suurepärased peda-
googid muuta õpetamise huvitavaks, ent 
heade tulemuste saavutamisel on äärmiselt 
oluline kooli ja kodu koostöö. Lastevanema-
te tõekspidamised ja perekonnas valitsevad 
hoiakud kujundavad lapse maailmapilti. 
Kool ei saa teadmisi kulbiga pähe kallata, 
kui kodus valitseb pelgalt materiaalsetele 
väärtustele orienteeritud õhkkond. 

Samuti pole loota, et lapse areng kul-
geks probleemideta, kui vanemate omava-
helised suhted jätavad soovida. Seepärast 
on iga algav kooliaasta proovikivi mitte üks-
nes lastele ja pedagoogidele, vaid paneb 
kohustusi ka vanemate õlule. Ennekõike 
peaksid nad tundma huvi oma laste saavu-
tuste vastu ja neile kaasa elama, aga kind-
lasti osa võtma ka nende muredest. 

Muidugi on ülioluline, et kodu innustaks 
lapse mitmekülgset arengut, ja seda mitte 
ainult õpetamisele loovalt lähenemise, vaid 
ka kehalise arengu, sotsiaalsete oskuste 
jpm osas. Just mitmekülgsus ja loovus ai-
tavad noorel leida sobiva koha elus. 

Ennekõike peabki kool olema koht, mis 
pakub arenguvõimalusi, mitte kurnavat 
konkurentsi. Kesklinna õppeasutusi peetak-
se eliitkoolideks ja see otsekui eeldaks, et 
neisse pääsemine ja stuudiumi edukas lä-
bimine on keskmisest enam pingutust nõu-
dev. Selles peitub kindlasti ka oma tõetera, 
ent õnneks on Kesklinna haridusasutuste 
juhid ning õpetajad üsna selgelt seda meelt, 
et kool pole paik, kus kõik peaks sõltuma 
armutust konkurentsist, milles sõelale jää-
vad vaid parimad. 

Hea hariduse võti
Meie koolides lähenetakse lastele indivi-
duaalselt, pigem mõeldakse, kuidas luua 
õpilasele maksimaalsed võimalused tasa-
kaalustatud arenguks tema võimete ja suut-
likkuse kohaselt. Pean seda igati eluterveks 
seisukohaks, sest keegi ei peaks tundma 
end koolis ebakindlalt või – mis veelgi hal-
vem – kellegi haridustee ei  peaks katkema 
vääritimõistmise pärast.

Kuigi kool areneb koos ümbritseva 
maailmaga, peegeldades nii arvutiseeru-
mist, infouputust kui ka globaliseerumist, 
ühesõnaga kõike, mis meid igapäevaselt 
ümbritseb, püsivad siin traditsioonid, mida 
aeg pole muutnud. 1. septembril, tarkuse-
päeval võtavad kõigis Kesklinna koolides 
abituriendid käekõrvale esimese klassi 
juntsud ning koos minnakse uue kooliaasta 
algust tähistavale aktusele. 

Soovin head saabuvat tarkusepäeva 
kõigile Kesklinna koolide õpilastele, õpe-
tajatele ning lapsevanematele! Hinnakem 
meie rikkust – suurepärast kooli! 

Viimastel nädalatel Euroopas toimunud 
sündmused on pannud muretsema meid 
kõiki. Kuigi suvi on eelkõige aeg, mil iga-
hommikune ajalehe lugemine on seni ol-
nud pigem meeldiv ajaviide, muutub juba 
ainuüksi lehe esiküljega tutvumine viima-
sel ajal hirmutavaks. Eri paigus puhke-
nud konfliktid, terroriaktid Prantsusmaal, 
Saksamaal, Türgis on värvinud meie riigi 
juubeli eelsed värvilised pidupäevamõtted 
hallidesse toonidessse.  

Hirmu ja muret on meie rahvas pidanud 
tundma alatasa – juba ristirüütlite tulekust 
alates. Pidev mure oma kodu, maa ja järel-
põlve tuleviku pärast on meie geograafilis-
poliitilises asukohas saadud päranduseks 
aegade hämarusest. Kas alati õigustatult, 
seda näitab tulevik.

Veerandsajandi tagused augustiput-
šipäevad püsivad siiski meie mälestustes 
ühtmoodi nii hirmu kui ka lootuste ja rõõmu-
päevadena. Paari päeva jooksul sai võimatu 
võimalikuks. Suur osa rahvast oli veel äsja 
kartnud, et see liit alles arengujärgus kom-
munismisuunal jääb püsima igavesti, nagu 
ka Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik. 
Ometi sai seni igavesena näiva impeeriumi 
lagunemine, mis veel mõne aja eest tundus 
illusioonina, võimalikuks ja tõi vabaduse. 
Seda oli meie rahvas – ja ka paljud teised 
rahvad Euroopas – salamisi oodanud ja 
lootnud alates Stalini ja Hitleri sobingust. 
Pea viiskümmend aastat unistusena tundu-
nud iseolemine saavutati ja Eesti Vabariik 
sai taas tõeluseks suvisel teisipäeval, 20. 
augustil 1991.

On õnn, et Eesti Vabariigi taasiseseisvu-
misel jäid võimalikud konfliktid vaid hirmu 
tasandile. Iseseisvuse taastamine kulges 
veretult, rahulikult. Täna 25 aastat hiljem 
külvab hoopis rohkem muret segadus ja 
teadmatus. Euroopas ja veelgi enam mu-
jal maailmas aset leidev uutmoodi sõda 
on müsteerium meile kõigile. Loodame, et 
see meie maal vaid hirmu ja mure taseme-
le jääbki, et midagi hullemat enam ei juhtu 
ja me saame turvaliselt elada oma väikesel 
maal. Soovime pingetele Euroopas ja kogu 

maailmas kiiremas korras mõistlikku lahen-
dust. 

Mõeldes 20. augusti eel üha enam ja 
sagedamini sisepoliitilise lähiajaloo keerd-
käikudele, tekib palju küsimusi toimunu ja 
toimuva kohta. On aeg hakata igaühel meist 
tõsisemalt ja rohkem mõtlema neil teemadel 
ja tõmbama ka seoseid. Millise vabariigina 
nähti Eestit veerand sajandit tagasi, missu-
gused olid ootused ja lootused siis ning kuhu 
oleme tänaseks jõudnud? Millised strateegi-
lised otsused viimase 25 aasta jooksul on 
olnud õiged, millised valed? Kuidas minna 
edasi tänases muutunud maailmas? 

Saabuval aastapäeval läheme mõtetes 
tagasi 25 aastat. Meenutame inimesi, kes 
veerand sajandit tagasi ennastsalgavalt sei-
sid Eesti tuleviku eest, meenutame ärevaid 
päevi 1991. aasta augustis. Soovime õnne-
likku käekäiku põlvkondadele, kel puuduvad 
selle daatumiga seoses isiklikud mälestu-
sed, kuid kellele see jääb üheks olulisemaks 
tähtpäevaks Eesti riigi ajaloos. 

Tuletamaks meelde tollaseid pöördelisi 
sündmusi, saavad kõik huvilised meenuta-
da toimunut 20. augustil Vabaduse väljakul 
ajaloostende lugedes. Juubeliaastapäeva 
puhul avame Rahvarinde muuseumis näitu-
se „Meie lipu lugu”. 

Väljapanek toob külastajatele lähemale 
meie vaba riigi ühe kõige olulisema sümboli 
– sinimustvalge riigilipu. Ümmarguse täht-
päeva kroonina anname välja Rahvarinde 
muuseumi raamatu „Olid alles ajad! Taas-
iseseisvunud Eesti Vabariik 25”. 

Vaata ka...
Lk 2 Olümpiast, rahust ja  
presidendist

Lk 2–3 Pöördeline august 1991

Lk 4 Väärikas punkt  
kultuurisuvele

Lk 8 Tüli lahendamine  
korteriühistus
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Olümpiast, 
rahust ja 

presidendist
Alar Nääme 

Kesklinna vanem

Juba Antiik-Kreekas unustati olümpiamängude 
ajaks linnriikide vahelised erimeelsused ja katkestati 
kuuks ajaks sõjategevus, et elada kaasa sportlas-
te jõukatsumisele Olümpias. Iidse tava taaselustas 
kaasaegsete olümpiamängude näol enam kui sada 
aastat tagasi Pierre de Coubertin, kes siiralt uskus, 
et sport on rahu. Taas sai eesmärgiks ausas võitlu-
ses heidelda kõrgeima saavutuse, olümpiavõitja tiitli 
nimel. Ka pärast kõige laastavamaid sõdu on olüm-
piaideaalid taas tuhast tõusnud ja näidanud nii oma 
elujõulisust. 

Tänane reaalsus
Kuid milline koht on rahu- ja olümpiaideaalidel meie 
nüüdismaailmas pärast Pariisi, Brüsseli, Nice’i, 
Müncheni jt veresaunu? Kas vaen ja tapahimu 
leiavad edaspidigi ohvreid ka meie rahva hulgast? 
Kohalikus presidendirallis kätt prooviv vastuoluline 
poliitveteran Siim Kallas tuletab meelde, et terrorismi 
võidukäigu jätkudes võib edaspidi oodata rünnakuid 
ka üldlaulupeo rahvarohketel kontsertidel. 

Spordimehena usun, et olümpialiikumine ja ausa 
mängu idee on siiski niivõrd tugev ja kõikehõlmav, 
et suudab vähemalt hetkeks – käivate olümpiamän-
gude ajaks – talitseda vihkamist, mis käivitab ene-
setaputerroristide viitsütikud. Sport peab olema rahu 
ja võrdsus ka aastal 2016, mil Eestimaa nagu muu 
maailmagi ees seisavad väljakutsed kaitsta oma rah-
vast, hoida ära rünnakud rahulikele elanikele, naistele 
ja lastele, neile, kes on meile olulised, keda me ar-
mastame. Siin ei aita meid ei eurobürokraatide ega 
meie presidendikandidaatide leierdamiseni kulunud 
üleskutsed, et peame hoidma senisest enam ühte, ei 
tohi alla anda ega kartma lüüa. 

Need on vaid tühjad sõnad, mille asemel ootavad 
ka eestlased koos teiste eurooplastega juba ammu 
otsuseid ja tegusid, mis peataks terrorismi takistus-
teta leviku.

Meie kangelased
Loodetavasti saame vähemalt mõneks ajaks mu-
remõtetest priiks, kui elame kaasa Rio mängudel 
osalevatele Eesti sportlastele. Nemad on meie kan-
gelased, tänu kellele kõlab maailmas meie riigi nimi. 
Täna ei mõelda treeningutel valatud higile ja kannata-
tud valule, mida võiduni jõudmiseks on tulnud taluda. 
Me ootame oma sporditippudelt parimaid saavutusi 
ja soovime, et nad ei petaks lootusi. Ehkki olümpialii-
kumise üks alusmõtteid on, et tähtis pole mitte ainult 
võit, vaid ka osavõtt, pole kindlasti miski magusam 
olümpiavõidust. 

Kuid konkurentsitihedas nüüdisspordis on siiski 
ka olümpiapääse ise juba pool võitu. Seepärast pole 
liiast nimetada siin veelkord kõik need 47, kes Rio de 
Janeiro olümpial Eesti lippu kõrgel hoiavad. 

Kõige rohkem on nende seas kergejõustiklasi: 
Gerd Kanter, Martin Kupper, Ksenija Balta, kolmikõed 
Liina, Lily ja Leila Luik, Karl Robert Saluri, Maicel 
Uibo, Grit Šadeiko, Liina Laasma, Rasmus Mägi, 
Jaak-Heinrich Jagor, Risto Mätas, Tanel Laanmäe, 
Magnus Kirt, Roman Fosti, Tiidrek Nurme ja Kaur 
Kivistik. Jalgratturitest osalevad Rein Taaramäe ja Ta-
nel Kangert, maadlejatest Ardo Arusaar, Heiki Nabi ja 
Epp Mäe, judokatest Grigori Minaškin. Kohal on lask-
ja Peeter Olesk, purjetajad Anna Maria Sepp, Ingrid 
Puusta, Deniss Karpak, Karl-Martin Rammo ja Kätlin 
Tammiste, sulgpallurid Raul Must ja Kati Tolmoff, 

sõudjad Allar Raja, Andrei Jämsä, Kaspar Taimsoo, 
Tõnu Endrekson, Sten-Erik Anderson, triatlonist Kaidi 
Kivioja, tõstja Mart Seim, ujujad Maria Romanjuk ja 
Martin Allikvee, vehklejad Irina Embrich, Erika Kirpu, 
Julia Beljajeva, Kristina Kuusk ja Nikolai Novosjolov, 
vibulaskur Laura Nurmsalu.

Ise ootan kõige enam häid tulemusi oma alalt, 
raskejõustiklastelt. Mart Seim, Heiki Nabi ja Ardo 
Arusaar on võimsad mehed, kes väärivad olümpial 
kõrget kohta! Kuid nagu arvatavasti kõik eestlased, 
elan kaasa ka Gerd Kanterile, kellele soovin olüm-
piapäevadeks vana hea vormi naasmist. Loodan, et 
tema suurimaks konkurendiks saab olümpiafinaalis 
kaasmaalane Martin Kupper. Huviga ootan sõu-
devõistlust meie tugeva neljapaadi osavõtul, Eesti 
vehklejate võistlemist ja mitmekülgse Ksenija Balta 
esitust kaugushüppes. Vaatame, kuidas läheb vahva-
tel kolmikõdedel Luikedel ja milline on kolme kange 
odaviskaja hetkevorm. Kas lõpuks suudab üllatada 
Grit Šadeiko? Enesestmõistetavalt hoian pöialt kõigi-
le eestlastele. Me suudame!

Uus asukas Kadriorgu
Kuid august pole oluline mitte üksnes olümpia tõttu. 
Kadrioru presidendilossi elanik peab oktoobris vahe-
tuma ja on võimalik, et juba selle kuu lõpuks langetab 
riigikogu ka otsuse uue presidendi osas. 

Jälginud presidendivalimistele eelnenud kam-
paaniat, pean tunnistama, et nii mõnigi asi selles 
jääb arusaamatuks – nähtavasti ka enamikule rah-
vast. Mis siin imestadagi, kui Eestis ei vali ju presi-
denti rahvas, vaid seda teeb piiratud ring poliitikuid 
vastastikuste kokkulepete alusel või paremal juhul 
valijameeste hetke-eelistuste toel. Valimistele eelnev 
debatt oleks riigipea otsevalimise puhul kindlasti au-
sam ja avatum, nagu saaks ka nii valitud president 
töövõimelisem ja laiema toetusbaasiga. 

Kahjuks pole aga meie rahval võimalik presiden-
divalimistel kaasa rääkida. Ehk just seetõttu lohuta-
taksegi end väitega, et ega presidendil polegi teab 
mis võimalust riigiasju suunata. Vaidleksin vastu. Kui 
presidendiks saaks tõeline rahva soosik, suudaks ta 
paljugi ära teha. 

Näiteks võiks president manipulatsioonide ase-
mel jääkeldris alustada tõelist rahva kaasamist Eesti 
poliitika kujundamisse. Teiseks võiks presidendi-
kantselei kõrgepalgaline ametnikearmee eksperte 
kaasates välja töötada Eesti arengustrateegia vähe-
malt lähemaks paarikümneks aastaks. Ja kui veab, 
kuuleksime presidendi suust mitte seda, kui sügavalt 
ta oma rahvast häbeneb, vaid kuidas kõrgeimal polii-
tilisel tasandil kavatsetakse Eesti asendit globalisee-
ruvas maailmas tugevdada. 

Sõltumata valimismehaanikast on siiski ka tu-
levasel riigipeal võimalusi – hea tahte ja suutlikkuse 
korral – mõjutada protsesse, mis määravad meie 
ühiskonna arengusuuna lähikümnendeiks. Kas see 
jätkab viimase kümnendi vaikiva ajastu allakäigutrepil 
või suudame elustada vaba mõtte ühiskonna, nagu 
oli Eesti iseseisvuse taastamise päevil. Kas arene-
me põlisrahvust ja -kultuuri soosival ning rahvusvä-
hemuste iseolemist austaval suunal või muutume 
konföderatsiooni sulatustiiglis amerikaniseerunud 
juurtetuks multikultuurseks massiks. 

Ühes olen küll kindel: parim president tuleks Ees-
tile omavalitsustegelaste seast, sest nemad oskavad 
ja tahavad kogukonnaga koostööd teha.  
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Leegitsevast pirrust sai vabadus

Vanalinna tänavaremont püsib graafikus

1988. aasta sügisel „Eestimaa 
laulul” peetud kõnes kõmistas 
Heinz Valk: „Ükskord me võidame 
niikuinii!” See uhke tulevikuluba-
dus kõlas üsna sarnaselt poolteist 
sajandit varem „Kalevipojas” sõ-
nastatuga: „Aga ükskord algab 
aega, kus kõik pirrud kahel otsal 
lausa lähvad lõkendama ... küll siis 
Kalev jõuab koju ...” 

See lubaduse-unistus täitus 
esimest korda 1918. Niisugusel 
viisil, et vabadus ei jäänud enam 
tulemata, lõid pirrud esimest korda 
lõkendama Vabadussõjas. Üks esi-
mesi soomusautosid sai Kalevipoja 
nime. Paraku nõudsid tollaste vaba-
dusepirdude leegid kokku vähemalt 
4000 noore mehe elu. Sündinud 
Eesti Vabariigi suurim aupäev, nagu 
seda ka tollal nimetati, oli kuni 1934. 
aastani 2. jaanuar. Sel päeval hak-
kas kehtima Venemaa ja Eesti vahel 
sõlmitud relvarahu. Vabaduse hind 
oli selleks korraks enam-vähem sel-
ge. Rahupäeva nimilaul algas Karl  
Eduard Söödi värssidega „Puhake 
paremad pojad, pärjatud olgu te 
kalm”. Vabaduse hind oli väikesele 
rahvale väga kallis.

1988. aasta sügisel võitsime, 
nagu Heinz Valk selle sõnastas, 
tagasi õiguse end taas avalikult ni-
metada  rahvaks: „Me ei ole enam 
„kohalik põhirahvusest elanikkond”, 
vaid me oleme jälle eestlased!” Lau-
luväljakul sõlmisime me tegelikult 
hingelise lepingu, et ei peatu enne, 
kui oleme taas vabad. „Meie hinge 
on puudutanud vabaduse sosin. Sel-
les sihis me peame edasi minema ja 

me murrame end vabadusse kasvõi 
läbi halli kivi!”

Pirrud olid lõkendama löönud, 
kuid taas koitva vabaduse saavu-
tamise võimalikku hinda ei osanud 
1988. aasta sügisel keegi ette öelda. 
Kuid et juba pragunev impeerium 
meid niisama, ilma ränga võitluseta 
vabaks ei anna, selles polnud kaht-
lust. 

Vabaduse avalikult sõnastatud 
hind/nimi oli esialgu lihtsalt „hall 
kivi”, millest tuli end kasvõi lauluga 
läbi murda. Marju Lauristini sõnas-
tatud metafoor valmisolekust vaba-
duse saavutamise nimel „süüa kas-
või kartulikoori” oli ehk hirmutavaim 
tulevik, mille võimalikkust julgesime 
endale tollal avalikult tunnistada. Si-
simas aga teadsime üsna hästi, mil-
leks oli valmis ja võimeline režiim, 
mida on nimetatud ka „külmutatud 
stalinismiks”. Teiste sõnadega: va-
litsev režiim hoidis töövalmis kõik 
tööriistad (armee, KGB, GRU jt), mis 
ühe ööga võisid muuta riigi Gula-
giks. 

1989. aasta sügiseks oli „laulva 
revolutsiooni” nime saanud puhang 
asendunud Eesti vabaduse teel 
seisvate tõeliste valikute realismi-
ga. Ülemnõukogusse kandideerinud 
Lennart Meri  sõnastas meie välja-
vaated Toompea veerul peetud vali-
miskõnes Winston Churchilli eesku-
jul: „Ma saan lubada ainult higi, verd 
ja pisaraid.” Ülemnõukogu liikmeks 
teda siiski ei valitud, võimalik, et 
sellepärast, et erinevalt mõnest oma 
vastaskandidaadist (nagu nt Mart 
Laar), ei saanud ajaloo karmust 

omal nahal kogenud poliitik enam 
pakkuda illusioone ja anda katteta 
lubadusi. 

Meri oli realist. Juba olid meie 
saatusekaaslased ja vabadusenõud-
lejad maksnud sadade roomikute all 
hukkunutega (Tbilisis aprillis 1989, 
Bakuus nn musta jaanuari päevil 
1990). Ka kõige  heasoovlikumad 
suurriikide esindajad (Matlock, 
Brzezinski jt) ei näinud võimalust, et 
Baltimaad saavutaksid tollaste Ida-
Euroopa satelliitide staatuse varem 
kui tosinkonna aastaga. Verise jaa-
nuari järel Vilniuses tuli valmis olla 
halvimaks. Majanduspiirile saade-
tud Eesti piirivalvurite peksmine ja 
tulistamine oli ähvardav eelmäng. 
1991. aasta 31. juuli varahommikul 
mõrvasidki OMON-i eriüksuslased 
Medininkais seitse relvitut Leedu po-
litsei- ja tollitöötajat. 

Kuid AJALUGU oli seekord meie 
poolel. 1991. aasta septembris 
Tallinna lauluväljakul toimunud „Va-
baduse laul”, mille osalejate hulgas 
ei olnud ühtegi leinavat peret, oli 
kinnitus 20. augustil teoks saanud 
ja siiski täiega välja teenitud imele. 

Tallinna Teede AS oli vanalinna 
tänavate rekonstrueerimistöödega 
juuli lõpuks graafikus ning tulemus 
pakub eeskuju ka teistele linna-
dele.

Aia tänava ja Viru ringi vahelises 
lõigus ning Vanal turul on lõpetatud 
kõnni- ja sõiduteede katendite plaa-
distus. Kuninga tänaval sai valmis 
dreenbetoonist aluse ehitus ning 
alustati sõidutee parkettkividega 
sillutamist. Kuninga tänava sillutus-
tööd lõpetatakse septembris.  

Sauna ja Vene tänava vahelises 
lõigus käib aluskonstruktsiooni ja 
betoonaluse ehitus. Tööd on planee-
ritud lõpetada augusti keskel.

Augusti esimesest nädalast 
alustati aluskonstruktsioonide ehi-
tust Valli ja Vana-Viru tänava rist-
mikul ning Vene ja Vanaturu kaela 
ristmikul. Kuninga ja Vanaturu kaela 
ristmikule paigaldatakse sademevee 
ärajuhtimise parendamiseks tänava-
ga risti asetsevad rennkanalid. 

Kuninga, Vana turu ja Viru tä-
nava sõidu- ja kõnnitee sillutustööd 
on planeeritud lõpetada septembris 
koos Viru tänava purskkaevupool-
sele küljele kolme täiendava puu 
istutamisega ning linnamööbli pai-
galdamisega. Lilleturu ees paikneva 
objekti kontori ja laoplatsi teisaldab 
töövõtja oktoobris. Tööde lepinguli-
ne tähtaeg on november 2016. 

Ehitustööde lepinguline maksu-
mus on 3,6 miljonit eurot, millest AS 
Tallinna Vesi finantseerib 0,4 miljonit 
eurot ning Elektrilevi OÜ 0,24 miljo-
nit eurot. Ülejäänud summa kaetak-

se Tallinna linna eelarvest.
Tallinna kommunaalameti kutsel 

tutvusid Tartu linnamajanduse osa-
konna teede ja tänavate ehitusega 
tegelevad spetsialistid hiljuti Viru, 
Vana turu ja Kuninga tänava re-
konstrueerimistöödega ning tunnus-
tasid nähtut. Kommunaalmajanduse 
spetsialistid tõdesid, et ajalooliste 
linnade tänavate renoveerimisel on 
„kiviaeg tagasi tulnud” ning kuigi 
tegemist on raske ja aeganõudva 
käsitööga, on tulemus esteetiliselt 

nauditav ja kestab kaua.
Eriti huvitas külalisi kivisillutise 

paigaldamise tehnoloogia ja mater-
jalid, mida Tallinnas kasutatakse.  

„Tartus on kavas renoveerida 
Ülikooli tänav ja veel mõned ajaloo-
lised tänavad,” rääkis Tartu linna-
majanduse osakonna juhataja Rein 
Haak. „Nii asfaldil kui ka kivisillutisel 
on omad plussid ja miinused. Tallin-
na kogemustele toetudes on lihtsam 
otsuseid teha ja parimaid tehnoloo-
giaid valida.”

Rein Ruutsoo

professor, Kesklinna elanik
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Põlvkonnakaaslased jagavad ühiseid mälestusi

20. august Rahvarinde muuseumis

Liilia Pihlak, Linda Miil ja Vaike 
Kask on toredad eesti prouad, ea- ja 
mõttekaaslased, kes suure osa oma 
seltskondliku suhtlemise vajadusest 
rahuldavad Vanurite Eneseabi- ja 
Nõustamisühingus Poska tn 15. Seal 
tutvusid nad omavahel kümme aas-
tat tagasi ja on aastate vältel jaganud 
üksteisega nii oma tähelepanekuid 
nüüdiselust kui ka mälestusi läinud 
aegadest. Seekord jagatakse neid ka 
Kesklinna Sõnumite lugejatega.

Tore on jälgida, kuidas üks või 
teine mälestuskild on teistele tut-
tavaks saanuna muutunud justkui 
„ühisomandiks” – üks alustab jutus-
tamist ja teised viivad loo juba lõpu-
le. Ühismälu toetab seegi, et paljude 
selle põlvkonna eestlaste elukäik ongi 
suuresti sarnane, vahelduvad pea-
miselt vaid koha- ja isikunimed ning 
muud detailid.

Prouad vanuses 74–78 mäle-
tavad sõjaeelset Eesti Vabariiki, eri 
okupatsioone ja sõjakoledusi, teavad 
vabaduse kaotamise ja sellest unista-
mise tunnet, aga ka võidurõõmu. Ehk 
nagu sõnab Linda Miil: „Meie oleme-
gi vist viimane põlvkond, kes on kõik 
need ajastud üle elanud.”

25 aasta möödumise puhul Eesti 
Vabariigi iseseisvuse taastamisest 
püüdsime ennekõike taastada mä-
lupilte neist pöördelistest päevadest 
veerand sajandit tagasi. Mõistagi 
kuuluvad need pildid helgeimate hul-
ka – isegi siis, kui seostuvad sõjama-
sinatega.

Tankidega võidu
„Olin 20. augustil 1991 vanemate 
juures maal, kui kuulsin raadiost 
hirmsat uudist, et tankid liiguvad Tal-
linna peale,” meenutab proua Linda. 

„Lapsed olid aga linnas ja ehkki nad 
olid juba üle 20, mõtlesin kõigepealt 
muidugi murega neile ja sellele, kui-
das pere kiiresti kokku saada. Hak-
kasime autoga Järva-Jaanist Tallinna 
poole sõitma ja varsti jäi teele ette 
tankikolonn. Et kiiremini edasi saada, 
pidime sõitma muudkui sinka-vonka 
tankide vahel laveerides.  

Nägime muidugi ka sõdureid 
sõjamasinate peal, aga pean tunnis-
tama, et mingit viha ma nende noorte 
poiste vastu küll ei tundnud. Sain aru, 
et nad olid ise ka segaduses ja pidid 
täitma vaid käsku. Mitu tanki oli sõit-
nud kraavi, võibolla tegid seda mee-
lega, et mitte edasi sõita. Kui need 
noored sõdurid oleksid olnud kurjad 
ja tahtnud meid tappa, oleks neil ol-
nud mitu korda võimalus meie auto 
lihtsalt kahe tanki vahel laiaks litsuda. 
Aga nad andsid meile hoopis teed. 

Tegelikult tekkis raske tunne hoo-
pis vaadates inimesi, kes olid tulnud 
maantee äärde sõjamasinate möö-
dumist jälgima. Nad seisid üksteise 
kõrval äärmiselt masendunud, isegi 
hirmunud olekuga. See tundus nagu 
kaader sõjafilmist.”

Linda juttu täiendab Liilia, kes oli 
kohtunud teletorni juures sõjamasi-
natega (tegelikult ei olnud nende seas 
tanke, olid vaid erinevat tüüpi soomu-
kid jm):  

„Paljud sõdurid isegi ei teadnud, 
kus nad on ja miks nad siia tulid. 
Eks oli nagu sõjaväes ikka: tuli käsk 
minna ja mindi, keegi ei selgitanud 
midagi. Et sõidetakse Tallinnasse, sõ-
durpoistele ei öeldud.”  

Nagu üks pere
Liilia Pihlak mäletab hästi, mis tun-
ne valdas teda nii tookord teletorni 

jalamil suures rahvasummas seistes 
kui ka paljudel muudel tollastel rahva-
kogunemistel – aga neid toimus siis 
alatihti ja vägagi rahvarohkeid!

„Oli suure ja sõbraliku pere tun-
ne. Inimesed suhtlesid omavahel, 
nagu oleksid sõbrad, aga tegelikult 
nad ei tundnudki üksteist. Niisugust 
peretunnet mäletan 1988. aasta suve 
öölaulupidudest alates. See oli nii hea 
ja soe tunne! Ma ei mäleta enam ük-
sikasju ega seda, millest me näiteks 
teletorni juurde kogunenud inimeste-
ga rääkisime, aga just tunne on hästi 
meeles – need oleksid nagu mu va-
nad head tuttavad olnud.

Peale selle on meeles, et keegi 
seal ei kirunud ega vandunud, ei sõi-
matud isegi mitte sõdureid. Inimesed 
olid küll mures, aga rahulikud ja sõb-
ralikud. Rahvast oli teletorni juures 
väga palju. Kui sinna saabus Edgar 
Savisaar, käis rahvasummast kahin 
läbi ja pärast seda, kui Savisaar oli 
kõnelnud, hakkas kuidagi kergem. 
Tema oli nagu antenn, mis maandas 
pinged,” meenutab proua Liilia.

Tollast sõbralikku ühtehoidmist 
rõhutab ka Vaike Kask: „Käisime 20. 
augustil õega mööda kesklinna – Tõ-
nismäel ja Toompeal ja telemaja juu-
res – ja nägime igal pool heatahtlikke 
inimesi. Õde viis telemaja kaitsjatele 
suitsu ja me püüdsime neid igati jul-
gustada. Tegelikult ei paistnudki nad 
kartvat, kuigi mööda linna sõitsid 
tankid, mehed olid väga rahulikud. Ei 
mäleta, et ma ise ka oleksin kartnud. 
Ainult nende meeste pärast, kes tele-
torni tipu olid blokeerinud, süda küll 
valutas.”

Prouad teavad ka aegu, mil Eesti 
elanikud olid selgelt kahes leeris ja 
usaldus tundus saavutamatu. Vaike 

töötas kunagi Baltikas, kus suur osa 
töötajaid olid venekeelsed ja -meel-
sed, kellega läbisaamisel tuli ületada 
suur lõhe. 

Usk vabadusse aitas
Oma eredama mälestusena iseseis-
vumisaastaist jutustab Liilia Pihlak 
loo 15. maist 1990. Mäletatavasti 
ründas Interrinne sel päeval Toom-
pead ja peaminister Savisaar kutsus 
inimesi appi. Raadiost kuulis seda 
üleskutset ka Liilia.

„Olin parajasti Kiisal suvilas, pee-
narde vahel, ja raadio mängis. Nii kui 
seda teadet kuulsin, hüüdsin meest 
ja kihutasime linna. Alles Tallinnas 
autost välja tulles märkasin, et olin 
nendes samades määrdunud riietes, 
millega aiatööd olin teinud, ja isegi 
käed olid veel mullased!”     

Liilia ütleb end kogu okupatsioo-
niaja uskunud olevat, et ükskord saab 
Eesti jälle iseseisvaks riigiks. Selles 

vaimus kasvasid nende peres ka kaks 
poega, kelle eest ei varjatud ei ajaloo-
lisi tõsiasju ega oma veendumusi.

„Võib-olla just seetõttu saidki 
poegadest aktiivsed inimesed. Käi-
sime nendega koos öölaulupidudel, 
Balti ketis ja igal pool mujal rahvako-
gunemistel. Eriti uhke tunne oli meil 
siis, kui esimesed sinimustvalged 
lipud lehvima hakkasid. Siiani on 
silme ees mootorrattur, kes kihutas 
meie trikolooriga ümber lauluväljaku 
ühe öise kontserdi ajal. Küll see oli 
ilus! Meie lipp ongi ju kõige ilusam 
maailmas.

Mäletan, et meil ei olnud Balti 
ketti minnes oma lippu. Läksime siis 
Kooperaatorisse, et äkki  seal aidatak-
se. Ja tõepoolest:  kõik jooksid, kes 
tõi varda, kes aitas lipu selle külge 
kinnitada. Üks poeg oli meil muinsus-
kaitses, sinna toodi sinimustvalgeid 
lippe välismaalt ja tema sai oma lipu 
sealt. Nii et kui me pärast Balti ketist 

tagasi sõitsime, oli meil kummaltki 
poolt autoaknast lipp väljas. Inimesed 
plaksutasid ja lehvitasid meile ja meil 
oli väga uhke tunne.”

Linda Miil mäletab, et usk Eesti 
taasvabanemisse tekkis tal siis, kui 
kuulis Heinz Valku lausumas ajalooli-
si sõnu: „Ükskord me võidame niikui-
nii!” Ent meenutagem, et kirjutati alles 
aasta 1988. Iseseisvuse taastamiseni 
jäi veel kolm pikka aastat...  

Rõõmsameelsed prouad Liilia, 
Linda ja Vaike ütlevad, et mälestused 
Eesti iseseisvuse taastamisest püsi-
vad neil endiselt ühtede helgematena 
meeles. Eesti ja maailma sündmus-
tele elavad nad aga endiselt kaasa ja 
hoiavad pöialt, et kõik läheks hästi. 
Ehk nagu ütleb lõpetuseks Liilia: 
„Tahaks loota, et siinmail jätkub ikka 
mõistust ja vastutustunnet oma asju 
tasa ja targu ajada!”

Eesti riikliku iseseisvuse taastami-
se 25. aastapäeva tähistab Rah-
varinde muuseum mitme kaaluka 
ettevõtmisega. 

18. augustist kuni detsembri 
alguseni saab Rahvarinde muuseu-
mis tutvuda taasiseseisvunud Eesti 
Vabariigi juubeliaastapäeva puhuks 
koostatud näitusega „Meie lipu 
lugu”. Selle koostamiseks kuulutas 
muuseum aasta alguses välja Eesti 
lippude kogumise kampaania.

„Kogusime lippe koos põnevate 
lugudega taasiseseisvumise perioo-
dist,” räägib Rahvarinde muuseumi 
juhataja, Kesklinna vanema asetäitja 
Helen Lausma-Saar. „Näituse koos-
tamine viis meid kokku paljude tore-
date inimestega, kes meenutasid 25 

aasta taguseid sündmusi ja sinimust-
valge tähendust Eesti ajaloos. Täna-
seks oleme kokku pannud näituse, 
mis tutvustab meie riigilipu lugu läbi 
sajandite.”

Miks koostas muuseum tähtpäe-
vaks just lippude näituse? 

„Sinimustvalge trikoloori heis-
kamist Pika Hermanni torni 1989. 
aastal on rahvaküsitluste põhjal pee-
tud kõige olulisemaks sündmuseks 
taasiseseisvumise perioodil,” vastab 
Lausma-Saar. „Lipp, meie riigi tun-
nus ja iseolemise hing, on rahvale 
üks olulisemaid sümboleid. Seepä-
rast tähistamegi juubelit Eesti lipu 
näitusega.” 

Rahvarinde muuseumi juhataja 
sõnul on näitusel lippe 1980-ndate 
lõpust kuni1990-ndate alguseni. Ühe 
erilisemana neist saab igaüks oma 
silmaga näha 24. veebruaril 1989 üle 
paljude aastakümnete taas Pika Her-
manni torni heisatud lippu, mis jõuab 
näitusele koostöös Eesti Ajaloomuu-
seumiga. Ekspositsiooni kuulub ka 
osake lipukangast, mis toodi välja 
1988. aasta Tartu muinsuskaitse-
päevadel – teatavasti moodustus siis 
sinimustvalge värvikombinatsioon 
kolmest eri kangast. 

„Oleme näitusel eksponeerinud 
ka kodutehtud lippe, millega on käi-
dud nii massimeeleavaldustel kui ka 
kaunistatud taassünni ajal uhkuse-

ga oma maja,” lisab Lausma-Saar. 
„Peale selle saab vaadata filmi Eesti 
lipust.” 

„Olid alles ajad!”
Vahetult enne juubeliaastapäeva il-
mub trükist Rahvarinde muuseumi 
toimetiste sarja teine raamat peal-
kirjaga „Olid alles ajad! Taasiseseis-
vunud Eesti Vabariik 25”. Raamatu 
koostaja on muuseumi juhataja Helen 
Lausma-Saar, kes kirjutab raamatut 
tutvustavas saatesõnas:

„Mida rohkem mälestusi on tule-
vaste põlvede jaoks talletatud, seda 
rikkam ja värvikam on ajaloopärand. 
Mida rohkematest vaatenurkadest 
suudame toimunut vaadelda ja hin-
nata, seda tõepärasema ülevaate 
saame. Antud juhul on meil võimalik 
läbi ühiskonnateadlaste, poliitikute, 
kultuurikorüfeede, ajaloolaste ja oma 
ala spetsialistide silmade saada väga 
mitmetahuline sissevaade oma lähi-
ajalukku. Järjekordselt võime lugedes 
tõdeda, et mälestused ei ole kunagi 
mustvalged, vaid ääretult värvirohked 
ning seetõttu ka kaasahaaravad.”

„Rahvarinde Muuseumi toimeti-
sed 2” koondab toonaste rahvarinde-
laste, Rahvarinde muuseumi juurde 
loodud Rahvarinde seltsingu liikmete 
meenutusi päevadest ja tegudest, mis 
viisid Eesti iseseisvuse taastamiseni. 
Haaravate meenutuste autorite seas 

on Edgar Savisaar, Heinz Valk, Rein 
Veidemann, Mati Hint, Rein Ruut- 
soo, Kostel Gerndorf jmt. 

„Avame raamatu ... ja lehekülg 
lehekülje järel saame osa neist pöör-
delistest sündmustest, meie vaba riigi 
taassünni saagast. See on meie ühi-
ne ajalugu, nagu seda tehti veerand 
sajandit tagasi,” on kirjutanud koos-
taja Helen Lausma-Saar.

Muuseumi perepäev
20. augusti tähistab Rahvarinde 
muuseum ka tasuta perepäevaga. 
Tegevust peaks seal kella 11–16 jät-
kuma nii emale, isale ja lastele kui ka 
vanaemale-vanaisale.

Kell 11–16 on kavas joonistamine 
teemal „Vabadus on tunne”. Muuseu-
mi juhataja Helen Lausma-Saar selgi-
tab: „Vabadus tähendab iga inimese 
jaoks midagi erinevat, kelle jaoks on 
see võimalus otsustada, kelle jaoks 
elada iseseisvalt, kelle jaoks aga tä-
hendab vabadus vastutust. Üks on 
kindel: vabadus on tunne. Püüamegi 
siis seda tunnet väljendada pliiatsite 
ja paberi abil. Seeläbi saame jagada 
oma emotsioone ja mõtteid teistega. 
Joonistustest koostame muuseumis 
ajutise väljapaneku.”

Lisaks toimub perepäeval vikto-
riin „Täna 25 aastat tagasi”. Igal täis-
tunnil saab kuulda lugusid Eesti lipu 
ajaloost: sünnilugu, lipu tähendusest 

taasiseseisvumise ajal ja tänapäeval.
Kell 14–16 on avatud töötuba 

„Rukkilill”, kus juhendaja ettenäitami-
sel saab õppida meisterdama pabe-
rist rahvuslilli.

„Taasiseseisvunud 
Eesti Vabariik 25”
Niisuguse pealkirja all tutvustab Rah-
varinde muuseum 20. augustil Va-
baduse väljakul veerand sajandit ta-
gasi toimunud pöördelisi sündmusi. 
Juubeliaastapäeva puhul on palutud 
kolmel toonaste sündmuste peate-
gelasel anda paarilauseline hinnang 
20. augusti tähendusele meie rahva 
ja riigi ajaloos. Võime neid arvamusi 
siinkohal lugeda, nendega polemis-
eerida või nõustuda.    
Heinz Valk: 
• Eesti ajalukku jääb 20. august 
1991 kõrvuti 24. veebruariga 1918 ja 
2. veebruariga 1920. Need on kolm 
suuremat tähtpäeva meie riigi aja-
loos. Otsus riiklik iseseisvus taastada 
ei sündinud 20. augustil vaid ühe nu-
puvajutusega. Eelnes mitu pikka päe-
va ränka vaidlust ohtlikult ebamää-
rases olukorras. Rahvarinne algatas 
iseseisvusotsuse, kuid ei leidnud 
üksmeelt teiste ülemnõukogu polii-
tikutega. Osa hoiatas kiirustamise ja 
Moskva reageeringu eest, osa jällegi 
ei pidanud üldse ülemnõukogule luba-
tavaks sellist otsust teha. Õnneks pää-

dis kõik õige ja õigeaegse otsusega.
Rein Veidemann:
• 1991. aasta 20. augusti pärastlõu-
nal Tallinnas Vabaduse väljakul toi-
munud miiting ning sellel vastu võe-
tud otsus taastada veel samal õhtul 
Eesti Vabariik oli Rahvarindest valitud 
ülemnõukogu saadikutele nagu Julius 
Caesarile Rubico jõgi, mille ületamine 
tähendas taganematut otsust – alea 
jacta est. Liisk oli langenud. Ajaloos 
pöörati uus lehekülg. Eesti vabasta-
mise viimane meeleavaldus kandus 
siit lainena Toompeale.
Edgar Savisaar: 
• Augustiputš tekitas olukorra, kus 
kolm aastat varem, 1988. aasta  
suveräänsusdeklaratsiooniga alanud 
„teine vabadussõda” sai ootamatult 
läbi. Süsteem, mille lagundamise init-
sieerimises ja sellele kaasaaitamises 
polnud Baltikumi osa just väike ja kus 
me algatajatena olime olnud esirin-
nas, andis ootamatult lihtsalt alla. Im-
peeriumi viimane „kramp” oli ajaloo 
harvaesinev kingitus, kuid olime selle 
kuhjaga ära teeninud.

Optimistlikud tallinlannad (vasakult): Liilia Pihlak, Vaike Kask ja Linda Miil.
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Keskraamatukogust laenutamine 
muutub mugavamaks

Perepäev Maarjamäe tallihoones

Kesklinnas keeb suvine 
kultuurielu  

Keskraamatukogu uus kasutamis-
eeskiri toob tallinlastele kaasa po-
sitiivseid muudatusi.

Uus eeskiri võimaldab lugejatel 
laenatud teavikute tagastamistäht-
päeva pikendada senise kahe korra 
asemel kolm korda, kui teised lu-
gejad neid teavikuid ei vaja. Seega 
saavad lugejad edaspidi põhjaliku-
mat süvenemist vajavaid raamatuid 
lugeda kokku 84 päeva. Muudatus 
teeb kirjanduse laenamise mugava-
maks ka puhkuste ja õpingute ajal, 
kui raamatukogu külastamine on 
keerukam. Samuti hakkab kehtima 
lugejate kauaoodatud võimalus lisa-
da end ilukirjanduse ootejärjekorda. 
Korraga saab olla viie teaviku oote-
järjekorras. Kui endise eeskirja ko-
haselt said lugejad korraga laenata 
kuni kümme, siis edaspidi kuni viis-

teist heli- ja videosalvestist.
Samuti soovib raamatukogu 

uue eeskirjaga julgustada väikelas-
te vanemaid senisest enam lastele 
kirjandust laenama, et raamatud 
oleksid lastele võimalikult kättesaa-
davad juba maast madalast. Väike 
laps ei pruugi kontrollida oma käte 
motoorikat ja raamat võib kogemata 
katki minna. Nii ei nõua raamatukogu 
hüvitist kuni kuueaastase (kaasa 
arvatud) lapse rikutud raamatu eest, 
mis on mõeldud väikelastele ja trü-
kitähtedega. Rikutud raamat tuleb 
siiski raamatukokku tagastada.

Keskraamatukogu laenutab ain-
sa rahvaraamatukoguna kaasaeg-
seid eestikeelseid e-raamatuid, millel 
on kehtiv autoriõigus. Uues eeskirjas 
täpsustatakse, kuidas e-raamatute 
laenutus- ja lugemiskeskkonda ELLU 

kasutavate isikute andmeid töödel-
dakse.  Ühtlasi täpsustab uus eeskiri, 
millal lugejate kontaktandmed ja lu-
gejakirje raamatukogu lugejaandme-
baasist kustutatakse, samuti vanema 
nõusoleku kehtivust.

Keskraamatukogu uue kasuta- 
miseeskirjaga saab tutvuda raa-
matukogu veebilehel: http://kesk-
raamatukogu.ee/eeskirjad/. Eeskiri 
kehtib kõigis keskraamatukogu haru- 
raamatukogudes ja teenindusosa-
kondades. Raamatukogude suvised 
lahtiolekuajad leiab: http://keskraa-
matukogu.ee/lahtiolekuajad-ja-asu-
kohad/

Eesti Ajaloomuuseum tähistab taasiseseisvumispäeva 
20. augustil Maarjamäe tallihoones perepäevaga.

Ootame kõiki 20. augustil Maarjamäe tallihoonesse 
(Pirita tee 66) veetma toredat suvepäeva pere ja sõpra- 
dega! Tegevust jagub kella 12–15 nii suurtele kui ka väi-
kestele. 

PROGRAMM:
Kell 12–15 on avatud:
• meisterdamisnurk „RAHVUSLIKUD ÕHUPALLIKUUL-

SUSED” 
• otsimismäng „LEIA TALLIHOONE AARDED!” 
• labor, kus on välja pandud 19. sajandi lossiproua kos-

tüüm, saab tutvuda erinevate tekstiilide säilitamisega

• muuseumipoe eriväljapanek „EESTI VABARIIK”
• Kell 12 ekskursioon ARHIIVIKOGUSSE või  

KUNSTIKOGUSSE (30 min)
• Kell 13 ekskursioon näitusel „RIIK MALELAUAL.  

SAKSA OKUPATSIOON EESTIS 1941–1944” (45 min)
• Kell 13.30 kontsert (30 min)
• Kell 14 ekskursioon „Maarjamäe lossi lood” (45 min)
• Kell 14.30 kontsert (30 min)

Täpsem programm: www.ajaloomuuseum.ee

Sissepääs Maarjamäe tallihoonesse ja Suurgildi hoonesse 
(Pikk 17) on sel päeval kõikidele külastajatele 1 euro.

Augustis algas taas kontserdisari 
„Kesklinna suvemuusika”, toimu-
vad ekskursioonid ja teised suvi-
sed sündmused.

 Kesklinna parkides saab kont-
serte nautida tänavu neljandat 
suve, seekord aga uuendustega. 
Kui varasematel aastatel on kont-
serdipaik olnud üksnes Snelli tiigi 
äärne Toompark, siis seekord toi-
muvad suvekontserdid Kesklinna 
erinevates parkides. 

„Viime sel suvel mõnusa õhusti-
kuga pargikontserdid meie elanikele 
veelgi lähemale, erinevatesse asu-
miparkidesse. Nii toimuvadki kont-
serdid seekord näiteks Kadriorus, 
Koidu pargis, Politseiaias. Kontser-
disari lõpeb siiski traditsiooniliselt 
Toompargis,” selgitas Kesklinna va-
litsuse korraldatava suvise muusi-
kasündmuse tagamaid linnaosava-
nema asetäitja Helen Lausma-Saar. 

Alates 7. augustist saab kõi-
gil augustikuu pühapäevadel ja ka 
septembri esimesel pühapäeval 
algusega kell 18 nautida täiesti 
tasuta kaunist muusikat looduse 
keskel, selleks siiski kesklinnast 
lahkumata. Kontserdile eelneb sa-
mas pargis kell 17 algav etendus 
lastele: kolmel korral nukulavastus 
„Kaval-Ants ja Vanapagan” Tallinna 
lasteteatrilt ning korra „Kolme põr-
sakese teadusshow” (Politseiaias). 

„Meie suveürituste sari on tore 
just selle poolest, et terve pere 
saab koos aega veeta, alguses 
vaadata lasteetendust ja kohe see-
järel kuulata head muusikat Eesti 
artistidelt. Niisugust mõnusat aja-
viidet lähedaste seltsis ei saa rikku-
da isegi ilm,” usub Lausma-Saar.     

Samuti jätkub selgi suvel Kesk-
linna traditsiooniline ekskursiooni-
sari oma kodulinna lähemaks tund-
maõppimiseks. Asjatundliku giidi 
juhendamisel seisab ees tutvumine 
vanalinna parkide ja linnamüüri vä-
ravatega, linnahalli ja Russalka piir-
konnaga. Ekskursioonid on samuti 
tasuta ja toimuvad augusti nelja-
päevadel algusega kell 18. Teavet 
saab tel 645 7213.

Jätkub linnaosavalitsuse tore 
koostöö Kassisaba asumiseltsiga. 
Nii korraldatakse kolmandat aastat 
järjest Falgi pargis Kassisaba kapi-
puhastuspäev. Tänavu toimub see 
4. septembril kell 11–15. Samas 
saab kell 14 vaadata ka lasteeten-
dust „Kaval-Ants ja Vanapagan”. 

Allesjäänud suvepäevade jook-
sul leiab kesklinnas ja Kesklinna 
valitsuse korraldamisel aset palju 
muidki kultuurisündmusi. Mõ-
nest, eriti 20. augustil tähistatava 
taasiseseisvumispäevaga seotud 
sündmustest leiate teavet ka sellest 
lehenumbrist. 

Tallinna kultuurisuvi on rikas ja mit-
mekesine. Erand pole ka käesolev 
aasta. Linlased ja linna külalised on 
saanud nautida Tallinna päeva, arvu-
kaid ettevõtmisi merepäevadel, va-
nalinna ja keskaja päevadel. Nende 
traditsiooniliste kultuurisündmuste 
kõrval on toimunud veel hulgaliselt 
vabaõhukontserte ning etendusi nii 
Kesklinnas kui ka teistes linnaosa-
des. August ei jää kultuurielamuste 
poolest eelnenud suvekuudele mil-
leski alla, mõned sündmused vääri-
vad aga eraldi esiletõstmist.

Vabadus on tunne
Käesoleva aasta augustis möödub 
25 aastat Eesti Vabariigi iseseisvu-
se taastamisest. Pole paremat viisi 
selle tähtpäeva väärikaks tähista-
miseks, kui kooride ja populaarsete 
solistide osavõtul toimuv kontsert. 
On ju meie iseseisvumist nimetatud 
„laulvaks revolutsiooniks”. Tulgem 
siis taas kokku ja laskem vabadus-
lauludel ühiselt kõlada! 

Meenutamaks meie taasise-
seisvumise ja iseolemise emotsio-
naalset külge, kannab kultuuriameti 
korraldusel teoks saav kontsert 
nime „Vabadus on tunne”. Tallin-
na peaväljakule koguneb taasise-
seisvumispäeval enam kui tuhat 
lauljat 30 koorist ja ligi sada tant-
sijat kuuest tantsurühmast. Lisaks 
kooridele tulevad lavale Kaitseväe 
orkester, Georg Otsa nimelise Tallin-

na Muusikakooli puhkpilliorkester ja 
bänd ning solistid Ivo Linna, Nele-
Liis Vaiksoo, Kadri Voorand, Esto-
nian Voices, Jaan Elgula jt. Kõlavad 
isamaalised laulud, nagu Eespere 
„Ärkamise aeg”, Vinteri „Laul Põh-
jamaast”, Sarapiku „Ta lendab mesi-
puu poole”, Mattiiseni looming ning 
paljud teised rahva poolt armastatud 
helindid. Kontserdi kunstilised juhid 
on Aarne Saluveer ja Kalev Järvela. 
„Vabadus on tunne” algab Vabaduse 
väljakul 20. augustil kell 12.
Birgitta festival 
12.–21. augustini on muusika-
sõbrad oodatud Birgitta festivalile 
Pirita kloostris. Nagu varasematel-
gi aastatel näeb festivalil uudseid, 
just selleks sündmuseks valminud 
etendusi ning külalisteatrite loomin-
gu paremikku. Mälestamaks meie 
rahvuslikku suurmeest, hiljuti lahku-
nud dirigent Eri Klasi, kannab 2016. 
aasta festival motot „Armastusega 
Eri Klasilt”.

Selle suve suurteoseks saab 
Mozarti „Reekviem”, mille lavastus 
ja kontseptsioon pärineb belglaselt 
Joël Lauwers’lt. Dirigeerib Mihhail 
Gerts ning solistidena astuvad üles 
Yuka Yanagihara, Thomas Volle ja 
Simon Robinson Saksamaalt ning 
meie Helen Lokuta. Osalevad Läti 
riiklik koor Latvija ning Tallinna Kam-
merorkester.

Festivali avaetendus on aga üks 
Mozarti tuntumaid teoseid, mängu-

line ja elegantne ooper „Così fan 
tutte” Suurbritannia ooperitrupi The 
Black Cat Opera Company esitu-
ses. Solistidena on tegevad Aiofe 
O’Connell, Claire Filer, Clare Tracey, 
Matthew Palmer, James Savage-
Hanford ja Gheorghe Palcu. Lavas-
taja on Keiko Sumida ja dirigeerib 
Peter Ford.

Festivali naelaks tõotab kujune-
da Pjotr Tšaikovski ooper „Jevgeni 
Onegin” Valgevene Riikliku Ooperi- 
ja Balletiteatri esituses. Tegemist on 
kõrgetasemelise lavastusega, kus 
geniaalne muusika, suurepärased 
lauljad ning traditsioone austav la-
vastus loovad nauditava terviku. 

Etenduses „Carmen by Bizet” 
toob Antonio Andrade Flamenco 
Company Andaluusiast publiku ette 
flamenkotantsijad ja -muusikud, 
kes on esinenud väga mainekatel 
festivalidel ning saalides, sealhul-
gas New Yorgis Carnegie Hallis ja 
Londonis Sadler`s Wellsis. Kõlab 
muusika nii Bizet’ ooperist kui ka 
sellest inspireeritud helindid. 

Venemaa üks väljapaistvamaid 
balletitruppe Jekaterinburgi Riik-
likust Akadeemilisest Ooperi- ja 
Balletiteatrist esitab Sergei Prokof-
jevi balleti Shakespeare´i näidendi 
„Romeo ja Julia” ainetel. Lavastaja 
Vjatšeslav Samodurov on endi-
ne Peterburi Maria teatri, Hollandi 
Rahvusballeti ja Inglise Kuningliku 
Balleti esitantsija, kelle lavastused 

on äratanud tähelepanu nii Moskvas 
kui ka Londonis. 

Infot festivali kohta leiab kodu- 
lehelt: http://www.birgitta.ee/

Kultuuri- ja muinastulede öö 
27. augustil leiab aset kultuuri- ja 
muinastulede öö. 1992. aastal algu-
se saanud muinastulede süütamise 
traditsioon meenutab meile esiva-
nemaid, kelle jaoks oli Läänemeri 
peamine ühendustee ja suhtlus-
väli. Enne rannal tulede süütamist 
on tallinlastel võimalus külastada 
kontserte, etendusi, muuseume ja 
galeriisid, osaleda ekskursioonidel 
ja õpitubades. Erinevaid ettevõtmisi 
jagub südaööni. Kultuuriöö kodule-
helt www.tallinn.ee/kultuurioo leiab 
iga huviline midagi endale sobivat.

Tallinna kultuuriameti nimel 
soovin kõigile elamusterohket su-
velõppu!

Väärikas punkt kultuurisuvele

12. august 2016

Aini Härm 

Tallinna kultuuriameti 
juhataja

Triinu Seppam  

keskraamatukogu 
teenindusdirektor
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Värvikireva programmiga 
Estonia teatrilaat 

HELISEV LINNAMÜÜR IV

„Ava lava, Tallinn!” toob Raekoja 
platsile Eestimaa parimad palad
Raekoja plats Tallinnas on suvel rahvarohke. Kohviku-
terrassid on täis turiste, sealsamas toimuvad kontser-
did, etendused ja laadad. Viiendat aastat järjest korral-
datakse siin ka üritust „Ava lava, Tallinn!”. See on neljal 
nädalavahetusel toimuv rahvapidu, kus saab tutvuda 
Eesti erinevate piirkondade tegemistega. Pealinna 
tähtsaim väljak on avatud Eestimaa eri paigust pärit 
muusikutele ja käsitöölistele – Eesti tuuakse Tallinna!

„Ava lava, Tallinn!” pakub rõõmu kõigile. Tallinlasi 
rõõmustab, et Eestimaa kultuur tuuakse neile nii-öelda 
koju kätte: laval astuvad üles rohkem ja vähem tuntud, 
ent ühtviisi palavalt armastatud tantsu- ja muusikakol-
lektiivid. Maapiirkondade inimestele on see haruldane 
võimalus esineda ja oma tegemisi tutvustada niivõrd 
erilises paigas – ajaloolisel Raekoja platsil. Tuhanded 
turistid, kes Eestit külastades vaid Tallinnaga piirduvad, 
saavad „Ava lava, Tallinn!” kaudu pildi ka mujal Eestis 

toimuvast. Põnevad maitsed ja uued teadmised on 
innustanud paljusid minema ise Eestimaad avastama. 

Iga „Ava lava, Tallinn!” nädalavahetus on pühenda-
tud ühele Eesti piirkonnale. Laval esinevad selle kandi 
muusikud ja tantsijad, laadalettidel on väljas sama 
kandi käsitöö ja hõrgutised. Tänavu juunis võõrustati 
Ida-Eesti, juulis Lõuna-Eesti ja Põhja-Eesti meistreid. 
Tuntumatest esinejatest astusid üles Justament, Meis-
terjaan, Regatt, Kruuv, Kõrsikud, Kukerpillid, Zetod ja 
paljud teised. 

Järgmisel nädalavahetusel, 20.–21. augustil on 
Raekoja plats avatud Lääne-Eesti kultuurile. Esinevad 
Kihnu Virve pereansambel ja ansambel Vanaviisi, rah-
vatantsurühmad Kuu, West ja Haeska ning teised. Mär-
kimist väärib, et Kihnu Virve oli ka esimese „Ava lava, 
Tallinn!” üks peaesinejaid. Üritust toetab Tallinna kultuu-
riamet. Lisainfo: www.avalava.ee ja info@avalava.ee.

Eino Baskini mälestuseks 

Eino Baskini (17.06.1929 – 
11.03.2015) elus oli Raekoja 
platsil 14 asuv õpetajate maja 
kahekordselt märgilise tähendu-
sega. Seal alustas ta pärast sõda 
Tallinna naastes oma näitlejateed. 
Pärast 50. juubelit ja draamateat-
rist lahkumist leidis ta oma teatrile 
ehk Vanalinnastuudiole ruumid 
just õpetajate majas – seal alustas 
teater aastal 1980. Aastani 1989 

tegutses Vanalinnastuudio pool- 
iseseisva estraaditrupina ENSV 
Riikliku Filharmoonia juures,  män-
gides nii estraadietendusi, satiirilisi 
etendusi, komöödiaid kui ka klas-
sikat. Vanalinnastuudio oli ajal, mil 
meelelahutuslikku žanri oli vähe, 
uskumatult populaarne ning pileti-
järjekorrad olid ligi aastapikkused.  

1989. aastal sai Vanalinna-
stuudio iseseisvaks teatriks ja 
1990. aastal koliti Sakala tänavas 
asuvasse endisesse poliithari-
dusmajja. 2004. aastal koondati 
enamik näitetrupist ja asutati uus 
teater NO99. Endised Vanalinna-
stuudio näitlejad koondusid 2005. 
aastal Vana Baskini Teatri alla, mis 
tegutseb siiani ja mille asutajad 
olid toona 76-aastane Eino Baskin 
ja Aarne Valmis.

Eino Baskini mälestuse jääd-
vustamiseks õpetajate maja fas-
saadile peaukse kõrvale paiguta-
tud bareljeefi autor on tunnustatud 
skulptor Mati Karmin. Linnavalit-
sus eraldas reservfondist Tallinna 

kultuuriametile 9000 eurot barel-
jeefi valmistamisega seotud kulu-
de osaliseks katmiseks. 

Eino Baskin sündis Tallinnas, 
kus lõpetas Eesti NSV Riikliku 
Teatriinstituudi 1951. aastal. Aas-
tatel 1958–1961 töötas ta erineva-
tes komöödiateatrites Leningradis 
ning menuka konferansjeena Eesti 
ja Venemaa erinevates teatrites 
1960. aastate lõpul. Draamateatri 
näitleja oli ta aastatel 1968–1980. 
1972. aastal asutas Baskin näi-
tetrupi, kes hakkas tegema iga-
pühapäevast raadioprogrammi 
„Meelejahutaja”. 1995. aastaks, 
kui lõpetati, oli valminud tuhatkond 
saadet. 1980. aastal sai Baskinist 
Vanalinnastuudio asutaja ja selle 
pikaaegne juht. 

Tallinnale osutatud teenete 
eest omistati Eino Baskinile 2003. 
aastal Tallinna teenetemärk ja 
2010. aastal linnapoolse austus-
avaldusena Tallinna vapimärk. 
2014. aastal pälvis ta Tallinna tee-
neka kultuuritegelase preemia. 

Rahvusooper Estonia uus hoo-
aeg algab sündmusterohke  
festivaliga teatrimaja ümber, 
kus tutvustatakse hooaja uudis- 
teoseid ning teatraalseid tege-
vusi jagub kogu perele. 

3.–4. septembrini toimuva 
teatrilaada esimene päev on 
pühendatud laulu- ja tantsu-
kunstile: lavale astuvad rahvus- 
ooperi ja -balleti solistid, koor 
ning orkester ja kaasa teeb ka 
ooperi- ja balletisolistide tule-
vane põlvkond – noored lauljad 
ja tantsijad Eesti muusika- ja 
teatriakadeemiast ning Tallinna 
balletikoolist. Õhtul saab tasuta 
nautida suurejoonelist ooperi- ja 
balletigalat. 

4. septembril kell 12–15 
toimub teatrimaja ümber tra-

3. septembril kell 10–22 

Kell 10 „IGALÜHEL OMA PILL”
Rahvamuusikaansambel „Piibar” Toivo Luhatsi 
juhatusel  
Endise Karja värava kohal (korstnapühkija kuju juures)

10.15 „AKENDE MUUSIKA” – Otsa kooli solistid ja 
ansamblid
Assauwe torni kõrval (Teatri- ja Muusikamuuseumi 
siseõues)

10.30 „BRASSERS LINNAMÜÜRIL I”
Endise Harju värava kohal 
„VÄGEV LÕÕTSAMÄNG” – Juhan Uppin
Kitsetorni ees Rüütli tänaval 

Kell 11 „VIIULI FOLK” – ansambel „Tuuleviiulid”  
Kristi Alase juhatusel 
Kiek in de Köki kõrval Komandandi aias 
„HOMME” – I.N.T.A. segakoor, dirigent Inta Roost 
Neitsitorni kõrval Taani kuninga aias 
TANTSIMA! Koos Käbide ja Kändudega 
Tallitorni ees Taani kuninga aias

11.45 „PIDULIK MUUSIKA SAJANDITE TAGANT” – 
Hortus Musicus 
Lühikese jala väravatornis

Kell 12 „BRASSERS LINNAMÜÜRIL II” 
Pika jala väravatorni akendel

12.15 „KÕVERAD KÕLAD” – Viimsi muusikakooli 
saksofonistide ansambel 
Seegitaguse torni kohal nn Kitse platsil 
„KÕUEMÜRIN” – Madis Katkosilt ja Ramuel Tafenau 
löökpillidel 
Saunataguse torni ees Nunne 7 õues

12.45 „MÜÜRILAUL” – ETV tütarlaste- või lastekoor, 
dirigent Aarne Saluveer 
Nunne värava kohal

Kell 13 „MUUSIKA KAUGE AJA TAGANT” – Otsa kooli 
plokkflöödi eriala solistid ja ansamblid 
Nunnatorni neljandal korrusel

13.15 „HÜÜAVAD  PASUNAD” – Otsa kooli 
puhkpilliorkester, dirigent Sirly Illak-Oluvere 
Saunatorni ees Gümnaasiumi tänaval

13.30 „KULDSE JALA KULDNE  KÕLA” – Otsa kooli 
keelpillikvartett 
Kuldjala torni neljandal korrusel 
„LAULGE KAASA” – Otsa kooli klassikalise laulu  
eriala solistid 
Kodulinna Maja (Gümnaasiumi 3) tornisaalis

14.30 „IMPROVISATSIOON” – Otsa kooli Bigband, 
dirigent Siim Aimla 
Nunnadetaguse torni ees Tornide väljakul

Kell 15 „KAMINA ÄÄRES” – Tiina Adamson (laul) ja 
Karl Madis Pennar (kitarr) 
Loewenchede tornis (sissepääs Tornide väljakult) 
„MUUSIKA ALGAB VAIKUSEST” – kitarristid Paula 
Pajusaar ja Taavi-Hans Kõlar 
Lippe torni asukohal (Tornide väljaku pool) 
„KOKKU JA LAHKU” – Viimsi muusikakooli 
akordioniansambel 
Köismäe tornis (sissepääs Laboratooriumi tänavalt)

Kell 16 „MINA JA SINA” – saksofonistid Tobias  
Tammearu ja Allan Kaljaste 
Plate tornis (sissepääs Laboratooriumi tänavalt) 
„KÕVERAD KÕLAD 2” – Otsa kooli saksofonikvartett 
Eppingi tornis (sissepääs Laboratooriumi tänavalt)

16.30 „OH LAULA JA HÕISKA…” – Marianne  
Leibur (laul) ja Taavi-Hans Kõlar (kitarr) 
Gruesbecketaguses tornis (sissepääs 
Laboratooriumi tänavalt)

16.45 „PARIISI KOHVIKUS” – akordionil  
Lisette Reinvars 
Renteni torni ees Hobuveski kõrval 
„SALAKEELED” – Otsa kooli klassikalise kitarri  
eriala solistid 
Wulfardi-taguse torni juures, sissepääs Linnaarhiivi 
kaudu Tolli tänavalt           
„LAULUD NÜÜD LÄHEVAD…” – Otsakoor, 
juhendajad Maarja Aarma ja Tõnu Laikre 
Paksu Margareeta katusel, sissepääs Meremuuseumi 
kaudu 
„ANNAME HOOGU” – ansambel Nord Lights  
Stoltingi torni kõrval, sissepääs Meremuuseumi 
kaudu

18.30 „RANNA-ROOTSI LOOD JA LAULUD” – Kuldjala 
Lauluselts 
Hattorpe-taguse torni jalamil Šoti Klubi aias Uuel 
tänaval 
„ÕHTUST MUUSIKAT ÕUES” – tšellokvartett C-Jam 
Endise torn Vana vene kiriku juures kohal (Olevimäe 
ja Vene tänava ristumiskohal terrassil) 
„KAKS SAMMU SISSEPOOLE, KAKS SAMMU  
VÄLJAPOOLE” – Tallinna ülikooli tudengid õpetavad 
mõne tantsu 
Endise Väikese-Rannavärava kohal  
Olevimägi 12 õues 
„ARMASTAME LAULDA RAHVALAULE” – ansambel 
„Ljubava” Svetlana Zaugarova juhatusel  
„HING LAULAB PILVEDEST” – kammerkoor 
„Eleegia” 
Vene kultuurikeskuse kollektiivid Bremeni torni ees 
Vene tänaval

LAULAB KAROLIN SAAR  
Munkadetaguse torni viimasel korrusel (sissepääs 
Müürivahe tänavalt)

„VIDEVIK” – Helin-Mari Arderi originaallooming Eesti 
autorite tekstidele, kitarril Teet Raik  
Hellemanni torni viimasel korrusel, sissepääs 
Müürivahe tänavalt

Kunstiakadeemia tudengitelt ajaloolist tõde esinemis- 
paikade kohta. Tallinna ülikoolis koreograafiat õppivatelt 
noortelt tantsuseadeid. Kogu tegevust aitavad 
korraldada Tallinna 21. kooli õpilased.

Täpsemat teavet Kodulinna Majast (Gümnaasiumi 3) 
ning telefonidelt 644 9867 ja 507 9565
NB! Juurde- ja sissepääsuks pileteid osta pole tarvis, 
lilled ja kingitused esinejatele palume ise üle anda.

12. august 2016

Teatrilaadal on avatud ka lasteala. 

Läinud aastal juhatas dirigent Sirly Illak-Oluvere Otsa kooli puhkpilliorkestrit Saunataguse torni ees. Foto: Lauri Sepp

Õpetajate maja fassaadil avati Eino Baskini  
87. sünniaastapäeval pidulikult tema bareljeef.

ditsiooniline teatrilaat, kus kont-
sertetendusel tutvustatakse hooaja 
uuslavastusi, müüakse teatripileteid, 
meeneid, kostüüme ja rekvisiite. 
Avatud on laste- ja spordiala ning 

kohvikud. 
Tule ja naudi head muusikat! 

Kogu laadaprogramm on külastaja-
tele tasuta. 

Täpsem info www.opera.ee
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Hiirepoiss Viiks oli püsti hädas. 
Majja, mille keldris ta pesitses, 
kolis pere, kellel oli suur kollase-
triibuline kassivolask. Too kius-
lik loom ei andnud hiirekesele 
enam ööl ega päeval asu. Tasus 
Viiksul ainult ilmuda kööki, kust 
levis nii hurmavat juustulõhna, 
kui kassiloikam kõpsti kohal oli. 
Ilma tere ütlemata või muid vii-
sakusi vahetamata asus ta kohe 
hiirekest taga ajama. Kõutsi 
näost võis lugeda vaid üht soovi: 
Viiks kinni püüda ning ilma si-
nepi ja soolata nahka pista. Sel-
line verejanuline murdja oli too 
uute elanike triibuline. 

Viiksu jaoks algasid nüüd 
hoopis viletsad päevad. Kuna 
hirmuäratav elajas valvas teed 
sahvrisse ja külmkapi juurde, 
polnud hiirekesel varsti enam 
midagi suhu pista. Kõht pillis 
näljast mis kole ja silme ees tant-
sisid värvilised tulukesed. „Kui 
ma kohe midagi ette ei võta, 
suren nälga,” tegi Viiks kurva 
järelduse ning hakkas viima-
seid jõuraase kokku võttes nu-
putama, mida näruse olukorra 
lahendamiseks teha. Mõtles ja 
mõtles, aga välja ei mõelnud mi-
dagi. Lõpuks otsustas, et ei jää 
üle muud, kui armsakssaanud 
elupaigast mujale kolida.

Pakkiski hiirepoiss asjad. Ega 
neid eriti palju polnudki, mah-
tusid kõik väikesesse ruudulis-
se rätti sõlmitud kompsu, mille 
Viiks õlale viskas. Kurvalt hei-

tis loomake viimase pilgu kal-
lile kodule ning oli valmis juba 
teele asuma, kui kuulis korraga 
trepikojas valju rõõmsat häält. 
Viiks oli loomult uudishimu-
lik ja muidugi läks ta uurima, 
mis toimub. Selgus, et perepoeg 
Aleksander oli spordilaagrist 
koju jõudnud. Tema tervitus üle 
maja kostiski. 

Aleksander oli kulturist, see 
tähendab, et ta tegeles peami-
selt oma lihaste treenimise ja 

jõu kasvatamisega. Lausa lust 
oli vaadata noormehe tervisest 
pakatavat nägu ja suvise sär-
gi all pingulduvaid muskleid. 
Kollasetriibuline kassimurjam 
oli Aleksandrile trepile vastu 
tulnud ja hõõrus pugemistuhi-
nas end vastu spordimehe jal-
gu. Aga see lükkas kõutsi põlg-
likult eemale. „Küll sina, Ruudi, 
oled alles rasva läinud!” hurjutas 
ta kõutsi. „Kui sa niimoodi edasi 
laiskled ning oma keha eest hoo-

litsemise asemel ainult head ja 
paremat vitsutad, teeb varsti ka 
kõige tillem hiir sulle tuule alla.” 
Kass kräunatas solvunult ja vudis 
saba püsti kööki toidukausi juur-
de, kuhu perenaine oli lemmiku-
le maitsvat ninaesist poetanud.

Viiksu peas süttis Aleksandri 
sõnu kuuldes otsekui ere lamp. 
Hiir teadis nüüd, mida teha, 
et ei peaks koledale kassile alla 
vandudes kodust võõrsile koli-
ma. Tal tuli kulturistiks hakata 
ja endale hirmsuured lihased 
kasvatada. „Noh ja siis alles vaa-
tame, kes kelle eest ledib, kas 
mina Ruudi, või rasvunud kõuts 
musklis hiire eest!” piiksus Viiks 
õnnelikult ja viskas ruudulise 
kompsu suure kaarega nurka.

Sellest päevast oli Viiksu elu 
allutatud vaid ühele eesmärgile: 
vormida muskulatuur raudseks 
ning meel kartmatuks. Juba vara- 
hommikul kiirustas spordi- 
hiir jooksma, seejärel võttis 
kobrulehe all karastava duši 
ning vantsis Aleksandri kannul 
jõusaali, kus matkis harjutu-
si, mida päris kulturistid tegid. 
Vargsi vinnas Viiks riietusruu-
mi kapist ka spetsiaalseid toidu-
lisandeid, mille abil sportlased 
lihased kiiremini paisuma pa-
nevad. Aga väikest näppamist 
ei saanud talle ju pahaks panna. 
Hiirtel teadupärast pole raha, 
mille eest tarvilikke asju osta.

Päev möödus päeva järel ja 
treening andis tulemusi. Viik-

su biitsepsid tõmbusid pingule 
nagu võidusõidutraavlil, tüse 
kael sobinuks pigem härjale 
ning tagajalad paisusid võim-
saks otsekui elevandil. Ainult 
kasv oli hiirekesel tagasihoidlik 
nagu närilistel ikka. Ent sel-
le puudujäägi korvas kuhjaga 
südikus, mida pisikesse hinge 
mahtus mitme mehe jagu.

Kui nüüd Viiks peale jär-
jekordset treeningut otsustas 
pererahva külmkapist tükikese 
aukudega juustu näksata, sattus 
ta vastamisi Ruudiga. Aga Viik-
su ei kohutanud ühe matsaka 
kassi nägemine enam karva-
võrdki. Ta kargas kõutsi turjale 
ja haaras selle uhkete tuttidega 
kõrvad kõvasti käppade vahele. 
Kassi suust pääses valla hirmus 
hädakisa ja ta lasi surmahirmus 
jalga. Hiirtele ei tihanud Ruudi 
sellest päevast peale enam lähe-
neda, ärasöömisest rääkimata. 

Sportlane Viiks ampsas tubli 
suutäie juustu ja piiksus maiust 
närides uhkustavalt: „Kes ei ris-
ki, see juustu ei söö!” Pärast het-
kelist mõtlemist lisas: „Spordi- 
tegemine tasub end alati ära, 
sest ka väikeses kehas võib pei-
tuda võitmatu vaim!”

See oli lugu Viiksust, kes 
muutus arast hiirest väärikaks 
ning sihikindlaks sportlaseks. 
Ja kui kunagi hakatakse korral-
dama hiirte olümpiamänge, on 
Viiks esimene, kes sinna Eesti 
närilisi esindama saadetakse.

Hiireke Viiks
12. august 2016
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Mida arvestada lapse huviringi valikul?

Huvihariduse võimalused Tallinnas

Vali oma lemmik!

Huviringis osalemine on lapsele hea või-
malus arendada oma andeid, vastutus-
tunnet ja suhtlemisoskust. Seal kohtub ta 
teiste laste ja täiskasvanutega, õppides 
seejuures suhteid looma, koostööd tege-
ma ja keerulisi suhtlusolukordi lahendama. 

Laps saab huviringis või treeningul 
käies kogemusi oma aja planeerimiseks 
ning muutub ka iseseisvamaks. Ja loomu-
likult õpib midagi uut: arenevad oskused, 
millega lasteaias või koolis põhjalikult ei 
tegeleta. Kui lapsel ei lähe koolis parasjagu 
kõige paremini või kui tal on klassikaaslas-
tega keerulised suhted, annab põneva hobi-
ga tegelemine palju positiivseid emotsioone 
ja aitab maandada stressi.

Kuidas huviringi valida?
Lapse huviringi valikul on kõige olulisem 
arvestada tema enda sooviga, laps võiks 
tegeleda sellega, mis teda innustab. Tema 
enda loomulik huvi hoiab motivatsiooni ka 
siis, kui ringis või trennis käimine muutub 
vahel igavaks ja tüütuks.

Paljudel lastel on juba varases eas 
võimalik märgata andeid ja tugevaid külgi, 
mida saaks huvitegevusega edasi aren-
dada. Enamasti on lapse anded ka tema 
uudishimu aluseks ja siis on hea valida hu-
viring just selle põhjal. Kui lapsele hakkab 
aga meeldima mõni ala, milles ta veel väga 
osav pole, kuid soovib seda õppida, võiks 
ta sellega tutvust teha proovitunnis. Kui see 

Erinevad hobid on lisaks huvitavale ja aren-
davale ajaveetmisele ka pikemas perspek-
tiivis kasulikud, sest võivad lapsele abiks 
olla erialavalikul. Tulevaste õpingute ja töö 
sidumine paeluva huvialaga on ju ka suure 
tõenäosusega teekond õnnelikuma eluni.

Kust aga alustada huviringi otsimisega 
ja kuidas leida lapsele meelepärast tegevust 
või sporditreeningut? 

Huvitegevuse teatmik „No vaata”
Üks koht, kust hõlpsalt kas arvuti või nu-
tiseadme vahendusel algava õppeaasta 
kohta infot otsida, on elektrooniline Tallin-
na huvitegevuse teatmik „No vaata”, mille 
leiab veebiaadressilt www.tallinn.ee/novaa-
ta (info on veebilehel kättesaadav alates 

24. augustist). Teatmik koondab infot 

Publiku lemmikaia selgitamiseks Tallinna 
rahvusvahelisel lillefestivalil saab igaüks 
anda oma hääle.

Lillefestival Tornide väljaku pargis on 
üks pikaajalisemaid sündmusi pealinnas. 
See saab alguse mais ja kestab augusti 
lõpuni, tänavu 26. augustini. Nende kuude 

talle sobib, lastagi tal õppida midagi 
täiesti uut. Peamine, et lapsele enda-
le oleks tegevus meeldiv ja huvitav, 
ükskõik, kas ta on selles tugev või 
mitte. 

Huviringid algklassilapsele
Algklassilapse igapäevaelu korral-
dades tuleks lähtuda põhimõttest, 
et esmajoones vajab laps piisavalt 
aega, et rahulikult koolis käia, ko-
duülesandeid teha, perega suhelda, 
puhata ja omaette olla. Edasi võiks 
juba koos lapsega arutada, mitmes 
huviringis osalemiseks on tal veel 
jõudu ja tahtmist. Koolilapsele on 
väga hea vaimsele pingutusele li-

saks kehaline treening, kus saab 
liikuda ja ennast välja elada. Või 
leida huviring, kus saab õppida oma 
mõtteid ja tundeid kunstiliselt väljen-
dama. Igal juhul võiks algklassilaps 
käia vähemalt ühes või isegi kahes-
kolmes huviringis. 

Vajadusel küsi nõu lastekasva-
tuse või peresuhete teemal tasuta 
nõustamiskeskkonnast www.sina-
mina.ee/e-noustamine. 

ligi 200 sügisel alustava huviringi ja 
treeningu kohta nii Tallinnas kui ka 
lähiümbruses. Huvikoolid ja tege-
vused on kergelt leitavad huvialade 
kaupa. Esindatud on erinevate spor-
dialade treeningud alates võimle-
misest, taekwondo’st ja taiji’st kuni 
jalgpalli ja korvpallini välja. Lisaks 
leiab teatmikust kunsti-, käsitöö-, 
kultuuri-, tehnika-, muusika-, laulu- 
ja tantsuringe. 

Mess tutvustab uusi huviringe 
Uue kooliaasta alguses on paras 
aeg teha tutvust põnevate huvi-
alade ja harrastustega. Laupäeval,  
27. augustil kell 12–17 on kõik huvi-
lised oodatud laste ja noorte huvite-

gevuse messile Kristiine keskuses-
se, kus algava õppeaasta huviringe 
ja treeninguid tutvustab üle 40 huvi-
kooli ja spordiklubi. Lisaks töötoad 
ja meeleolukas lavasõu. 

Vaata lisa www.tallinn.ee/novaata. 
Huvitegevuse infot koondab ja 

vahendab Tallinna spordi- ja noor-
sooamet. Lisainfo: www.tallinn.ee/
noorteinfo ja Facebookis Tallinna 
noorteinfo.

jooksul ei püsi ekspositsioon staati-
lisena, vaid on pidevas muutumises 
nagu aias ikka. Seetõttu vältab ka 
rahvahääletus publiku lemmikaia 
selgitamiseks pikemat aega, algas 
7. juulil ja lõpeb augusti viimasel nä-
dalal. Oma hääle saate anda festivali 

infopunktis. Rahva lemmik kuuluta-
takse välja koos lillefestivali lõpeta-
misega 26. augustil.

Lillefestivali peetakse tänavu 
kaheksandat korda. Seekord on 
väljapanekud komponeeritud teemal 
„Kired aias” või „Terrassiaed”.

Auli Andersalu-Targo 

koolipsühholoog ja Gordoni 
perekooli koolitaja

Margit Sellik  

Tallinna spordi- ja noorsooamet

Kesklinna 
valitsuse 
maitseka 
väljapaneku 
autorid on  
Kadri Järv ja 
Mart Mets.
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Korteriühistute tülid vaidekomisjoni lahendada

Ei usu, et ükski ühistu saaks hakka-
ma ilma probleemideta, mis korteri-
omanike ja ühistute vahel aeg-ajalt 
tekivad. Inimesed elavad korter-
majades külg külje kõrval koos ja 
on täiesti loomulik, et alati ei olda 
üksmeelel, mis puudutab maja hool-
damist, kütmist või mõnda muud 
igapäevast küsimust.

Enamasti tüliküsimused lahen-

datakse, kuid mõni tüli võib suhted 
päris sassi ajada. Kui probleem ei 
taha ega taha laheneda, on täna ai-
nus võimalus kohtusse minna. Raha 
aga selleks enamasti napib. Abi 
otsitakse ka omavalitsustelt, kuid 
seaduse järgi pole neil õigust ega 
kohustust korteriühistute ja nende 
liikmete probleemidega tegeleda.

Seepärast oleks kõige tõhusam 

lahendus luua piirkondlikud kor-
teriühistute vaidluste lahendamise 
komisjonid, mille poole saaksid 
pöörduda nii ühistuliikmed kui ka 
korteriühistute juhtorganid. Erinevalt 
kohtust peaks komisjoni poole pöör-
dumine olema tasuta. Tähele tuleb 
panna, et sama vaidlusasjaga ei ole 
võimalik pöörduda komisjoni ja koh-
tu poole korraga.

Töövõimereformist
Mida toob tööealistele puudega  
inimestele 1. juulist käivitunud 
töövõimereform, selgitavad Eesti 
Puuetega Inimeste Koja tegevjuht 
Anneli Habicht ja sotsiaalkindlus-
tusameti kommunikatsiooninõunik 
Regina Salmu.

Töövõimereformi käivitumise 
ajal kehtib korraga nii vana kui ka 
uus metoodika. Et muudatustest 
oleks lihtsam aru saada, selgitame 
ja toome näiteid, kes, kuhu ja millal 
peab pöörduma.

Juulist käivitus töövõimereformi 
teine etapp, mis muudab töövõime 
ja puude raskusastme tuvastamise 
metoodikat. Senised töövõime kao-
tuse protsendid asenduvad uues 
süsteemi järk-järgult kaheastmelise 
süsteemiga: osaline töövõime ja 
puuduv töövõime. Senise töövõi-
metuspensioni asemel hakatakse 
määrama töövõime toetust, mille 
suurus alates 1.07.2016 on osali-
se töövõime korral 192 ja töövõime 
puudumisel 337 eurot kuus. Kui uue 
hindamise tulemusena tuvastatak-
se senisel töövõimetuspensionäril 
osaline töövõime, kuid varasem töö-
võimetuspension ületab uut toetust, 
siis säilitatakse toetus varasema 
töövõimetuspensioni määras. Seda 
tingimusel, et inimene oli püsivalt 
töövõimetuks tunnistatud kestusega 
vähemalt kaks aastat ja töövõime 
hindamise taotlus on töötukassale 
esitatud tähtaegselt.  

Näiteks kui teile on praegu mää-
ratud 90-protsendiline töövõimetus 
1.03.2015 kuni 30.04.2017 ning te 
saate praegu töövõimetuspensioni 
286 eurot kuus, kuid peale uut hin-
damist määratakse teile osaline töö-
võime, ei hakka te saama uut toetust 
192 eurot kuus, vaid varasema pen-
sioniga võrdset toetust ehk ikka 286 
eurot kuus. Seega pole vaja karta 
toetuse vähenemist uues süstee-
mis. Uusi töövõimetoetusi hakatak-

se sarnaselt vanaduspensionidele 
kord aastas indekseerima. Osalise 
töövõimega isikul on õigus töövõi-
metoetusele juhul, kui ta täidab ak-
tiivsusnõudeid: töötab, õpib või on 
töötuna arvele võetud töötukassas.

Kuidas töövõimet hinnatakse  ja 
puude raskusastet tuvastatakse?

Töövõime hindamiseks on õigus 
kõigil Eestis elamisõigust omaval ini-
mestel, kes on tööealised (16-aasta-
sed kuni vanaduspensioniealised). 
Töövõime hindamine hakkab põhi-
nema rahvusvahelisel klassifikat-
sioonil, mis mõõdab, kas inimene 
mingi funktsioonihäire tõttu ei saa 
teha tööd, õppida, suhelda või teha 
töötamisega seotud igapäevaelu toi-
minguid (näiteks ei saa töötada või 
õppida ilma spetsiaalse abivahendita 
või keskkonnakohanduseta, läbida 
jalgsi pikemaid vahemaid, kasutada 
ühistransporti jms). 

Puude raskusastme tuvasta-
misel võetakse arvesse inimese: 
terviseseisund; tegevusvõime; kõr-
valabi, juhendamise ja järelevalve 
vajadus, mis on suurem inimese 
eakohasest abivajadusest ja mis 
esineb vaatamata tehniliste abiva-
hendite kasutamisel; elukeskkond; 
rehabilitatsiooniplaani olemasolu 
korral selles ettenähtud tegevused. 
Puude raskuastmeid jääb endiselt 
kolm: sügav puue, raske puue ja 
keskmine puue. Puude raskusaste 
tuvastatakse tööealisele puudega 
inimesele kestusega kuni viis aastat, 
kuid mitte kauemaks kui vanadus-
pensionieani. Kui tööealisel inimesel 
on tuvastatud puuduv töövõime kuni 
vanaduspensionieani, võib ka puude 
raskusastme tuvastada kuni vana-
duspensionieani.

Kellele ja millal uus metoodika 
kehtima hakkab?

• Inimesed, kellel on määratud 
töövõimekaotuse protsent või in-

valiidsusgrupp tähtajatult, jätkavad 
töövõimetuspensioni saamist kuni 
vanaduspensionieani. 

• Inimesed, kellele on määratud 
töövõime kaotuse protsent ja kelle 
korduvekspertiisi tähtaeg saabub 
vahemikus 1.07.–31.12.2016, pea-
vad töövõimetuse korduvhindami-
seks pöörduma kuni 2016. aasta 
lõpuni veel sotsiaalkindlustusame-
tisse (SKA). Näiteks kui teie püsiva 
töövõime kaotuse otsus kehtib kuni 
10.10.2016, siis pöördute kordu-
vekspertiisiks endiselt SKA-sse ning 
teil hinnatakse töövõimetust senise 
metoodika alusel.

• Inimesed, kellele on määratud 
töövõime kaotuse protsent ja kelle 
korduvekspertiisi tähtaeg saabub 
1.01.2017 või hiljem, saavad töövõi-
metuspensioni kuni tähtaja lõpuni. 
Näiteks kui teil on püsiv töövõimetus 
ja puude raskusaste tuvastatud SKA 
poolt kestusega kuni 31.03.2018, 
jätkab  SKA töövõimetuspensioni  
ning puuetega inimeste sotsiaaltoe-
tuse maksmist määratud summas 
kuni 31.03.2018. Juhul kui soovite 
taotleda kordusekspertiisi, siis tuleb 
teil esitada uus taotlus Eesti Töö-
tukassasse (edaspidi töötukassa) 
või SKA-sse otsusel märgitud kor-
duvekspertiisi tähtaja jooksul, kuid 
mitte hiljem kui 31.03.2018. 

• Alates 1. juulist saavad esma-
kordselt töövõime hindamist taotle-
vad inimesed teha seda töötukas-
sas. Näiteks puudega lapsed, kellel 
täitub 16 eluaastat peale 1.07.2016 
või tööealised, kes tervise püsiva 
halvenemise tõttu pöörduvad esma-
kordselt  töövõime hindamisele. 

Kuidas  taotlusi esitada? 
Elektroonselt on võimalik taotlust 
esitada töötukassa iseteeninduspor-
taali kaudu või saata taotlus e-posti 
teel digiallkirjastatuna töötukassasse 
või SKA-sse. Lisaks saab taotluse 
saata kasutades postiteenust. Taot-
lusi saab esitada ka töötukassas või 
SKA-s kohapeal.

Taotlust täitma asudes…
Varuge täitmiseks piisavalt aega, vä-
hemalt tund. Kirjeldage oma seisun-
dit ja võimekust vastavalt tegelikku-
sele, arvestades igapäevategevusi ja 
toimetulekut. Ärge aimake küsimust 
ette vaid lugege see tähelepanelikult 
läbi. Abivahendi olemasolul arvesta-
ge soorituse kirjeldamist koos abiva-
hendiga. Küsimustele vastates tuleb 
arvestada, et tegevus peab olema 
sooritatav: 

• tavapärases mõistes ohutult – 
tegevus ei tohi olla teostatud ülisuu-
re pingutusega;

• piisavalt hästi ja nii tihti kui va-
jalik – tegevust peab olema võimalik 
korrata kohe pärast selle lõpetamist 
või väikese ajavahemiku möödumi-
sel, see ei tohi kaasa tuua nii suurt 
kurnatust, et peale üht korda rohke-
maks jõudu ei jätku;

• mõõduka aja vältel – tegevus 
peab olema sooritatav mõistliku aja 
jooksul. Mõistlik tähendab, et tege-
vus võtab enam-vähem kaks korda 
niipalju aega, kui see võtaks tervise-
kahjustuseta inimesel;

• vastusevarianti „seisund on 
muutlik” tuleks kasutada siis, kui 
vastava tegevuse tegemine mõni-
kord on võimalik ja mõnikord mitte. 
Kui seisund on muutlik, tuleb täp-
sustuste lahtris võimalikult selgelt 
kirjeldada, milline on taotleja tege-
vuste suutlikkus n-ö heal päeval ja 
milline n-ö halval päeval (heal pe-
rioodil/halval perioodil), kui sageli 
esineb enesetunde halvenemist. 

Kuidas tehakse otsus?
Töövõime hindamise ja puude ras-
kusastme tuvastamise otsus põ-
hineb ekspertarsti poolt koostatud 
hinnangul inimese terviseseisundi 
kohta. Hinnangut antakse kas ainult 
dokumendipõhiselt või lisaks sellele 
kohtub inimesega ka ekspertarst. 
Dokumendipõhine ekspertiis viiakse 
läbi inimese poolt täidetud taotluse 
andmete, Tervise infosüsteemist või 
taotleja arstilt saadud terviseand-

mete ning vajaduse korral ekspert-
arsti poolt teistele spetsialistidele 
või arstidele esitatud täiendavate 
päringute alusel.  Visiidipõhine eks-
pertiis viiakse läbi olemasolevate 
dokumentide ja taotlejaga silmast 
silma kohtumise põhjal. Seda aga 
vaid juhul kui olemasolevate do-
kumentide ja andmete põhjal ei ole 

piisava täpsusega võimalik töövõi-
met hinnata või esitatud andmed on 
vastuolulised.

Lisainfot annab sotsiaalkind-
lustusamet, tel 612 1360 või lühinr 
16106, www.sotsiaalkindlustusamet.
ee/puuetega-inimestele/, samuti Eesti 
Töötukassa, tel 15501 www.tootu-
kassa.ee/toovoimereform

Korteriühistutega tekkinud lahkhelisid peaks lahendama korteriühistute vaidluste lahendamise komisjon, mitte kohus.

12. august 2016

Nagu ma riigikogule tehtud et-
tepanekutes märkisin, tuleks kor-
teriühistute vaidluste lahendamise 
komisjonid luua Tallinnas, Tartus, 
Pärnus ja Jõhvis ehk Eesti jaguneks 
neljaks piirkonnaks. Tallinnas asuv 
vaidekomisjon lahendaks lisaks 
pealinnale ka näiteks Harju-, Lääne- 
ja Raplamaal tekkinud vaidlusi. Jõhvi 
vaidekomisjon aga Lääne- ja Ida-Vi-
rumaal tekkinud vaidlusi jne.

Komisjoni poole võib pöördu-
da väga erinevates küsimustes. 
Vaidlused võivad puudutada näi-
teks üldkoosoleku otsuse kehtetuks 
tunnistamist ja otsuse tühisuse tu-
vastamist. Samuti kui korteriühistu 
juhatus keeldub avaldamast and-
meid ühistu tegevuse kohta või kui 
juhatus ei luba ühistu liikmel tutvuda 
ühistut puudutavate dokumentidega. 
Komisjon võib lahendada ka vaid-
lusi, mis on tekkinud korteriühistu 
koosoleku puudulikust protokolli-
misest või kui ühistuliikmetele on 
jäänud ebaselgeks, kuidas ühistu on 
kasutanud rahalisi vahendeid.

Probleemiga komisjoni poole 
pöördumiseks tuleb esitada kirjalik 

avaldus, mille  menetlusse võtmine 
või tagasilükkamine selgub kolme 
tööpäeva jooksul. Hiljemalt kuu 
pärast avalduse saamist toimub 
komisjoni istung ja kolmeliikmeline 
komisjon teeb otsuse hiljemalt seits-
me tööpäeva jooksul alates asja vii-
masest arutamisest. Otsus jõustub 
20 päeva jooksul ning on mõlemale 
poolele täitmiseks.

Paljud korteriühistute esindajad 
on leidnud, et vaheorganit on väga 
vaja. Seda enam, et Eestis on sarna-
seid komisjone, mis töötavad edu-
kalt oma valdkonna heaks: töötaja ja 
tööandja suhteid vaagiv töövaidlus-
komisjon, tarbijavaidluste komisjon 
või üürivaidlustega tegelev Tallinna 
üürikomisjon.

Ühe tsiviilõigusliku vaidluse la-
hendamine esimese astme kohtus 
võtab aega umbes viis kuud. Ko-
misjonis ei pruugi see keerulisema-
te vaidluste korral minna kiiremini. 
Oluline vahe seisneb aga kuludes, 
sest komisjoni poole pöördumine on 
tasuta.

Eestis on ligikaudu 10 850 kor-
teriühistut ja nende arv suureneb 

jõuliselt alates 2018. aastast, mil 
jõustuva korteriomandi- ja korteri-
ühistuseaduse kohaselt kaovad kor-
teriühisused. Pole võimalik, et kõigis 
ühistutes oleksid kõik liikmed ühel 
meelel ja asjaajamised kulgeksid  
tõrgeteta. Miks peavad aga kohtud 
oma niigi suure koormuse juures 
tegelema veel ühistute igapäevaste 
probleemidega?

Loodan väga, et korteriühistute 
vaidluste lahendamise komisjonide 
loomise ideest saab asja ning riik ai-
tab luua institutsiooni, mis on ühis-
tutele ja nende liikmetele suureks 
abiks. Kodurahu ja korras kodumaja 
on meie kõigi huvides!

Mihhail Korb 

riigikogu liige (Keskerakond)

Korteriühistutes on koostöö väga oluline. 

Mitme kinnisasja baasil moo-
dustatud korteriühistud peavad 
tänavu tegema otsuse tegevuse 
jätkamise kohta. Ühistud, mis 
jätavad selle 2016. aasta jooksul 
tegemata ja registrile esitamata, 
loetakse 2018. aastast lõpeta-
tuks ja igale kinnistule tekib uus 
korteriühistu. 

Notarite Koja tegevjuhi Eve 
Strangi sõnul on mitme kinnis-
asjaga ühistute tegevuse jätkami-
seks oluline tegutseda kiiresti, sest 
protsess võib osutuda ootamatult 
ajamahukaks. 

„Otsuse tegemine eeldab üld-
koosoleku kokkukutsumist. Kui 
tavaliselt on üldkoosolekul igal 
korteriomanikul üks hääl, siis selle 
otsuse vastuvõtmisel arvestatakse 
lisaks ka korteriomandite juurde 
kuuluva mõttelise osaga. Jätka-
miseks on tarvis üle poolte oma-
nike häältest, kellele kuulub kokku 
üle poole kinnisasja kaasomandi 
osadest,” selgitas Strang. „Kui 
ühistusse kuulub näiteks kolm 
maja, kus igas on 30 korterit, peab 
koosoleku pidamiseks ja otsuse 
tegemiseks olema kohal igast ma-
jast vähemalt 16 omanikku, kellele 
kuulub üle poole kinnisasja kaas-
omanditest. Otsust ei saa vastu 
võtta, kui näiteks ühest majast on 
kohal kõik omanikud, aga teisest 
ainult kümme.”

Notarite Koda soovitab koos-

oleku kokku kutsuda aegsasti ja 
arvestada võimalusega, et esime-
ne koosolek ei pruugi olla otsus-
tusvõimeline. Sellisel juhul peab 
jääma enne aasta lõppu aega ka 
uue koosoleku korraldamiseks. 
Samuti tasub silmas pidada, et 
ka korduskoosolekul ei saa otsust 
vastu võtta väiksema häälte arvu-
ga.

Kuna koosoleku protokoll peab 
olema notariaalselt tõestatud, tuleb 
koosolekule kohale kutsuda notar. 
Väljaspool tööaega peetavale 
koosolekule notari kutsumiseks 
tuleb aeg varakult kokku leppida.

„Meid on teavitatud juhtudest, 
kus soovitakse notari juures tões-
tada juba peetud üldkoosoleku 
protokolli,” rääkis Strang. „Paraku 
tagantjärele protokolli tõestada ei 
saa, sest tõestamine eeldab no-
tari isiklikku koosolekul kohalviibi-
mist.”

Korteriühistuseaduse kohaselt 
tuleb mitme kinnisasjaga jätka-
mise soovi korral teha otsus ja 
esitada avaldus koos notariaalselt 
tõestatud protokolliga mittetulun-
dusühingute ja sihtasutuste re-
gistri pidajale veel sellel aastal. Kui 
senises vormis jätkamise soovi ei 
ole, siis ei tule ühistul endal midagi 
teha ja 2018. aasta algusest loe-
takse senine ühistu automaatselt 
lõpetatuks.

Mitme kinnisasjaga 
korteriühistud otsuse ees
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Antonina Egorova 10.07.1926
Viktoria Kulabuhhova 15.07.1926
Anna Tšilikina 15.07.1926
Jaan Tamm 16.07.1926
Reet Kalmet 17.07.1926
Aina Tepljakova 18.07.1926
Valve-Regina Liivar 18.07.1926
Liidia Mardiste 21.07.1926
Vallija Purgina 27.07.1926
Linda Rohtla 1.08.1924
Elfriide Kallas 2.08.1922
Aksel Reitsnik 2.08.1923
Enno Leemets 2.08.1924
Anastasia Zõbina 2.08.1924
Gennady Tokarev 3.08.1924
Klavdiya Ivanova 4.08.1924
Dora Pavlova 5.08.1924
Daisy-Bertelmine Laasberg 6.08.1921
Rein Kapper 6.08.1919
Alfred Kõmmos 6.08.1925
Gertrud Üppis 7.08.1926
Esther-Leonore Randmets 8.08.1921
Erna Lepik 9.08.1924
Serafima Seliverstova 10.08.1926
Erna Asu 13.08.1915
Erika-Lydia Ande 13.08.1920

Evdokia Makeeva 13.08.1925
Senaida-Vermilde Roopere 15.08.1924
Ants Põlluaas 16.08.1925
Karin Ivand 16.08.1926
Endel Liiv 17.08.1921
Anatoly Purgin 17.08.1924
Izolda Geller 17.08.1924
Aino Pulk 17.08.1925
Õie Süsi 17.08.1926
Leida Tammis 18.08.1918
Vaike Mäeste 18.08.1926
Zinaida Jefremova 21.08.1922
Albert Kurg 23.08.1922
Elli Nõmmik 23.08.1923
Jekaterina Ranne 23.08.1924
Ellen Laanemets 23.08.1925
Anatoli Vanatski 23.08.1926
Evald Mäe 24.08.1922
Stella Seen 25.08.1925
Dmitri Prants 26.08.1922
Leo Ginovker 27.08.1914
Jaanus-Ferdinand Romandi 27.08.1921
Ludmilla Mägi 28.08.1919
Helmut Anis 28.08.1926
Maria Tuhkru 28.08.1926

Palju õnne!

Konkurss „Tallinna ettevõtlusauhinnad 2016” kutsub osalema

Millest tuleneb erinevus ravimite hindades?

Ettevõtluspäeva raames on Tallin-
na linn traditsiooniliselt tunnusta-
nud kohalikke ettevõtjaid ja ette-
võtluse arendajaid. 

Kuni 12. septembrini saab 
konkursile „Tallinna ettevõtlusauhin-
nad 2016” üles seada kandidaate 
erinevates kategooriates: parim 
ettevõtlust või turismi soosiv kinnis-
varaalane arendusprojekt, ettevõte-
tevaheline koostööprojekt, alustav 
ettevõte, turismitegu, töökohtade 
looja, vastutustundlik ettevõte ning 
keskkonnasäästliku ökouuenduse 
turuletooja. 

Lisaks seitsmele põhikategoo-
riale antakse ettevõtluspäeval koos-
töös Tallinna tehnikaülikooli, Tallinna 
ülikooli, kunstiakadeemia ning siht-

asutusega Eesti Rakenduskõrg- 
koolid traditsiooniliselt üle ka eri- 
auhinnad aasta parimatele raken-
duslikele teadustöödele.

Igas kategoorias valitakse välja 
kolm auhinna nominenti, kelle seast 
selgitatakse kategooria võitja. Võit-
jad kuulutatakse välja Tallinna ette-
võtluspäeva pidulikul vastuvõtul 5. 
oktoobril 2016.

Kandidaate saab esitada kodu-
lehel http://ettevotluspaev.tallinn.ee/
auhinnad

Möödunud aastal kategoorias 
„Ökouuendus 2016”  võidu pälvi-
nud Flydog Solutions OÜ juhatuse 
liige Andri Laidre soovitab ettevõ-
tetel kindlasti konkursist osa võtta. 
„Ettevõtlusauhindade konkursil osa-

lemine on hea võimalus tutvustada 
oma ettevõtet ja selle tegemisi laie-
male üldsusele,” sõnas Laidre.

Ettevõtluspäev toimub sel aas-
tal 4.–5. oktoobril. Ettevõtluspäeva 
eesmärk on väärtustada ja tunnus-
tada ettevõtlust, julgustada häid ja 
hulljulgeid mõtteid realiseerima ning 
pakkuda lisaks uutele teadmistele 
võimalust kontaktvõrgustiku laien-
damiseks. Tallinna ettevõtlusamet 
korraldab ettevõtluspäeva 13. kor-
da, selle aasta läbiv teema on „Äri 
kui elamus”. Ettevõtluspäeval osale-
mine on tasuta. Infot leiab lähemalt 
http://ettevotluspaev.tallinn.ee 

Sama toimeainega ja samal kujul 
(tabletid, siirup vm) ravimeid on 
Eestis müügil erinevatelt ravimitoot-
jatelt. Seejuures vastavad need kõik 
toime, ohutuse ja kvaliteedi osas 
ühesugustele nõuetele, erinevus 
patsiendi jaoks seisneb peamiselt 
hinnas. Üldistatult võib öelda, et eel-
kõige on hinnaerinevus originaalra-
vimite ja geneeriliste ravimite vahel. 
Valikust tulenevalt on ainuüksi ühe 
ravimi pealt võimalik säästa küm-
neid eurosid aastas.

Soodsam hind ei tähenda 
kehvemat ravimit
Originaalravim tähendab, et ravi-
mitootja on toonud turule uudse 
ravimi, kus toimeaine või manusta-
misviis on senisest erineva mõjuga. 
Geneerilised ravimid on originaali 
koopiad, millel on tõendatult sama 
toime ja ohutus. Kuna uudsele ra-
vimile müügiloa saamiseks eelneb 
pikk ja kulukas kliiniliste uuringu-
te periood, on originaali omanikul 
mõne aasta vältel ainuõigus ravimit 
toota ja müüa. Seda nimetatakse 
patendiajaks. Selle perioodi jooksul 
on tal võimalik teenida tagasi ravimi 
väljatöötamiseks kulunud investee-
ringud ning säilitada huvi ka edasi-
seks arendustegevuseks.

Geneeriliste ravimite tootjad 
saavad alustada ravimi tootmist ja 
turustamist pärast ravimi patendiaja 
lõppu, ilma et peaks kordama alg-
selt tehtud uuringuid. Nii on justkui 
pool teed käidud ja sellest tulenevalt 
saab ravimit turustada madalama 

hinnaga. Küll aga peab ka iga ge-
neeriline ravim läbima testid, mille-
ga tõendatakse originaalile sarnane 
ravitoime ja ohutus inimestele. Kon-
kurentide turule saabudes võib juh-
tuda, et ka originaali tootja langetab 
ravimi hinna geneeriliste preparaati-
dega samale tasemele.

Erinevus ravimi hinnas kujuneb 
ostja jaoks ravimifirmade kehtes-
tatud hinnast. Haigekassa hüvitab 
ravimite kulu kindlustatutele kuni 
piirhinnani. Kui patsiendile on välja 
kirjutatud või ta soovib osta ravimit, 
mille hind on piirhinnast kõrgem, 
tuleb tal kehtiva piirhinna ja ravimi 
müügihinna vahe ise katta. Piirhin-
nad kehtestatakse sama toimeaine 
ja manustamisviisiga ravimite gru-
pile, mis kantakse soodusravimite 
loetellu. Loetelu uuendatakse regu-
laarselt kord kvartalis (1. jaanuaril, 
1. aprillil, 1. juulil ja 1. oktoobril) 
ning samaaegselt võivad muutuda 
ka ravimite piirhinnad. Ravim, mis 
näiteks juuni lõpus on patsiendile 
soodsaim, ei pruugi seda juuli al-
gusest enam olla. Seega tasub iga 
ostu juures küsida apteekrilt nõu 
soodsaima pakendi kohta.

Küsi apteekrilt soodsaimat ravimit
Üldjuhul kirjutab arst retseptile toi-
meaine nimetuse. Sel juhul on ap-
teekril kohustus pakkuda ostjale so-
bivate ravimite hulgast soodsaimat. 
Kuigi üldiselt on määratud toimeaine 
piires erinevate ravimpreparaatide 
vahetamine ohutu, ei saa välistada, 
et arst peab meditsiinilistel põhjustel 

retsepti koostama pakendipõhiselt 
ehk retseptile kirjutatakse konkreet-
se tootja kindla preparaadi nimetus. 
Sel juhul peab arst patsienti teavita-
ma ravimi asendamise võimalusest 
ja tingimustest. Kui ravim ei ole 
asendatav, tuleb patsienti teavitada 
asendamise keelamisest ja selle 
põhjusest.

Riigiportaalis www.eesti.ee on 
igaühel võimalik hõlpsalt veenduda, 
kas retsept kirjutati välja toimeaine-
põhiselt ja kas ostetud ravim kuulus 
hinnalt soodsamate hulka. Oma 
retsepte saab vaadata riigiportaali 
retseptikeskuses (E-teenused → 
Kodanikule → Tervis ja tervisekait-
se → Retseptid). Toimeainepõhiselt 
koostatud retseptil on märge „Toi-
meainepõhine” (Retsepti detailinfo 
->Andmed arsti juures ->Pakendi 
kood, nimetus, arv).  Konkreetse 
pakendi valikul on näha arsti põh-
jendus, miks just selle tootja konk-
reetne ravim oli inimesele antud 
juhul vajalik (Andmed arsti juures 
->Asendamatuse põhjendus). Juba 
väljaostetud retseptide puhul saab 
vaadata, kas ostetud ravim kuulus 
soodsamasse gruppi või oli ruumi 
kokkuhoiule. Kindlasti tasub igaühel 
ka endal olla ravimite kirjutamise ja 
väljastamise juures tähelepanelik. 

HOPNERI MAJAS KODULINNA MAJA 
ANNAB TEADA:Isand Hopner kutsub keskaegsesse 

kaupmehetuppa lahkesti sisse astuma  
26. ja 27. augustil.
Kohal kaupmehed parima eestimaise kaubaga, 
erinevad õpitoad ja ekskursioonid Hopneri ma-
jas, loengud keskaja eluolust ning palju muud 
põnevat! 

Sügisest pakub Hopneri maja tegevust nii väi-
kestele kui ka suurtele. Sügishooajal alustavad: 
- Maailmarändurite klubi, 
- lastevanemate kool,
- kalligraafiastuudio, 
- fotograafiaring,
- teatriring tudengitele Meelis Seki juhendamisel. 

Noorematele huvilistele vanamuusikastuudio ja 
joogatunnid. 
Igal kolmapäeval jätkub populaarne loengusari 
Seenioride ülikool. Seenioride ülikool alustab 
14. septembril kl 12 eestikeelse ja kl 14 vene-
keelse loenguga. Registreerimine kohapeal.
Lisaks kontserdid, näitused ja ekskursioonid.

Peatse kohtumiseni! 
www.hopnerimaja.eu  •  info@hopnerimaja.eu

NUNNATORNI KAUDU LINNAMÜÜRILE, Sauna-
torni ja Kuldjala torni on võimalik minna augusti 
lõpuni iga päev kell 11–19, septembrikuus kell 
11-18 ja neljapäeviti on hoopis suletud.
 
LAUATENNIST JA KOROONAT saab augusti lõpuni 
mängida iga päev kell 11–19, septembrikuus
E–R kell 16–18, L ja P kell 11–18.
 
HELISEV LINNAMÜÜR IV
laupäeval, 3. septembril kell 10–22
(vt eraldi kava)
 
SARJAS „VÄÄRTUS” 
pühapäeval, 11. septembril kell 14  
„NÄHTAV JA NÄHTAMATU KADRIORUS“.
Otsimiskäigul on teejuhiks Ain Järve.
 
TÖÖJÄRGE KOLMES VENNAS VAATAME 
pühapäeval, 18. septembril kell 14.
Teejuhiks on Mart Keskküla.
 
NB! „Väärtuse” kõndimistest osavõtuks on vajalik 
eelnev registreerimine Kodulinna Majas.  

12. august 2016

Raepress

Keili Kõlves  

haigekassa ravimite ja 
meditsiiniseadmete talituse juht
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Jüri Vilmsi tn 53b, Jüri Vilmsi tn 53c ja Jüri Vilmsi tn 
53e ehitiste kasutamise otstarvete ja katastriüksuse 
sihtotstarvete muutmise projekteerimistingimuste 
avalik väljapanek

Tallinna Kesklinna Valitsus teatab, et 11.07–
25.07.2016 on Tallinna Kesklinna Valitsuses võimalik 
tutvuda Jüri Vilmsi tn 53b, Jüri Vilmsi tn 53c ja Jüri 
Vilmsi tn 53e ehitiste kasutamise otstarvete ja katast-
riüksuse sihtotstarvete muutmise projekteerimistingi-
muste taotlustega nr PT 240 870, PT 240 880 ja PT 240 
900. Jüri Vilmsi tn 53b ehitise kasutamise otstarve on 
külmhoone (ehitisregistri  kood 101036806), mille lää-
nepoolne osa soovitakse osaliselt lammutada ja hoone 
ehitada ümber büroohooneks. Jüri Vilmsi tn 53b krundi-
le on Tallinna Linnavolikogu 27.01.2000 otsusega nr 27 
kehtestatud Vesivärava tn, Jüri Vilmsi tn, Gonsiori tn ja 
Laagna tee vahelise ala detailplaneering, mille lahendu-
se kohaselt on Jüri Vilmsi tn 53b katastriüksuse sihtots-
tarbeks määratud ärimaa 40%, tootmismaa 60%, mis 
soovitakse muuta 100% ärimaaks. Jüri Vilmsi tn 53c 
krundil asub laohoone (ehr kood 101036821), mis soo-
vitakse ümber ehitada büroohooneks. Jüri Vilmsi tn 53c 
krundile on Tallinna Linnavolikogu 27.01.2000 otsusega 
nr 27 kehtestatud Vesivärava tn, Jüri Vilmsi tn, Gonsiori 
tn ja Laagna tee vahelise ala detailplaneering, mille la-
henduse kohaselt on Jüri Vilmsi tn 53c katastriüksuse 
sihtotstarbeks määratud ärimaa 20%, tootmismaa 
80%, mis soovitakse muuta 100% ärimaaks. Jüri Vilmsi 
tn 53e krundil asub külmhoone (ehr kood 101036814), 
mis soovitakse ümber ehitada büroohooneks. Jüri Vilm-
si tn 53e krundile on Tallinna Linnavolikogu 27.01.2000 
otsusega nr 27 kehtestatud Vesivärava tn, Jüri Vilmsi tn, 
Gonsiori tn ja Laagna tee vahelise ala detailplaneering, 
mille lahenduse kohaselt on Jüri  Vilmsi tn 53e katast-
riüksuse sihtotstarbeks määratud ärimaa 40%, tootmis-
maa 60%, mis soovitakse muuta 100% ärimaaks. Tal-
linna Linnaplaneerimise Amet on nõustunud  taotletud 
katastriüksuse sihtotstarvete muutmisega. Kavandatud 
muudatused ei oma linnaruumilist mõju, samuti ei 
kaasne hoone kasutusotstarbe muutmisega soovitud 
ulatuses negatiivset mõju naaberkinnistutele ja nende 
kasutajatele. Projekteerimistingimuste taotlustega nr PT 
240 870, PT 240 880 ja PT 240 900  koos lisamater-
jalidega ning projekteerimistingimuste eelnõuga saab 
ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna 
Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 
esmaspäeval kella 8.15–18.00, teisipäevast neljapäe-
vani kella 8.15–17.00 ning reedel kella 8.15–16.00.
 
Villardi tn 2/Wismari tn 41  ehitise rekonstrueerimise 
(taastamine),  laiendamise  projekteerimistingimuste 
eelnõu avalik väljapanek

Tallinna Kesklinna Valitsus teatab, et 11.07–
25.07.2016 on Tallinna Kesklinna Valitsuses võimalik 
tutvuda Villardi tn 2/Wismari tn 41  ehitise rekonstruee-
rimise (taastamine),  laiendamise projekteerimistingi-
muste taotlusega nr PT 239 730 koos lisamaterjalidega 
ning projekteerimistingimuste eelnõuga. Villardi tn 2/
Wismari tn 41 kinnistu osas on Tallinna Linnavolikogu 
5.05.2011 otsusega nr 77 kehtestatud Wismari tn 43 
kinnistu ja lähiala detailplaneering (edaspidi detail-
planeering, DP024230), mille lahenduse kohaselt on 
Villardi tn 2/ Wismari tn 41 hoone ette nähtud rekonst-
rueerida ja laiendada. Projekteerimistingimuste eelnõu 
kohaselt on lubatud muuta ja täpsustada arhitektuurilisi, 
ehituslikke ja kujunduslike tingimusi – hoonet on või-
malik rekonstrueerida, st taastada. Arvestades hoone 

ehitustehnilist seisukorda ja ehitisele tehtud ekspertiisi 
tulemusi on lubatud olemasolev hoone lammutada ning 
taastada see algses asukohas ja ajaloolisele hoonele 
olemuslikult sarnase (algsete ehitusprojektide eesku-
jul) suuruse ja välisilmega. Tallinna Linnaplaneerimise 
Ameti hinnangul, mis põhineb Rahvusarhiivi säiliku üle-
võtetelt ning olevast Villardi tänava kõrgusest, on hoone 
taastamise käigus hoone rajamiskõrguse muutmine 
vajalik. Samuti ei vasta oleva hoone korruste kõrgused 
eluruumide esitatavatele nõuetele. Ehitise kõrgust on lu-
batud muuta 10% ulatuses (detailplaneeringus kuni 9,8 
m maapinnast (abs kõrgus 20,5 m), soovitud lahendus 
10,4 m maapinnast (abs kõrgus 21,4 m)) tingimusel, 
et tagatud on normikohane insolatsiooni kestus naa-
berhoonete eluruumides, ning muuta ehitise sügavust 
1 m võrra ja maa-aluse korruse laiendamisega. Hoo-
nestusala võib nihutada kuni 10%, lubatud on hoones-
tusala nihutamine sissepääsu koja ulatuses (hoonesse 
sissepääsu asukoht erineb detailplaneeringu lahenduse 
juurdeehitise asukohast). Korterite arvu täpsustada ar-
vestusega, et lubatud pole kavandada kortereid, mille 
eluruumide loomulik valgustus on lahendatud valdavalt 
katuseakendega ja kortereid, mille ainsaks elutoaks on 
kööktuba. Projekteerimistingimuste taotlusega nr PT 
239 730  koos lisamaterjalidega ning projekteerimistin-
gimuste eelnõuga saab ülalnimetatud ajavahemikul tut-
vuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 
18 hoovimajas toas 32 esmaspäeval kella 8.15–8.00, 
teisipäevast neljapäevani kella 8.15–17.00 ning reedel 
kella 8.15–16.00.

Keldrimäe tn 9/Lastekodu tn 12 kinnistu (Keskturg) ja 
lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja 
arutelu aeg 

Tallinna Kesklinna Valitsus teatab, et  6.09–
12.09.2016 on Tallinna Kesklinna Valitsuses võimalik 
tutvuda Tallinna Linnavalitsuse 22.06.2016 korraldu-
sega 1060-k algatatud Keldrimäe tn 9/Lastekodu tn 
12 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiisiga. 
Kesklinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 2,70 
ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada 
ärimaa sihtotstarbega Keldrimäe tn 9/Lastekodu tn 12 
kinnistu üheks ärimaa sihtotstarbega ning üheks või 
mitmeks äri- ja elamumaa sihtotstarbega krundiks ning 
määrata ehitusõigus 6–7-korruseliste hoonete, turu-
kompleksi ja äriruumidega elamute ehitamiseks ning 
kruntide kasutamise tingimused. Detailplaneeringu es-
kiisi avalik arutelu toimub 13.09.2016 kell 14.00 Nunne 
tn 18 suures saalis. Detailplaneeringu materjalidega 
saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tal-
linna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 
32 esmaspäeval 8.15–18.00, teisipäevast neljapäevani 
8.15– 17.00 ning reedel 8.15–16.00.  Detailplaneeringu 
materjalidega on võimalik tutvuda ka Tallinna linna pla-
neeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/ 

Vanasadama lõunaosa detailplaneeringu eskiisi ava-
lik väljapanek ja arutelu aeg 

Tallinna Kesklinna Valitsus teatab, et  26.08–
1.09.2016 on Tallinna Kesklinna Valitsuses võimalik 
tutvuda Tallinna Linnavalitsuse 22.06.2016 korraldu-
sega 1062-k algatatud Vanasadama lõunaosa detail-
planeeringu eskiisiga. Kesklinnas asuva planeeritava 
maa-ala suurus on 23,37 ha. Detailplaneeringu koosta-
mise eesmärk on muuta kinnistute piire ja sihtotstarbeid 
ning määrata ehitusõigus kuni 8 maapealse korrusega 
sadama teenindamiseks vajalike hoonete ehitamiseks 

ning Reidi tee äärde tankla ja kuni 7 maapealse kor-
rusega äri- ja eluhoonete ja ärihoonete ehitamiseks, 
kruntide kasutamise tingimused ning liikluskorralduse 
lahendus. Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toi-
mub 2.09.2016 kell 14.00 Nunne tn 18 suures saalis. 
Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud 
ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Va-
litsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 esmaspäeval 
8.15–18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15–17.00 ning 
reedel 8.15–16.00.  Detailplaneeringu materjalidega on 
võimalik tutvuda ka Tallinna linna planeeringute registris 
http://tpr.tallinn.ee/tpr/ 

Nafta tn 1/Petrooleumi tn 6 kinnistu, Petrooleumi tn 
8 kinnistu, Bensiini tn 9 kinnistu, Bensiini tn 9a kin-
nistu ja lähiala detailplaneeringu kolmanda avaliku 
arutelu kokkuvõttev teade  Tallinna Kesklinna Valitsus 
viis 1.06.2016 läbi Nafta tn 1/Petrooleumi tn 6 kinnis-
tu, Petrooleumi tn 8 kinnistu, Bensiini tn 9 kinnistu, 
Bensiini tn 9a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu. Ajavahemi-
kus 24.03–21.04.2016  toimunud avalikul väljapanekul 
esitati 4 vastuväiteid ja ettepanekuid sisaldavat pöördu-
mist. Tallinna Kesklinna Valitsuses toimunud detailpla-
neeringu kolmanda avaliku väljapaneku tulemusi tutvus-
tavast arutelust võtsid osa planeeringu koostaja, Nafta 
tn 8 elanik, huvitatud isiku esindaja, naaberkinnistute 
esindajad ja linnaosa esindajad. Väino Rajangu sõnul 
ei lahenda planeering piisavalt piirkonna sademevee 
probleeme, Väino Rajangu jäi seega kõigi oma esitatud 
vastuväidete juurde. Uus-Päike OÜ esindajad ei nõustu 
ala liikluslahendusega ja jäid seega samuti kõigi oma 
esitatud vastuväidete juurde. Sipelga Maja OÜ esinda-
jad soovisid nihutada planeeritaval alal asuvat alajaa-
ma nende hoonest kaugemale, selles osas üritavad 
osapooled jõuda kompromissini iseseisvalt. Edasise 
menetlusega tegeleb Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Teade Pärnu mnt 21 kinnistule hoone püstitamise 
projekteerimistingimuste eelnõu avalikust väljapa-
nekust 

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnapla-
neerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 12.08–
25.08.2016 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projek-
teerimistingimuste taotluse nr  PT 241860 Pärnu mnt 
21 kinnistule äriruumidega korterelamu püstitamiseks. 
Pärnu mnt 21 kinnistu osas kehtib Tallinna Linnavoli-
kogu 26.01.2012 otsusega nr 10 kehtestatud Pärnu 
mnt 21 kinnistu detailplaneering DP028810 (edaspidi 
detailplaneering), mille lahenduse kohaselt on Pärnu 
mnt 21 katastriüksuse sihtotstarbeks määratud ärimaa 
95% ja elamumaa 5% ning on määratud krundi kasuta-
mise tingimused ja ehitusõigus lisaks krundil olemas-
olevale 6-korruselisele hoonele kuni 6 maapealse ja 1 
maa-aluse korrusega korteritega ärihoone ehitamiseks. 
Projekteerimistingimuste taotlusega esitatud eskiisi 
alusel soovitakse täpsustada haljastuse, heakorra ja liik-
luskorralduse lahendust. Samuti soovitakse muuta ehi-
tise kasutamise otstarvete osakaalu kuni 15% ulatuses 
eluruumidena ja vähemalt 85% ulatuses äriruumidena 
kasutamiseks, millega seoses muutub katastriüksuse 
sihtotstarve kuni 15% ulatuses elamumaaks ja vähemalt 
85% ulatuses ärimaaks. Materjalidega saab ülalnimeta-
tud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna 
Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 esmaspäe-
val 8.15–18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15–17.00 
ning reedel 8.15–16.00.

12. august 2016

Russalka sai iluravi 

Kesklinna valitsuse tellimusel pu-
hastati juuni- ja juulikuu jooksul mä-
lestusmärgi inglikuju, sokkel ja pos-
tament ning taastati graniitrahnude 
vuugid ja monumendi tekstide kulla-
tis. Kesklinna valitsus eraldas monu-
mendi korrastamiseks 20 000 eurot. 
Skulptuuri puhastas Paul Uibopuu. 
Varalahkunud Hardi Toominga juhti-
misel tegid tööd restaureerimisfirma 
Hard OÜ ja Vanalinna Ehitus.

Monumendi juures tehtud töö-
dega tutvumas käinud linnavalitsuse 
liikmed jäid nähtuga rahule. Linna-
pea ülesandeid täitev abilinnapea 
Taavi Aas tunnustas nii restauraa-
toreid, uuringute läbiviijaid kui ka 
teiste tööde tegijaid asjatundlikkuse 
ja põhjalikkuse eest. 

„Pärast põhjalikke uuringuid või-
me väita, et 114-aastane mälestus-
sammas on vanust arvestades väga 
heas seisukorras ja olen veendunud, 
et püsib kindlasti veel aastasadu,” 
tõdes Aas. „Seega tänastel skulpto-
ritel ja ehitajatel on, millest eeskuju 
võtta.” 

Mälestusmärgi korrastustööde 

käigus uuris Tallinna linnaplaneeri-
mise ameti muinsuskaitse osakond 
täiendavalt monumendi seisukorda 
ja konstruktsioone. Maikuus tehti 
inglikuju kinnituste uuringud muin-
suskaitseameti vahendusel maksu- 
ja tolliameti röntgeniaparaadi ning 
Tallinna ülikooli ökoloogiakeskuse 
georadariga. Juunis täiendavatel 
uuringutel kasutati võimsamat apa-
ratuuri ja võis väita, et inglikuju kin-
nituskonstruktsioonid on rahuldavas 
seisus. 

Professor Karl Õigeri kaasabil 
tehti ka skulptuuri materjali- ning 
monumendi konstruktsiooniuurin-
gud. Tallinna tehnikaülikooli laborites 
selgitati skulptuuri metalli koostis ja 
korrosioonitase. Selgus, et inglikuju 
on valmistatud messingist, mis on 
tavapärasest pronksist palju tuge-
vam ja siledama pinnastruktuuriga. 
Korrosioon kuju säilimist ei ohusta. 

Ehituskonstruktsiooni uurimi-
seks tehti monumendi postamendi 
ülaosas graniitrahnu umbes meetri-
sügavune sondaaž ning puuriti väike 
auk läbi õõnsa skulptuuri seina. Ehi-

tuskonstrueerimise ja Katsetuste OÜ 
endoskoopilistest uuringutest sel-
gus, et graniitplokkide vaheline tühe-
mik on täidetud seguga. Õigeri sõnul 
on tõenäoliselt juba monumendi 
ehituse ajal kasutatud keskosa täit-
miseks väga tugevat segu. Skulptuur 
koosneb kümnekonnast tükist, mis 
on arvatavasti ehitamise ajal koha-
peal poltkinnitustega kokku pandud. 
Postamendi bareljeefi kohale aja 
jooksul tekkinud prao suurenemise 
vältimiseks paigaldati graniitplokki 
metallist kinnitusankrud. Uuringud 
andsid kindluse, et monument on 
vanust arvestades rahuldavas sei-
sukorras, samuti võimaldasid võtta 
kasutusele vajalikud meetmed selle 
säilimiseks. 

7. septembril 1893 Soome lahel 
tormis hukkunud suurtükiväe õppe-
laevastiku soomuslaeva Russalka 
186 meeskonnaliikme mälestuseks 
püstitatud monumendi kavandasid 
Tallinna sadama komandör, kontr- 
admiral P. N. Wulff  ja kunstnik 
Amandus Adamson. Mälestusmärgi 
ehitamist alustati 1901. aasta juulis. 

Ehitustöid juhatas arhitekt Nikolai 
Thamm noorem, vundamendi ra-
jamist toetas Tallinna kaupmees 
Christian Rotermann. Inglikuju, rel-
jeef ja teised pronksosad valmistati 
Peterburis A. Morandi töökojas. 
Kuju valati arvatavasti Sestroretski 
tehases, kus oli ka varem Adamsoni 
skulptuure tehtud. Laternapostid ja 
muud malmosad valmistati Tallinnas 
Wiegandi tehases, graniitosad telliti 
Soomest. 

23. juulil 1902 külastasid valmi-
misjärgus mälestussammast keiser 
Nikolai II ja suurvürst kindraladmiral 
Aleksei Aleksandrovitš. Monument 
avati pidulikult 7. septembril 1902. 

Järgmiseks aastaks plaanivad 
Kesklinna valitsus ja linnaplaneeri-
mise ameti muinsuskaitse osakond 
Russalka monumendi ristide kul-
damist ning Marta tänaval Tallinna 
vanima, 1560. aastal püstitatud 
Blasius Hochgreve mälestusmärgi ja 
selle ümbruse korrastamist. 

Uuringute ja korrastustööde järel on enam kui sajandivanune Russalka 
mälestusmärk heas seisukorras. 

Linnahall on hästi säilinud 
Linnahall on hästi säilinud ning hoone re-
konstrueerimine ja uuesti kasutusele võtmine 
on võimalik, kinnitas põhjalik ehituskonst-
ruktsioonide ekspertiis.

„Äsja tellijale üle antud eksperthinnangu ko-
haselt taluvad linnahalli vundamendid ja kande-
konstruktsioonid projektijärgset koormust, see-
ga on võimalik linnahall rekonstrueerida ja taas 
kasutusele võtta,” kinnitas linnapea ülesandeid 
täitev abilinnapea Taavi Aas.

Ta lisas, et läbiviidud põhjalik ekspertiis an-
dis kinnitust, et seatud eesmärk teha linnahallist 
kolme aastaga moodne ja esinduslik kontserdi-
saal ja konverentsikeskus on teostatav.  

„Linnahalli põhikonstruktsioonid on heas 
korras ja võimaldavad hoone konstruktsioone 
asendamata põhjalikult rekonstrueerida,” tõdes 
Aas. „Nüüd asume projekteerimise lähteülesan-
net koostama ja projekteerija leidmiseks hanget 
ette valmistama. Projekteerimisega saab algust 
teha sel ning ehitustöödega plaanime alustada 
järgmise aasta sügisel. Tallinna linnavolikogu 
on seadnud eesmärgiks avada täielikult rekonst-
rueeritud linnahall juba 2019. aasta kevadel.” 

Aasa sõnul ärkab linnahall kolme aastaga 
nüüdisaegsel tasemel teatri- ja kontserdipaigana 
täiesti uuele elule. Linnahalli suure saali rekonst-
rueerimise tulemusel saab Tallinn endale kogu 
Põhja- ja Ida-Euroopa regioonis konkurentsi-
võimelise esindusliku loomuliku akustikaga, 
moodsaima ja võimalusterohke lavatehnikaga 
umbes 5000 istekohaga saali, mis hakkab siia 
meelitama maailmatasemel sümfooniaorkestreid 

ja muid esinemispaiga suhtes kõrgete nõudmis-
tega muusikakollektiive ja etendusasutusi.

„Linnahall kui arhitektuurimälestis tuleb 
rekonstrueerida vastavalt muinsuskaitse eritin-
gimustele, seega rekonstrueerimisprojektiga 
linnahalli olulisi laiendusi või välisilme muutmist 
ei kavandata,” rõhutas Aas. „Samas on võimalik 
ruumiprogrammi ratsionaalsemaks muuta ning 
etenduste ja kontsertide vahelisel ajal kasutult 
seisvad kontserdisaaliga külgnevad fuajeed ja 
aatriumid teisaldatavaid seinu kasutades aktiiv-
sesse kasutusse võtta.”

Aas selgitas, et suure saali taguse hiiglasli-
ku avatud ruumi saab vaheseintega liigendades 
konverentside korraldamiseks sobilikeks väikse-
mateks ruumideks jagada. „Suurte konverent-
side puhul oleks võimalik kasutada kogu kont-
serdihalli, nii suurt foorumisaali kui ka sellega 
külgnevaid väiksemaid konverentsiruume,” ütles 
Aas. „Sel juhul saaks linnahallis läbi viia lausa 
mitme tuhande osalejaga rahvusvahelisi kong-
resse ja konverentse.”

Juuli lõpuks jõuti linnahalli rekonstrueerimi-
sega uude etappi: firmaga Allianss Arhitektid OÜ 
allkirjastati leping, mille alusel valmib novembris 
rekonstrueerimise rakendus- ja lähteülesanne. 
Siis selgub ka, mida peaks projekteerimisel ja 
ehitamisel arvestama ning mis saab näiteks 
jäähallist. Kui kõik sujub plaanipäraselt, kuuluta-
takse linnahalli projekteerimise hange välja juba 
novembris, ütles Taavi Aas.

Loomade varjupaik kolis 
Paljassaarde 
Tallinna keskkonnameti teatel asub loomade 
varjupaik nüüd Paljassaare teel.

Tallinnas hakkas hulkuvate loomade püüd-
mise ja hoidmise teenust osutama Varjupaikade 
MTÜ, mis asub Paljassaare tee 85. Samal aad-
ressil tuleb pöörduda Tallinnas kadunud lemmik-
looma leidmiseks. Samuti võib saata teate e-posti 
teel aadressil tallinn@varjupaik.ee (kindlasti lisa-
da ka looma pilt).

Hulkuva lemmiklooma või loomakorjuse (sh 
metsloomade) leidmisel Tallinna linnas palutak-
se kohe helistada varjupaiga telefonil 514 1431. 
Leitud loomade pilte saab vaadata kodulehel 
www.varjupaik.ee 

Lemmikloomade varjupaika saab sõita ka 
bussiga number 59 Pikakari peatuseni. 
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Приближается середина августа, дни 
еще дышат летним теплом, но ночи 
становятся все длиннее и понемногу 
становится понятно, что прекрасное 
лето в Эстонии подходит к концу. Еще 
несколько недель – и в школах про-
звенит знаменующий собой начало 
нового учебного года звонок, а пусто-
вавшие несколько месяцев классы и 
коридоры заполнятся отдохнувшими 
детьми. И наступит осень.

Если задуматься над  тем, что 
отличает Эстонию прежде всего, то 
в качестве возможного ответа сразу 
приходят на ум четко различающиеся 
четыре времени года, первозданная 
природа и предлагаемое хорошее об-
разование. И если не что-то другое, 
то с этим последним мы явно можем 
считать себя находящимися в пятерке 
лучших европейских стран. И это не так 
уж мало!  

В деле сохранения на высоком 
уровне отечественного образования 
школам Кесклинна отведена особая 
роль. Без преувеличения можно ска-
зать, что школы нашей части города 
являются маяками в сфере образо-
вания в Эстонии, своими успехами 
подают пример и ставят новые цели 
на будущее. Способность предложить 
учащимся лучшее начинается с тре-
бовательного отношения учителей к 
самим себе. А этого, как и любви к де-
тям и к своей работе, учителям школ 
нашей части города, не занимать.

Эту преданность по достоинству 
ценят и в других районах Таллинна, и 
даже еще дальше. Подтверждением 
тому факт, что более половины всех 
учащихся, 1 сентября приступающих 
к учебе в Кесклинне, проживает в дру-
гих частях города, а то и за пределами 
столицы. Значительное число детей, 
конкурирующих за места в школах, 
свидетельствует о том, что наши 
школы сильны и предоставляемое в 
Кесклинне образование является кон-
курентоспособным.

Школьный путь ребенка 
начинается дома
Прежде чем отправлять малыша в 
школу, следует выяснить, какие опас-
ности подстерегают его на улице и как 
их избежать. Если есть возможность, 
то начинающих ходить в школу детей 
можно хотя бы пару раз проводить 
до самой школы, показав при этом, 
как переходить дорогу и на что еще 
обратить внимание в общей картине 
дорожного движения.

Пересечение дороги – это и есть 
самое опасное для ребенка. Поэтому 
планируя путь в школу, следует вы-
брать самые безопасные варианты 
переходов через улицы, и даже если 
из-за этого дорога станет немного 
длиннее, лучше все же остановиться 
на самом безопасном маршруте.

Необходимо постараться взгля-
нуть на происходящее в дорожном 
движении глазами ребенка, который, 
как известно, ростом заметно ниже 
взрослого человека. Обязательно надо 
обратить внимание ребенка и на то, 
что утром выходить в школу надо во-
время, поскольку спешка может соз-
дать на улице дополнительный риск. 
Выбор безопасной дороги до школы и 
разъяснение того, как  правильно ве-
сти себя на дороге, являются задачей 
каждого родителя.

Замечательные педагоги способ-
ны сделать учебный процесс в школе 
интересным, однако в достижении 
хороших результатов крайне важно, 
чтобы было налажено сотрудничество 
между школой и домом. Убеждения, 
которых придерживаются родители и 
которые преобладают в семье, форми-
руют мировоззрение ребенка. Школа 
не способна вложить в голову ребенка 
знания, если в его семье царит атмос-
фера, ориентированная преимуще-
ственно на материальные ценности.

Не стоит также надеяться, что 
развитие ребенка будет протекать 
без проблем, если отношения между 

родителями складываются не самым 
лучшим образом. Поэтому каждый 
начинающийся учебный год оказыва-
ется своего рода пробным камнем не 
для одних только детей и педагогов, 
он возлагает обязанности и на плечи 
родителей – в первую очередь они 
должны проявлять интерес к успехам 
своих детей, сопереживать им и, ра- 
зумеется, участвовать в решении их 
проблем.

Конечно, крайне важно, чтобы 
дом вдохновлял ребенка на разносто-
роннее развитие и не только наставлял 
его творчески относиться к учебному 
процессу, но и содействовал бы его фи-
зическому развитию, формированию 
его социальных навыков и многого 

другого. Именно разностороннее раз-
витие и творческий подход помогают 
подростку найти свое место в жизни.

Ключ к хорошему образованию
В первую очередь школа должна 
предлагать возможности для разви-
тия, а не изнуряющую конкуренцию. 
Учебные заведения в Кесклинне счи-
таются элитными школами и это слов-
но бы предполагает, что поступление в 
них и успешная учеба требует усилий 
больше обычного. В этом есть доля 
истины, но, к счастью, руководители 
и учителя учреждений образования 
Кесклинна достаточно четко осознают, 
что школа – это вовсе не то место, где  
все должно зависеть от жесткой конку-

ренции, в результате которой остаются 
только лучшие.

В наших школах к детям подходят 
индивидуально, в первую очередь 
думают о том, как создать для уча-
щегося максимальные возможности 
для сбалансированного развития в 
соответствии с его талантами и способ-
ностями. Я считаю это исключительно 
здравой позицией, поскольку никто 
не должен чувствовать себя в школе 
неуверенно и ничье образование не 
должно прерваться из-за того, что его 
неправильно понимают.

И хотя школа развивается вместе 
с окружающим ее миром, отражая как 
компьютеризацию, избыток информа-
ции и глобализацию, словом, все, что 

нас окружает каждый день, в ней со-
храняются и традиции, над которыми 
время не властно. 1 сентября, в День 
знаний, во всех школах Кесклинна 
абитуриенты рука об руку с перво-
клашками соберутся на торжествен-
ную линейку в честь начала нового 
учебного года.

Поздравляю с приближающим-
ся Днем знаний учащихся всех школ 
Кесклинна, учителей и родителей! 
Давайте ценить по достоинству наше 
богатство – прекрасную школу!

Cобытия, происходившие за по-
следние недели в Европе, повергли в 
беспокойство всех нас. И хотя летом 
ежедневное чтение газет по утрам 
бывало раньше приятным занятием, 
в последнее время уже только озна-
комление с первой полосой газеты 
становится пугающим. Вспыхнувшие 
в разных местах конфликты, террори-
стические акты во Франции, в Герма-
нии, Турции окрасили светлые празд-
ничные мысли в преддверии юбилея 
нашей страны в серые тона.  

Страх и беспокойство наш народ 
должен был испытывать постоянно – 
уже начиная с прихода крестоносцев. 
Постоянная тревога за будущее своего 
дома, земли и потомков в нашем по-
литико-географическом местонахож-
дении досталась нам в наследство из 
глубины веков. 

Дни августовского путча четверть 
века назад запомнились нам однако 

одновременно и как дни страха, и как 
дни радости и надежды. В течение 
двух дней невозможное стало воз-
можным. Большая часть народа еще 
недавно боялась, что этот союз, раз-
вивающийся в коммунистическом 
направлении, сохранится навечно, 
как и Эстонская Советская Социали-
стическая Республика. Однако распад 
казавшейся до этого вечной империи, 
то, что еще какое-то время назад каза-

лось иллюзией, оказался возможным 
и принес свободу. Этого наш народ, а 
также многие другие народы Евро-
пы втайне ждали и на это надеялись 
со времен сделки Гитлера и Сталина. 
Казавшаяся мечтой почти 50 лет са-
мостоятельность была достигнута и 

Эстонская Республика вновь стала 
реальностью в летний вторник, 20 ав-
густа 1991 года. 

Какое счастье, что при восста-
новлении независимости Эстонской 
Республики потенциальные конфлик-
ты остались только на уровне страха. 
Восстановление независимости про-
изошло бескровно, мирным путем. 
Сегодня 25 лет спустя гораздо больше 
обеспокоенности вызывают беспо-

рядок и неизвестность. Происходя-
щая в Европе и в большей степени в 
остальном мире война нового образца 
стала мистерией для всех нас. Будем 
надеяться, что в нашей стране она так 
и останется на уровне страха и тревож-
ности, что ничего страшнее не про-

изойдет и мы сможем жить безопасно 
в нашем маленьком государстве. Же-
лаем, чтобы напряженные ситуации в 
Европе и во всем мире скорее нашли 
разумное разрешение. 

Размышляя в канун 20 августа все 
больше и чаще о хитросплетениях не-
давней внутриполитической истории, 
задаешься множеством вопросов о 
происходившем и происходящем. 
Пришло время каждому из нас се-

рьезнее и больше думать на эти темы, 
а также проводить параллели. Какой 
республикой видели Эстонию четверть 
века назад, какими были ожидания и 
надежды тогда и к чему мы пришли 
сегодня? Какие стратегические решения 
в течение последних 25 лет были пра-

вильными, какие нет? Как идти дальше 
в сегодняшнем изменившемся мире? 

В предстоящую годовщину мыс-
ленно обратимся на 25 лет назад. 
Вспомним людей, которые четверть 
века назад самоотверженно стоя-
ли за будущее Эстонии, вспомним 
тревожные дни в августе 1991 года. 
Пожелаем счастливого процветания 
поколениям, у которых нет связанных 
с этой датой личных воспоминаний, 
но для которых она останется одной 
из важнейших знаменательных дат в 
истории Эстонского государства. 

Для того чтобы вспомнить о пере-
ломных событиях того времени, все 
заинтересованные смогут прочитать о 
происходившем 20 августа на истори-
ческих стендах  на площади Вабадузе. 
По случаю юбилейной годовщины 
в Музее Народного фронта мы от-
крываем выставку «История нашего 
флага». Выставка подробнее расска-

жет посетителям об одном их самых 
главных символов нашего свободного 
государства – сине-черно-белом го-
сударственном флаге. Кульминацией 
празднования юбилейной годовщины 
станет выход книги Музея Народного 
фронта «Бывали времена. 25 лет со 
дня восстановления независимости 
Эстонской Республики».  

Скоро вновь прозвенит школьный звонок

25 лет cо дня восстановления независимости

Дополнительная информация: www.tallinn.ee/kesklinn

«ЛЕТНЯЯ МУЗЫКА КЕСКЛИННА» И ДЕТСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
 В ПАРКАХ КЕСКЛИННА ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ

Хелен Лаусма-Саар

заместитель старейшины 
Кесклинна, заведующая 
Музеем Народного фронта

Алар Няэме

старейшина Кесклинна

Поздравляем с Днем восстановления независимости! 
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ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

Осенью 1988 года в своей 
речи на празднике Eestimaa 
laul художник Хейнц Валк гро-
могласно заявил: «Однажды 
мы победим!» Это обещание 
будущего прозвучало очень 
похоже с тем, что за полтора 
столетия до того было вы-
ражено в «Калевипоэге»: «Го-
ворят, настанет время: если 
разом все лучины с двух кон-
цов воспламенятся... и тогда 
Калевипоэг в дом отцовский 
возвратится...» 

Это обещание-мечта впер-
вые исполнилась в 1918 году. 
В такой степени, что свобода 
больше не замедлила явиться, 
лучины впервые загорелись в 
Освободительной войне. Одна из 
первых бронемашин получила 
имя Калевипоэга. К сожалению, 
пламя тогдашних лучин свободы 
потребовало жизней по меньшей 
мере 4000 молодых мужчин. Ве-
личайший день славы рожденной 
Эстонской Республики, как его тог-
да назвали, до 1934 года отмечал-
ся 2 января. В тот день вступил в 
силу заключенный между Россией 
и Эстонией договор о перемирии. 
На тот момент цена свободы  была 
более или менее ясна.

День поминовения открывал-
ся стихами Карла Эдуарда Сеэта 
«Спите, лучшие сыны, пусть слава 
увенчает ваши могилы». Цена 
свободы для маленького народа 
была очень дорогой. Осенью 1988 
года мы, как выразил это Хейнц 
Валк, отвоевали право вновь от-
крыто именовать себя народом: 
«Мы больше не «местное населе-
ние коренной национальности», 
мы вновь эстонцы!» На Певческом 
поле мы на самом деле заключи-
ли духовный договор, что больше 
не остановимся до тех пор, пока 
вновь не станем свободными. 
«Наших душ коснулся шепот сво-

боды. Мы должны дальше идти в 
том же направлении и пробьемся 
к свободе хоть сквозь серый ка-
мень!»

Лучины загорелись, однако 
какой ценой будет достигнута 
вновь забрезжившая свобода, тог-
да, осенью 1988 года, никто пред-
сказать не мог. Однако в том, что 
раскалывающаяся империя про-
сто так, без суровой борьбы свобо-
ду не даст, сомнения не было.

Поначалу ценой или именем 
открыто озвученной свободы был 
просто «серый камень», сквозь 
который надо было проломиться 
хотя бы в песне. Высказанная Ма-
рью Лауристин метафора о готов-
ности во имя достижения свобо-
ды «хоть картофельные очистки 
есть», была самым устрашающим 
вариантом будущего, возмож-
ность которого мы тогда осмели-
вались открыто признать. Однако 
внутри себя мы знали очень хоро-
шо, на что готов и на что способен 
режим, который был еще прозван 
«замороженным сталинизмом». 

Иными словами: правящий 
режим держал в состоянии готов-
ности все инструменты (армию, 
КГБ, ГРУ и так далее), способные за 
одну ночь превратить государство 
в ГУЛАГ.

К осени 1989 года порыв, 
получивший название «поющей 
революции»,  сменился реализ-
мом действительных вариантов 
выбора, стоявших на пути Эстонии 
к свободе. Баллотировавшийся в 
Верховный совет Леннарт Мери на 
Тоомпеа по примеру предвыбор-
ной речи Уинстона Черчилля сфор-
мулировал нашу перспективу на 
будущее: «Я могу обещать только 
пот, кровь и слезы». В Верховный 
совет он все же избран не был, 
возможно, поскольку в отличие 
от своих кандидатов-соперников 
(например, Марта Лаара), он, по-

литик, на своей шкуре испытав-
ший всю суровость истории, не 
стал больше предлагать иллюзии 
и давать ничем не подкрепленные 
обещания.

Мери был реалистом. Наши 
соратники по судьбе и борцы за 
свободу уже сотнями заплатили 
за это под гусеницами (в Тбилиси 
в апреле 1989 года, в Баку в дни 
«черного января» 1990 года). 
Даже самые благожелательные 
представители крупных стран 
(Мэтлок, Бжезинский и другие) 
не видели возможности того, что-
бы Балтийские страны добились 
статуса тогдашних сателлитов в 
Восточной Европе раньше, чем 
через пару десятков лет. После 
кровавого января в Вильнюсе 
пришлось готовиться к худшему. 
Избиение и стрельба по эстонским 
пограничникам, отправленным 
на экономическую границу, были 
угрожающим прологом. Ранним 
утром 31 июля 1991 года спецна-
зовцы из ОМОНа убили семерых 
безоружных сотрудников полиции 
и таможни Литвы.

 Но на этот раз ИСТОРИЯ была 
на нашей стороне. В сентябре 1991 
года на Певческом поле Таллинна 
состоялся митинг «Песня свобо-
ды», на котором среди участников 
не было ни одной скорбящей се-
мьи и который стал подтвержде-
нием свершившегося 20 августа и 
все же в полной мере заслуженно-
го чуда.

От тлеющей лучины разгорелось 
пламя свободы

Алар Няэме

старейшина Кесклинна 

Уже в Древней Греции на время проведения Олимпийских 
игр полисы забывали о своих разногласиях и на месяц пре-
рывали военные действия, чтобы сопереживать состязаниям 
спортсменов в Олимпии. Древний обычай возродил в форме 
современных Олимпийских игр более ста лет назад Пьер 
де Кубертен, который искренне верил, что спорт – это мир. 
Вновь была поставлена цель в честной борьбе состязаться 
во имя высшего достижения – звания победителя Олимпий-
ских игр. И после самых разрушительных войн олимпийские 
идеалы возродились из праха и продемонстрировали тем 
самым свою жизнеспособность.

Сегодняшняя реальность
Однако какое место сегодня занимают идеалы мира и Олим-
пийского движения в нашем современном мире после кро-
вавой бойни в Париже, Брюсселе, Ницце, Мюнхене и других? 
Найдут ли ненависть и жажда убийства новые жертвы и сре-
ди нашего народа? Пробующий силы в местной кампании по 
выборам президента, противоречивый ветеран от политики 
Сийм Каллас напоминает, что если победное шествие терро-
ризма продолжится,  в будущем оно может докатиться и до 
многолюдных концертов Певческого праздника.

Как человек спортивный, я верю, что идея Олимпийского 
движения и честной игры является все же настолько сильной 
и всеобъемлющей, что способна по крайней мере на миг, хотя 
бы на время идущих сейчас Олимпийских игр, укротить ту 
ненависть, которая приводит в действие взрывные устрой-
ства террористов-смертников.  Спорт должен быть миром 
и равенством и в 2016 году, когда Эстония, как и весь мир, 
стоит перед задачей защитить свой народ, предотвратить на-
падения на мирных жителей, женщин и детей, на тех, кто нам 
дорог, кого мы любим. 

И здесь нам не помогут затертые до дыр призывы евро-
бюрократов и кандидатов в президенты к тому, что мы долж-
ны сплотиться как никогда прежде, что мы не должны ни 
сдаваться, ни бояться. Это все пустые слова, вместо которых 
эстонцы вместе со всеми европейцами уже давно ждут ре-
шений и шагов, которые остановили бы беспрепятственное 
распространение терроризма.

Наши герои
Хочется надеяться, что хоть ненадолго мы сможем изба-
виться от тревожных мыслей, если начнем сопереживать 
участвующим в Олимпийских играх в Рио эстонским спорт- 
сменам. Они – наши герои, благодаря которым в мире 
звучит название нашей страны. Сегодня мы не будем ду-
мать о поте и боли на тренировках, которые им пришлось 
переносить на пути к победе. Мы ждем от наших ведущих 
спортсменов наилучших достижений и хотим, чтобы они не 
обманули наши надежды. И хотя одним из базовых прин-
ципов Олимпийского движения является девиз: «Важно 
участие, а не победа», несомненно, нет ничего слаще по-
беды в Олимпиаде.

Однако в современном спорте с его жесткой конкурен-
цией уже сам пропуск на Олимпиаду – это половина победы. 
Поэтому не будет преувеличением еще раз назвать всех тех 
47, которые высоко поднимают флаг Эстонии на Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро.

Больше всего среди них легкоатлетов: Герд Кантер, Мар-
тин Куппер, Ксения Балта, сестры-тройняшки Лийна, Лили 
и Лейла Луйк, Карл Роберт Салури, Майсель Уйбо, Грит Ша-
дейко, Лийна Лаасма, Расмус Мяги, Яак-Хейнрих Ягор, Ристо 
Мятас, Танель Лаанмяэ, Магнус Кирт, Роман Фости, Тийдрек 
Нурме  и Каур Кивистик. 

Из велосипедистов участвуют Рейн Таарамяэ и Танель 
Кангерт, из борцов Ардо Арусаар, Хейки Наби и Эпп Мяэ, из 
дзюдоистов Григорий Минашкин. В сборную вошли также 
стрелок Пеэтер Олеск, яхтсменки Анна Мария Сепп, Ингрид 
Пууста, Денис Карпак, Карл-Мартин Раммо и Кятлин Там-
мисте, бадминтонисты Рауль Муст и Кати Толмофф, гребцы 

Аллар Рая, Андрей Ямся, Каспар Таймсоо, Тыну Эндрексон, 
Стен-Эрик Андерсон, триатлонист Кайди Кивиоя, штангист 
Март Сейм, пловцы Мария Романюк и Мартин Алликвеэ, фех-
товальщики Ирина Эмбрих, Эрика Кирпу, Юлия Беляева, Кри-
стина Кууск и Николай Новоселов, лучница Лаура Нурмсалу. 

Сам я больше всего жду хороших результатов от своей 
дисциплины, от тяжелоатлетов. Март Сейм, Хейки Наби и 
Ардо Арусаар – крепкие мужчины, достойные наивысших 
мест на Олимпиаде! Но, наверное, как и все эстонцы, я болею 
и за Герда Кантера, которому я желаю возвращения старой 
доброй спортивной формы для олимпийских стартов. 

Надеюсь, что его сильнейшим конкурентом в олимпий-
ском финале станет его соотечественник Мартин Куппер. С 
интересом я жду состязаний по гребле с участием нашей 
сильной четверки, выступления эстонских фехтовальщиков 
и стартов разносторонней Ксении Балта в прыжках в длину. 
Посмотрим, как пойдут дела у отважной тройки сестер Луйк, 
какой окажется спортивная форма наших троих копьеме-
тателей. Сможет ли наконец нас порадовать Грит Шадейко? 
Само собой, я болею за всех эстонцев. Мы пробьемся!

Новосел в Кадриорге
Однако август важен не только потому, что стартует Олимпи-
ада. Обитатель президентского дворца в Кадриорге в октябре 
должен смениться и возможно, что уже к концу этого месяца 
Рийгикогу примет решение по кандидатуре нового прези-
дента.

По опыту наблюдения за предшествующими предвы-
борными кампаниями могу признать, что некоторые вещи 
остаются для меня непонятными, как, вероятно, и для боль-
шинства людей. Что тут удивительного, ведь в Эстонии пре-
зидента выбирает не народ, а ограниченный круг политиков 
в результате взаимного соглашения или, в лучше случае, 
Коллегия выборщиков на основании одномоментного пред-
почтения.  В случае с прямыми выборами предвыборные де-
баты были бы, несомненно, честнее и прозрачнее, как и сам 
избранный таким путем президент – более трудоспособным 
и с более широкой поддержкой в обществе.

К сожалению, у нашего народа нет возможности сказать 
свое слово в выборах президента. Поэтому, наверное, и уте-
шают себя люди мыслью о том, что у президента-то и нет осо-
бых возможностей направлять государственные процессы. С 
этим бы я поспорил. Если президентом станет действительно 
народный избранник, он сумеет сделать очень многое.

Например, президент вместо манипуляций в Ледовом 
погребе мог бы начать серьезное привлечение народа к 
формированию политики Эстонии. Во-вторых, задействуя 
высокооплачиваемую армию чиновников  президентской 
канцелярии, разработать стратегию развития Эстонии по 
меньшей мере на ближайшие двадцать лет. И если повезет, 
мы услышали бы из уст президента не то, что ему глубоко 
стыдно за свой народ, а то, как на высочайшем политическом 
уровне предполагается усилить позиции Эстонии в глобали-
зирующемся мире.

Вне зависимости от механизма выборов, все же у буду-
щего главы государства есть возможности – при наличии 
доброй воли и дееспособности – влиять на процессы, кото-
рые определяют направления развития нашего общества в 
ближайшее десятилетие. Продолжит ли он эпоху молчания 
последнего десятилетия на лестнице, ведущей вниз, или мы 
сумеем вдохнуть жизнь в общество свободомыслия, как это 
было в дни восстановления независимости Эстонии.

Будем ли мы развиваться в направлении, благопри-
ятном для коренного народа и его культуры, уважая суве-
ренитет национальных меньшинств, или  превратимся в 
плавильном котле конфедерации в американизированную 
мультикультурную массу без корней.

В одном я определенно уверен – лучший президент для 
Эстонии был бы из числа деятелей местных самоуправлений, 
поскольку они умеют и хотят сотрудничать с общиной. 

Об Олимпиаде, 
мире и президенте

проф. Рейн Руутсоо

житель Кесклинна

В рамках Дня предпринима-
тельства город Таллинн тра-
диционно отмечает местных 
предпринимателей и содей-
ствующих развитию предпри-
нимательства людей.

До 12 сентября на конкурс 
«Лучшие предприниматели Тал-
линна 2016» можно представить 
кандидатов в разных категориях: 
лучший проект в сфере недвижи-
мости, содействующий развитию 
предпринимательства или туриз-
ма, проект сотрудничества между 
предприятиями, начинающее 
предприятие, событие в сфере 
туризма, создатель рабочих мест, 
ответственное предприятие и при-
родосберегающее экологическое 
нововведение на рынке. 

В дополнение к 7 основным 
категориям в День предпринима-
тельства при сотрудничестве Тал-
линнского технического универси-
тета, Таллиннского университета, 

Эстонской художественной акаде-
мии и ЦУ Eesti Rakenduskõrgkoolid 
по традиции награждаются также 
специальными премиями лучшие 
научно-прикладные работы. 

В каждой категории выбира-
ются три номинанта на премию, из 
которых выявляется победитель в 
данной категории. Победители бу-
дут объявлены на торжественном 
приеме Таллиннского Дня пред-
принимательства, который состо-
ится 5 октября 2016 года.  

Кандидатов можно предста-
вить на домашней странице http://
ettevotluspaev.tallinn.ee/auhinnad

Член правления Flydog 
Solutions OÜ Андри Лайдре, побе-
дивший в прошлом году в катего-
рии «Экологическое нововведение 
2016», советует предприятиям 
непременно принять участие в 
конкурсе. «Участие в конкурсе на 
лучшего предпринимателя  – это 
хорошая возможность предста-

вить свое предприятие и его дея-
тельность широкой общественно-
сти», – сказал Лайдре. 

В этом году День предприни-
мательства состоится 4-5 октября. 
Цель Дня предпринимательства – 
выразить уважение и признание 
предпринимателям, воодушевить 
на реализацию хороших и смелых 
идей и предложить в дополнение 
к новым знаниям возможности 
для расширения сети контактов. 
Таллиннский департамент пред-
принимательства проводит День 
предпринимательства в 13-й раз, 
тема этого года – «Бизнес как впе-
чатление». Участие в Дне предпри-
нимательства бесплатное. Под-
робная информация на странице 
http://ettevotluspaev.tallinn.ee 

Конкурс «Лучшие предприниматели 
Таллинна 2016» приглашает к участию

Raepress
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ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

Квартирные товарищества, образован-
ные на базе нескольких недвижимых 
вещей, в этом году должны будут при-
нять решение относительно продолже-
ния деятельности. Деятельность това-
риществ, которые не сделают этого в 
2016 году и не представят соответству-
ющее заявление в регистр, будет счи-
таться прекращенной начиная с 2018 
года, а в отношении каждой недвижи-
мой вещи возникнет новое отдельное 
квартирное товарищество.

 По словам исполнительного директора 
Нотариальной палаты Эстонии Эве Странг, 
чтобы обеспечить продолжение деятель-
ности таких товариществ, необходимо дей-
ствовать быстро, поскольку процесс может 
потребовать неожиданно много времени.

 «Принятие решения предполагает со-
зыв общего собрания. Обычно каждый 
собственник квартиры имеет один голос на 
общем собрании, но при принятии данного 
решения в расчет также принимается от-
носящаяся к каждой квартирной собствен-
ности мыслимая доля. Для продолжения 

деятельности необходимо больше половины 
голосов собственников, которым совместно 
принадлежит больше половины долей со-
вместной собственности недвижимой вещи, 
– пояснила Странг. – Если, например, в това-
рищество входят три дома, и в каждом доме 
по 30 квартир, для проведения собрания и 
принятия решения от каждого дома должны 
присутствовать собственники как минимум 
16 квартир, которым принадлежит более 
половины совместной собственности недви-
жимой вещи. Решение нельзя принять, если, 
к примеру, от одного дома присутствуют все 
жильцы, а от другого только 10».

 Нотариальная палата рекомендует со-
звать собрание заранее и учитывать, что 
первое созванное собрание может не об-
ладать правом принятия решений. В таком 
случае на проведение нового собрания 
останется время до конца года. Также стоит 
помнить, что и повторные собрания не могут 
принять решение меньшим числом голосов.

 Поскольку протокол собрания должен 
быть нотариально заверен, на собрание 
необходимо пригласить нотариуса. Если со-

брание проводится вне рабочего времени, 
время с нотариусом необходимо согласовать 
заранее.

 «Нам известно о случаях, когда у нота-
риуса хотели заверить протокол уже про-
веденного собрания, – сказала Странг. – К 
сожалению, задним числом протокол заве-
рить невозможно, поскольку заверение под-
разумевает личное присутствие нотариуса на 
собрании».

 Согласно Закону о квартирных товари-
ществах, если существует желание, чтобы то-
варищество продолжило работать с несколь-
кими недвижимыми вещами, еще в этом 
году необходимо принять соответствующее 
решение и представить заявление наряду 
с нотариально заверенным протоколом в 
Регистр недоходных организаций и целевых 
учреждений. Если нет желания продолжать 
работу в нынешней форме, само товарище-
ство ничего предпринимать не должно, и с 
начала 2018 года его деятельность будет счи-
таться автоматически прекращенной.

В августе вновь началась серия кон-
цертов «Летняя музыка Кесклинна», 
проходят экскурсии и другие летние 
мероприятия.

 В парках Кесклинна наслаждаться кон-
цертами можно уже четвертое лето подряд, 
но на этот раз появились нововведения. Если 
в прежние годы местом концертов был толь-
ко Тоомпарк возле пруда Шнелли, то на этот 
раз летние концерты проходят в различ-
ных парках Кесклинна. 

«Этим летом мы еще больше прибли-
зили к нашим жителям парковые концерты 
с их приятной атмосферой – в различные 
районные парки. Так, в этот раз концерты со-
стоятся, например, в Кадриорге, парке Койду, 
Полицейском саду. Однако завершится серия 
концертов традиционно в Тоомпарке», – рас-
сказала о музыкальном мероприятии, орга-
низуемом Кесклиннаской управой, замести-
тель старейшины района Хелен Лаусма-Саар. 

Начиная с 7 августа каждое воскресенье 

августа, а также в первое воскресенье сен-
тября в 18.00 можно абсолютно бесплатно 
насладиться прекрасной музыкой на фоне 
природы, не покидая при этом центр горо-
да. Перед концертом в тех же парках в 17.00 
трижды состоится кукольное представление 
Таллиннского Детского театра «Хитрый Антс 
и Ванапаган» и один раз «Научно-развлека-
тельное шоу трех поросят» (в Полицейском 
саду). 

«Серия наших летних мероприятий за-
мечательная именно потому, что можно 
провести время всей семьей – сначала по-
смотреть детское представление и затем 
сразу же послушать хорошую музыку в ис-
полнении эстонских артистов. Такое чудесное 
времяпрепровождение в кругу близких не 
сможет даже погода испортить», – уверена 
Лаусма-Саар.       

Этим летом продолжится также тради-
ционная серия экскурсий Кесклинна для 
лучшего ознакомления с родным городом. 

Под руководством опытного гида предстоит 
знакомство с парками Старого города и во-
ротами городской стены, районом горхолла 
и «Русалки». Экскурсии также бесплатные и 
проходят в августе по четвергам, начало в 
18.00. Информация по телефону 645 7213.

Продолжится и отлично налаженное со-
трудничество районной управы с обществом 
района Кассисаба. Так, третий год подряд в 
парке Фальги проводится День освобож-
дения шкафа Кассисаба. В этом году он 
пройдет 4 сентября с 11 до 15. Там же в 14.00 
можно посмотреть и детское представление 
«Хитрый Антс и Ванапаган».  

В течение оставшихся летних дней в рай-
оне Кесклинн и при организации Кесклинна-
ской управы состоится также много других 
культурных событий. Информацию о некото-
рых из них, особенно связанных с празднова-
нием Дня восстановления независимости 20 
августа, вы найдете и в этом номере газеты. 

Квартирным товариществам из нескольких 
домов предстоит решение

В районе Кесклинн кипит летняя культурная жизнь

Предприятие Tallinna Teede AS по со-
стоянию на конец июля по графику 
вело реконструкцию улиц в Старом 
городе, результаты работы стали при-
мером и для других городов.

На отрезке между улицей Айа и круго-
вым перекрестком Виру, а также на улице 
Вана-Тург завершена укладка покрытия 
тротуаров и проезжей части дорог. На 
улице Кунинга из дренажного бетона по-
строено основание и началось мощение 
проезжей части дороги паркетной плит-
кой. Мощение улицы Кунинга должно за-
кончиться в сентябре.

На отрезке между улицами Сауна и 
Вене ведутся работы по строительству не-
сущих конструкций и сооружение бетон-
ного основания. Работы запланировано 
закончить в середине августа. С первой 
недели августа началось строительство 
несущих конструкций на перекрестке улиц 
Валли и Вана-Виру, а также на перекрестке 
Вене и Вана-Туру Каэл. На перекрестке улиц 
Кунинга и Вана-Туру Каэл для улучшения 
отвода ливневых вод будут установлены 
пересекающие улицу желоба-канавки.

Мощение проезжей части дорог и 
тротуаров на улицах Кунинга, Вана-Тург и 
Виру планируется завершить в сентябре 

одновременно с посадкой на улице Виру 
со стороны фонтана трех дополнительных 
деревьев и установкой уличной мебели. 
Находящиеся перед цветочным рынком 
контору объекта и складскую площадку 
подрядчик уберет в октябре. По договору 
срок завершения работ намечен на ноябрь 
2016 года.

Договорная стоимость строительных 
работ составляет 3,6 млн евро, из кото-
рых AS Tallinna Vesi финансирует в объеме 
0,4 млн евро и оператор сетей  Elektrilevi 
OÜ – в размере 0,24 млн евро. Остальная 
часть суммы будет покрыта за счет средств 
городского бюджета Таллинна.

По приглашению Коммунального де-
партамента Таллинна специалисты по стро-
ительству дорог и улиц отдела городского 
хозяйства мэрии Тарту недавно знакоми-
лись с ходом реконструкционных работ на 
улицах Виру, Вана-Тург и Кунинга и высоко 
оценили увиденное. Специалисты в обла-
сти коммунального хозяйства признали, 
что в сфере реновации улиц исторической 
части городов «вернулся каменный век», и 
хотя речь идет о тяжелой и требующей вре-
мени ручной работе, результат с эстетиче-
ской точки зрения бесспорно наилучший, 
да и служат такие дороги дольше.

Особый интерес у гостей вызвала тех-
нология мощения и материалы, использу-
емые в Таллинне.

«В Тарту планируется обновить улицу 
Юликооли, а также еще несколько исто-
рических улиц, – рассказал заведующий 
отделом городского хозяйства Тарту Рейн 
Хаак. – И у асфальта, и у каменной мосто-
вой есть свои плюсы и минусы, а опираясь 
на опыт Таллинна, нам проще принимать 
решения и выбирать наилучшие техноло-
гии».

Ремонт улиц в Старом городе продолжается по графику

Достойное завершение культурного лета  
Таллиннское культурное лето богатое и разно- 
образное. Не стал исключением и нынешний 
год. Горожане и гости города смогли насладиться 
Днем Таллинна, многочисленными меропри-
ятиями в Дни моря, Дни Старого города и Дни 
Средневековья. Наряду с этими традиционными 
культурными событиями состоялось также мно-
жество концертов под открытым небом и пред-
ставлений как в Кесклинне, так и в других частях 
города. Август с точки зрения культурных впечат-
лений ни в чем не уступает предшествовавшим 
летним месяцам, но некоторые события заслу-
живают того, чтобы быть отмеченными особо. 

Свобода – это чувство
В августе этого года исполнится 25 лет cо дня вос-
становления независимости Эстонской Республи-
ки. Нет лучшего способа достойно отпраздновать 
этот день, чем концерт с участием хоров и попу-
лярных солистов. Не случайно же восстановление 
нашей независимости назвали «поющей рево-
люцией». Соберемся вновь вместе и пусть опять 
прозвучат песни свободы! 

Как воспоминание об эмоциональной сто-
роне восстановления нашей независимости и 
суверенитета, организованный Департаментом 
культуры концерт носит название «Свобода – это 
чувство». На главной площади Таллинна в День 
восстановления независимости соберутся более 
тысячи певцов из 30 хоров и почти сотня танцоров 
из 6 танцевальных групп. Помимо хоров, на сцену 
выйдет оркестр Сил обороны, духовой оркестр и 
оркестр Таллиннского музыкального училища 
им. Георга Отса, а также солисты Иво Линна, Неле-
Лийз Вайксоо, Кадри Вооранд, Estonian Voices, Яан 
Элгула и др. Прозвучат патриотические песни, та-
кие как „Ärkamise aeg“ Ээспере, „Laul Põhjamaast“ 
Винтера, „Ta lendab mesipuu poole“ Сарапика, 
творчество Маттийзена и многие другие люби-
мые народом мелодии. Художественные руково-
дители концерта Аарне Салувеэр и Калев Ярвела. 
Концерт «Свобода – это чувство» начнется на пл. 
Вабадузе 20 августа в 12.00. 

Фестиваль Бригитты
С 12 по 21 августа поклонников музыки ждут на 
фестивале Бригитты в Пиритаском монастыре. 
Как и в предыдущие годы, на фестивале можно 
будет увидеть новые, подготовленные именно 
для этого события представления, а также луч-
шее из творчества приезжих театров. В память 
о выдающемся деятеле нашего народа, недавно 
ушедшем дирижере Эри Класе, девиз фестиваля 
2016 года – «С любовью от Эри Класа».  

Крупным произведением этого лета станет 
«Реквием» Моцарта, постановка и концепция 
которого предложены бельгийцем Жоэлем Ла-
уэрсом. Дирижирует Михаил Герц, солисты Юка 
Янагихара, Томас Волле, Саймон Робинсон из 

Германии и наша Хелен Локута. Участвует Латвий-
ский государственный хор «Латвия» и Таллинн-
ский камерный оркестр. 

Откроет фестиваль одно из самых известных 
произведений Моцарта – изящная комическая 
опера „Così fan tutte“ в исполнении британской 
оперной труппы The Black Cat Opera Company. Со-
листы  Ифе О’Коннел, Клэр Файлер, Клэр Трийси, 
Мэтью Палмер, Джеймс Саваж-Хэнфорд и Георге 
Палку. Постановщик Кейко Сумида, дирижирует 
Питер Форд. 

Гвоздем фестиваля может стать опера  
П. И. Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении 
Белорусского государственного театра оперы и 
балета. Речь идет о спектакле высокого уровня, 
где гениальная музыка, прекрасные певцы и от-
дающая дань традициям постановка создают из-
умительное целое.  

В представлении «„Кармен“ Бизе» Flamenco 
Company Антонио Андраде из Андалузии предста-
вит публике танцоров и музыкантов фламенко, 
которые выступали на престижных фестивалях и 
сценах, в том числе в Карнеги-холле в Нью-Йорке 
и Садлерс-Уэллз в Лондоне. Прозвучит музыка из 
оперы Бизе и вдохновленные ею композиции. 

Одна из известных балетных трупп из Екате-
ринбургского государственного академического 
театра оперы и балета покажет балет Сергея Про-
кофьева по мотивам трагедии Шекспира «Ромео 
и Джульетта».

Информация о мероприятиях фестиваля на 
домашней странице: http://www.birgitta.ee/

Ночь культуры и древних огней
27 августа пройдет Ночь культуры и древних ог-
ней. Получившая начало в 1992 году традиция 
зажигать огни, как в старину, напоминает о на-
ших предках, для которых Балтийское море было 
главным путем сообщения и пространством 
общения. Перед тем как зажечь костры на по-
бережье, таллиннцы могут посетить концерты, 
представления, музеи и галереи, участвовать в 
экскурсиях и мастерских. Различных мероприя-
тий хватит до полуночи. На домашней странице 
Ночи культуры  www.tallinn.ee/kultuurioo все за-
интересованные найдут что-то подходящее для 
себя. 

От имени Таллиннского департамента куль-
туры желаю всем богатых впечатлений! 

Айни Хярм

заведующая Таллиннским 
департаментом культуры

Для выяснения любимого 
сада публики каждый мо-
жет проголосовать на Тал-
линнском международном 
цветочном фестивале. 

Цветочный фестиваль в 
парке на Башенной площади 
– это одно из самых продол-
жительных событий в столице. 
Он начинается в мае и длится 
до конца августа, в этом году 

до 26 августа. В течение этих 
месяцев экспозиция не оста-
ется статичной, а постоянно 
меняется, как это свойствен-
но саду. Поэтому и народное 
голосование для выявления 
любимого сада публики охва-
тывает долгий период – оно 
началось 7 июля и завершится 
в последнюю неделю августа. 
Свой голос можно отдать в 

инфопункте фестиваля. Люби-
мец публики будет объявлен 
на завершении цветочного 
фестиваля 26 августа. 

Таллиннский междуна-
родный цветочный фестиваль 
на Башенной площади прово-
дится в этом году в 8-й раз. На 
этот раз экспонируются сады 
на тему «Страсти в саду» или 
«Цветы на террасе».

Выберите своего фаворита!
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Поcле работ по приведению в по-
рядок и исследований памятник 
«Русалке», насчитывающий бо-
лее ста лет, находится в хорошем 
состоянии.

По заказу управы таллиннского 
района Кесклинн в течение июня и 
июля были вычищены скульптурное 
изображение ангела, цоколь и поста-
мент памятника, восстановлены швы 
между глыбами гранита, а также 
обновлена позолота текстов на мо-
нументе. На приведение памятника в 
порядок управа Кесклинна выделила 
20 000 евро. Под руководством Харди 
Тооминга работы провели реставра-
ционная фирма Hard и предприятие 
Vanalinna Ehitus, очисткой скульптуры 
занимался Пауль Уйбопуу.

Члены мэрии Таллинна, кото-
рые ознакомились с выполненными 
работами, остались довольны уви-
денным. Исполняющий обязанности 
мэра столицы вице-мэр Таави Аас вы-
разил благодарность реставраторам 
и исследователям, а также всем, кто 

осуществлял работы на монументе, 
за профессионализм и основатель-
ность.

«После основательного исследо-
вания мы можем теперь утверждать, 
что 114-летний монумент с учетом 
своего возраста находится в очень хо-
рошем состоянии, и я убежден, что он 
простоит еще сотни лет, – сказал Аас.  
Современным зодчим и ваятелям 
есть, с чего брать пример».

В ходе работ отдел охраны памят-
ников старины Таллинского депар-
тамента городского планирования 
дополнительно исследовал, в каком 
состоянии находятся  монумент и его 
конструкции. 

В мае скульптурное изображение 
ангела исследовали с помощью пре-
доставленного Налогово-таможен-
ным департаментом рентгеновского 
аппарата и георадара Экологического 
центра Таллиннского университета. В 
июне в ходе дополнительных иссле-
дований с помощью георадара ис-
пользовали уже более мощную аппа-

ратуру и выяснили, что конструкции 
крепления фигуры ангела находятся 
в удовлетворительном состоянии.

При содействии профессора 
Карла Ыйгера были исследованы 
материал скульптуры и конструкции 
монумента. В лабораториях Таллин-
ского технического университета 
были установлены состав металла, 
из которого отлита скульптура, и 
уровень коррозии. Выяснилось, что 
фигура ангела изготовлена  из латуни, 
которая имеет гораздо более проч-
ную и гладкую структуру, чем обычно 
применяемая в таких случаях бронза. 
Уровень коррозии не представля-
ет собой опасности для сохранения 
скульптуры.

Для исследования строитель-
ных конструкций было произведено 
зондирование гранитной глыбы в 
верхней части постамента на глу-
бину 1 метра. Из эндоскопических 
исследований Ehituskonstrueerimise 
ja Katsetuste OÜ выяснилось, что пу-
стоты между гранитными блоками 

заполнены смесью. По словам Карла 
Ыйгера, очевидно, что во время стро-
ительства монумента для заполне-
ния его средней части применялась 
очень крепкая смесь.

Скульптура состоит из десяти 
частей, которые во время строи-
тельства были скреплены болтами. 
Для того чтобы предотвратить рас-
ширение трещины, возникшей на 
постаменте на месте барельефа, уста-
новили крепежные якоря из металла. 
Исследования подтвердили,что с уче-
том возраста памятника он находится 
в удовлетворительном состоянии и 
позволяет предпринять самые необ-
ходимые меры для обеспечения его 
сохранности.

Эскиз монумента в память о по-
гибших 7 сентября 1893 года во вре-
мя шторма в Финском заливе 186 во-
енных моряков учебного броненосца 
«Русалка» подготовили командир 
Таллинского порта, контр-адмирал 
П. Н. Вульф и художник А. Адамсон. 
Сооружение памятника началось в 

июле 1901 года. Фигуру ангела, баре-
льефы и остальные бронзовые дета-
ли отлили в мастерской А. Моранда в 
Санкт-Петербурге. Фигуру отливали, 
вероятно, на Сестрорецком заводе, 
на котором Адамсон и ранее изго-
тавливал свои скульптуры. Чугунные 
столбики и прочие чугунные детали 
памятника отлили на заводе Виганда 
в Таллинне, а гранитные глыбы зака-
зали в Финляндии.

Строил монумент архитектор Н. 
Тамм-младший, строительство фун-
дамента поддержал таллинский ком-
мерсант Кр. Ротерманн. Строитель-
ство памятника началось в сентябре 
1901 года, бронзовая фигура ангела 
была установлена в июле следующего 
года. 23 июля 1902 года готовящийся 
к открытию памятник посетили им-
ператор Николай II и великий князь, 
генерал-майор Алексей Александро-
вич. Торжественное открытие мо-
нумента состоялось 7 сентября 1902 
года.

На следующий год управа Ке-

склинна и департамент городского 
планирования Таллинна планируют 
провести работы по восстановлению 
позолоты на крестах монумента, а 
также привести в порядок старейший 
в Таллинне памятник – установлен-
ный в 1560 году монумент Бласиусу 
Хохгреве и расположенную рядом с 
ним площадку на улице Марта.

Памятник «Русалке» прошел косметический ремонт

Лекарства с тем же лечебным эффек-
том и в той же самой форме (таблет-
ки, сиропы и пр.) продают в Эстонии 
самые разные фармакологические 
компании. При этом они по всему 
своему действию, безопасности и 
качеству соответствуют одним и тем 
же требованиям и для пациента раз-
ница состоит только в цене. Обоб-
щая, можно сказать, что в первую 
очередь различие в ценах имеется 
между оригинальными лекарствами 
и дженериками (аналогами). В за-
висимости от своего выбора человек 
только на одном лекарстве может 
сэкономить десятки евро в год.

Более выгодная цена не 
означает меньшее качество
Оригинальное лекарство означает, 
что производитель препарата вывел 
на рынок новое лекарство, у кото-
рого лечебный эффект или способ 
принятия отличается от предшеству-
ющих вариантов. Дженерики – это 
копии оригиналов, у которых под-
тверждены те же лечебный эффект и 
безопасность. Поскольку получению 
лицензии на продажу новых пре-
паратов предшествует длительный 
и дорогостоящий период клиниче-
ских исследований, у собственника 
оригинала есть монопольное право 
производить и продавать лекарство. 
Этот период называется сроком па-
тентной защиты. В течение этого пе-
риода у него есть возможность оку-
пить инвестиции, потребовавшиеся 
на выработку лекарства, и сохранить 
интерес для дальнейших разработок.

Производители дженериков по-
лучают возможность производить и 
продавать лекарства после того, как 
истечет срок патентной защиты, и не 
проводить повторно уже проведен-
ные исследования. Таким образом, 
половина пути уже как бы пройдена 
и, исходя из этого, лекарство можно 
продавать по менее высокой цене. 
В то же время и каждый препарат-
дженерик должен проходить тесты, 
чтобы подтвердить соответствие его 
лечебного эффекта оригиналу и без-

опасность для людей. С выходом на 
рынок конкурентов может случиться 
и так, что производитель оригинала 
снизит стоимость своего лекарства 
до уровня цен его аналогов.

Разница в цене на лекарство для 
покупателя формируется исходя из 
цены, установленной фармаколо-
гическими фирмами. Больничная 
касса компенсирует застрахованным 
лицам расходы на лекарство до до-
стижения предельной стоимости. 
Если пациенту выписано или он сам 
желает купить лекарство, стоимость 
которого превышает установленную 
предельную стоимость, разницу 
между действующей предельной 
стоимостью и продажной ценой 
препарата он должен будет покрыть 
за свой счет. Предельная стоимость 
устанавливается на группу лекарств 
с идентичными лечебным эффектом 
и способом принятия, которые вклю-
чаются в список  льготных лекарств.

Список этот регулярно обнов-
ляется раз в квартал (1 января,  
1 апреля, 1 июля и 1 октября), и в 
эти же сроки могут измениться и 
предельные цены на лекарства. Пре-
парат, который, например, в конце 
июня продавался для пациента по 
сниженной цене, с начала июля уже 
может стать дороже. Поэтому при 
каждой покупке следует справляться 
у аптекаря о наличии более дешевой 
упаковки лекарства.

Спрашивайте аптекаря о 
наличии льготных лекарств
В общем случае врач выписывает 
рецепт, упоминая там название дей-
ствующего вещества. В этом случае 
аптекарь обязан предложить по-
купателю из всех подходящих ему 
лекарств самое дешевое. И хотя в 
целом замена одного препарата 
другим в пределах назначенного 
действующего вещества безопасна, 
нельзя исключить, что врач по меди-
цинским соображениям должен со-
ставить рецепт в соответствии с упа-
ковкой, то есть в рецепт вписывается 
название определенного препарата 

от конкретного производителя. В 
этом случае врач должен уведомить 
пациента о возможности и условиях 
замены лекарства. Если лекарство 
заменить нельзя, необходимо сооб-
щить пациенту о запрете на замену и 
обосновать этот запрет.

На портале государственной 
информации www.eesti.ee в любом 
случае есть возможность в полной 
мере убедиться, выписан ли ре-
цепт на основании действующего 
вещества и входило ли купленное 
лекарство по своей цене в список са-
мых льготных. Свои рецепты можно 
увидеть на портале государственной 
информации в разделе рецептов 
(E-teenused → Kodanikule → Tervis 
ja tervisekaitse → Retseptid; Э-услуги 
→ Гражданину → Здоровье и 
здравоохранение → Рецепты). На 
рецептах, составленных в соответ-
ствии с действующим веществом, 
ставится соответствующая пометка 
«Toimeainepõhine» (Retsepti detailinfo 
→ Andmed arsti juures → Pakendi 
kood, nimetus, arv; Подробная ин-
формация о рецепте → Данные от 
врача → Код упаковки, название, 
количество).

При выборе конкретной упа-
ковки видно и составленное врачом 
обоснование, почему конкретное 
лекарство именно этого производи-
теля человеку в данном случае было 
необходимо (Andmed arsti juures → 
Asendamatuse põhjendus; Данные от 
врача → Причина невозможности 
замены). В случае с рецептами на 
уже выкупленные лекарства можно 
увидеть, входило ли приобретенное 
лекарство в группу льготных или 
была возможность сэкономить. Не-
сомненно стоит самим активно уча-
ствовать в процессе выписывания и 
выкупа лекарств.

По сообщению Таллиннского де-
партамента окружающей среды, 
приют для животных находится 
теперь на Пальяссааре теэ. 

В Таллинне услугу по отлову и со-
держанию бродячих животных нача-
ло оказывать Varjupaikade MTÜ, кото-
рое находится по адресу Пальяссааре 
теэ, 85. По этому же адресу следует 
обращаться при поиске пропавших в 

Таллинне домашних животных. Мож-
но также отправить сообщение по 
электронной почте по адресу  tallinn@
varjupaik.ee (обязательно приложив 
также фото животного). 

При обнаружении бродячего 
домашнего животного или трупа 
животного (в т.ч. диких животных) в 
Таллинне просят незамедлительно по-
звонить по телефону приюта 51 41 431. 

Фотографии найденных животных 
можно смотреть на домашней стра-
нице  www.varjupaik.ee

На общественным транспорте до 
приюта домашних животных можно 
добраться, воспользовавшись авто-
бусом N 59 до остановки «Пикакари».

12 августа 2016

Чем объясняется разница в стоимости 
лекарств?

Приют для животных переехал на Пальяссааре

Кейли Кылвес

руководитель службы лекарств 
и медицинского оборудования 
Больничной кассы
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KESKLINNA SÜGISLAAT 

TULEB TAAS!

Laupäev, 17. september kell 10–15 

Tornide väljakul, Vanalinnas

Lastele poni, näomaalingud, batuut ja palju muud.

Esinevad Apelsin, Posõ jt

KÕIK SEE ON TASUTA!

Pakutakse kohalikke toiduaineid, kaupu ja 

käsitöömeisterite toodangut, kehakinnitust ja muud 

põnevat. Kohal on tervisetelk.

Laadal kaubelda soovijatel võtta ühendust telefonidel 645 7227 või 645 7226 

Tallinna Kesklinna Valitsus kutsub

N 18.08 kell 18 VANALINNA PARGID
   Jüri Kuuskemaa juhendamisel
   Kogunemiskoht: 
   Tallinna Kesklinna Valitsuse ees 
   (Nunne 18)  

N 25.08 kell 18 RUSSALKA RAND
   Kogunemiskoht: 
   Russalka monumendi ees

KESKLINNA 
EKSKURSIOONISARI

Palume ekskursioonil osalemiseks eelnevalt registreeruda 
hiljemalt ürituse toimumise nädala esmaspäeval e-posti aadressil: 

rainer.nurme@tallinnlv.ee või telefonil 645 7213.

OSALEMINE KÕIGILE TASUTA!

Tallinna Kesklinna Valitsus kutsub tasuta

KEPIKÕNNI TREENINGUTELE 
TOOMPARKI
Alates 23. augustist igal teisipäeval kell 17.

Treeningud toimuvad 23. ja 30. augustil, 6., 13., 20. 
ja 29. septembril ning 4. ja 11. oktoobril.

Võta oma käimiskepid kaasa
Treener on Rene Meimer Eesti Kepikõnni Liidust.
Lisainfo tel 645 7211

Projekti rahastab 
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Kogunemine kl 17 

Snelli tiigi purskkaevu juures

15.08. Thomas Riede (kontratenor),  Christian Lambour (orel)

22.08. Kristel Aer (orel)

29.08. Vardo Rumesseni mälestuskontsert 
Esinevad: Urmas Vulp (viiul), Teet Järvi (tšello), Toomas Trass (orel)

Sissepääs vaba, annetus koguduse muusikatöö heaks.

Muusikatunnid Püha Vaimu kirikus
August 2016 Esmaspäeviti kl 18

Uus linna kiiruskatse Filtri teel 27. augustil kl 18.
Katse on pealtvaatajatele täies pikkuses jälgitav.

33. Tallinna Ralli – 
vanim autospordiüritus Eestis
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Tel 66 00 190, 51 36 999.
Pärnu mnt 139E/7, Tallinn. www.kütteladu.ee T
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!PUITBRIKETT al.119.-
PELLETID al.189.-
TURBABRIKETT al.109.-
KIVISÜSI al.189.-
KAMINAPUUD ja KÜTTEKLOTSID al. 2.50

PUITBRIKETT al.119.-
PELLETID al.189.-
TURBABRIKETT al.109.-
KIVISÜSI al.189.-
KAMINAPUUD ja KÜTTEKLOTSID al. 2.50

Vaata pakkumisi:  www.1partner.ee

OST    MÜÜK    ÜÜR 

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

50 68 183
66 84 700

Liisa Kurm

TULE
KONSULTATSIOONILE!

Maitseelamus Kristiinest!
Kultuuriprogramm, 

lasteala jpm huvitavat!
Peaesineja LAURA.

Tule maitsma head sööki ja 
nautima mõnusat seltskonda!

Kohtumiseni Löwenruh`s 
20.08 kell 12 - 18!

eel- ja huvikooli vabadele kohtadele
 Eelkool 

(aasta enne I klassi)

 Kunstikool (II–V klass)

 Teaduskool 
(II–V klass)

 Teatriring (II–V klass)

 Kaasaegne tants 
(I–V klass)

 Rahvatants 
(II–IV klass)

 Ballett (I–IV klass)

 Hispaania keel 
(II–V klass)

 Prantsuse keel 
(II–V klass)

 Vene keel (I klass)

 Rootsi keel (II–V klass)

 Meisterdamine 
(vene keeles eesti lastele 
keeleõppe toetuseks, I–V kl)

 Muusikaring 
(vene keeles eesti lastele 
keeleõppe toetuseks, I–V kl)

 Nukuteatri- ja meister-
damisring (I–V klass)

 Kokakunstiring 
(I–V klass)

 Keraamikaring 
(I–V klass)

 Jalgpallitrenn 
(I–V klass)

 Malekool (II–V klass)

 Robootikaring 
(II–V klass, algajad ja 
edasijõudnud)

Asume Mustamäe ja Kristiine piiril, Siili tn 14.
Lähem info ja registreerimine www.pjk.ee.

kutsub lapsi 

Pühapäeval, 4. septembril kl 11-15 Falgi pargis suur 

KASSISABA KAPIPUHASTUSPÄEV

Täpsem info ja müüjaks registreerimine 
www.kassisaba.org

Kassisaba Selts ootab kõiki 
müüma-ostma-vahetama-nautima!

27. augustil
TALLINNAS
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KONTSERDID 
ETENDUSED 

TÖÖTOAD
NÄITUS

KINO

tallinn.ee/kultuurioo

Raudselt puhtaks 
juba aastast 1936!

Raua tn 23 Tallinn 
Harjumaa 10124
Tel.: 622 94 95  
info@rauasaun.ee  
www.rauasaun.ee 

Üldsaunad 
 Tunnisaunad  

 Tunnidušid

1. augustist 
jälle avatud!


