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Eesti Vabariik sündis julgetest otsustest

1918. aasta veebruaris tekkis reaalne oht, 
et Saksa väed okupeerivad kogu Eesti. 
Bolševike põgenemine ja väike viivitus 
sakslaste pealetungil tekitasid hetkelise 
võimuvaakumi. Selles olukorras kogunes 
19. veebruaril Eestimaa Päästekomitee 
koosseisus Konstantin Päts, Jüri Vilms ja 
Konstantin Konik. Analüüsides kujunenud 
olukorda ja hinnates võimalusi, otsustati 
kuulutada välja iseseisev Eesti riik. 

Kui palju mehisust nõudis see neilt! 
Enam polnud tagasiteed ja ees ootas kas 
võit või häving. See oli risk, mis tuli võtta nii 
neil kolmel kui ka kogu rahval, sest puudu-
sid garantiid, et väljakuulutatud iseseisvust 
kohe veriselt maha ei suruta. 

Kui Päästekomitee oleks õige hetke 
mööda lasknud ja enda naha pärast vä-
risenud, ei pruugiks meil olla võimalust 
tähistada tänavu Eesti 99. sünnipäeva. Ei 
pruugiks olla ka meediaväljaandeid, mille 
veergudel arutada, kas Päts ikka on mäles-
tusmärgi välja teeninud või mitte. Ausam-
mast väärivad kõik need vaprad mehed 
ja naised, kes meie riiklust on hoidnud ja 
kaitsnud. Liiga kitsid oleme oma sangareid 
austama. Aga küllap on ülevate tunnete 
häbenemine meil veres. Hea, kui vabariigi 
aastapäeval suudame rõõmsat nägu teha.

Kuid vaadelgem liigsete emotsioonide 
ja hinnanguteta, kuidas meie riigile pea sa-
jand tagasi alus pandi.

Algselt kavandas Päästekomitee ise-
seisvuse välja kuulutada 21. veebruaril 

Haapsalus, kus seda oleks julgestanud 
rahvuslikult meelestatud 1. Eesti polgu sõ-
durid. Aga plaan läks luhta, sest sakslased 
suutsid edasi liikuda eeldatust kiiremini 
ning linn langes sama päeva hommikul. 
Tallinnast Haapsalu poole teele asunud 
Päästekomitee liikmed said linna langemi-
sest õnneks õigeaegselt teada ja pöördusid 
tagasi.

Vabadus otsib võimalust
Kuna sakslaste pealetung sundis kiirus-
tama, otsustati iseseisvus välja kuulutada 
Tartus, kus seda oleks toetanud Eesti Ta-
gavarapataljoni võitlejad. Tartust olid bol-
ševikud lahkunud juba 20. veebruaril, aga 
Tallinnas seda ei teatud. Alles 22. veebrua-
ril alustasid Päästekomitee liikmed etteval-
mistusi Tartusse sõiduks. Leiti auto ja tehti 
tee peale võileivad kaasa, aga linnast välja 
pääseda ei õnnestunud, sest kõik peami-
sed maanteed olid enamlaste patrullide 
valve all. Tugevasti külma saanud Päts ja 
Konik varjusid mõneks ajaks konspiratiiv-
korterisse. Kuna enamlaste käes olevast 
Tallinnast polnud võimalik end ohtu sead-
mata lahkuda, otsustati iseseisvusma-
nifest saata trükitult Tartusse, Pärnusse, 
Viljandisse ja Paidesse lootuses, et kusagil 
õnnestub see rahvale ette lugeda. 

Neil hetkedel rippus Eesti Vabariigi 
saatus juuksekarva otsas, kuid Päästeko-
mitee liikmed ei murdunud. 23. veebruari 
öösel, peale olukorra vaagimist võeti vas-

tu otsus kuulutada riiklik iseseisvus välja 
24. veebruaril Estonias toimuva etenduse 
vaheajal. Jüri Vilms pidi sisenema taga-
uksest teatrisse ning manifesti lavalt ette 
lugema. Aga nagu nimme kuulutasid bol-
ševikud välja erakorralise seisukorra ja 
keelasid kõigi etendusasutuste töö. See oli 
järjekordne löök, mis päästekomiteelastel 
tuli vastu võtta. Kuid olukord muutus tõe-
poolest tundidega ja öösel saabus teade, 
et enamlased on linnast põgenemas. 

Vahepeal olid aga rahvuslikult mee-
lestatud väeosad Pärnus võimu enda kät-
te võtnud. 22. veebruari õhtul peeti Endla 
teatris rahvakoosolek, kus esmakordselt 
kõneldi ka iseseisvusmanifestist. 23. veeb-
ruaril jõudis Pärnusse Eesti Ajutise Maava-
litsuse asjadevalitseja Jaan Soop, kaasas 
manifesti tekst, mis kohe ka trükki saadeti 
ning linnas üles kleebiti. Samal õhtul kell 
20 luges advokaat Hugo Kuusner manifes-
ti Endla rõdult rahvale ette. Teatri katusel 
lehvis rahvuslipp, 2. Eesti jalaväepolgu sõ-
durid lasid aupauke, valitses üldine rõõm. 
Pühapäeval, 24. veebruaril loeti manifest 
ette Eliisabeti kirikus. Toimus Eesti pataljo-
ni rongkäik, mida võib nimetada esimeseks 
kaitseväe paraadiks. 25. veebruari vara-
hommikul okupeerisid linna Saksa väed.

Kuigi Tallinnas polnud iseseisvuse väl-
jakuulutamine pidulikkuselt võrreldav Pär-
nus toimunuga, panid just 24. veebruari 
sündmused pealinnas ja Ajutise Valitsuse 
moodustamine aluse meie riiklusele.

Meie riik sündis siiski Tallinna kesklinnas
23. veebruaril võtsid rahvuslikult meeles-
tatud jõud Tallinnas võimu. 24. veebruaril 
hakati kesklinnas üles kleepima trükisooje 
manifeste. Riigipanga, praeguse Eesti Pan-
ga hoones alustas korralist tööd Eestimaa 
Päästmise Komitee, mida kaitsesid sõdu-
rid alamleitnant Konrad Rotschildi juhtimi-
sel. Anti välja esimesed iseseisva riigi elu 
suunavad päevakäsud. 25. veebruari hom-
mikul heisati Pika Hermanni torni sinimust-
valge lipp. Pealelõunal hõivasid Tallinna 
aga Saksa väed.

Kuid oma riik oli sündinud. Läbi Vaba- 
dussõja lahingute, tuhandete elu ja katsu-
muste hinnaga jõuti 1920. aasta 2. veebrua-
ril rahulepingu sõlmimiseni, millega Nõu- 
kogude Venemaa tunnustas Eesti täielikku 
ja tingimusteta iseseisvust.

Väikesed rahvad ei saa loota iseseis-
vuse kindlustamisel jõule, vaid peavad os-
kama kasutada võimalusi, mida ajalookulg 
üksnes loetud viivudeks pakub. Eesti rahvas 
on kahel korral, esimese iseseisvuse ajal 
ning selle taastamisel läinud sajandi lõpu-
kümnendil osanud võimaluse realiseerida, 
pannes suure naabri meie vabadusiha ja 
enesemääramisõigust tunnustama. Oleme 
selle üle uhked, hoiame kokku ja armasta-
me oma maad! Head vabariigi aastapäeva! 

Taavi Pukk

Kesklinna vanem

Värske juhtimine 
Kesklinnas
Kesklinna valitsus alustab märtsikuust 
programmiga „Värske juhtimine Kesk-
linnas” ja tuleb igal reedel kell 13–15 
kesklinlastele sammukese lähemale, 
pakkudes linnaosavalitsuse teenuseid 
eri paikades üle kesklinna. 

Kesklinna valitsuse telki võib pöör-
duda samade muredega, millega tul-
lakse linnaosa valitsuse majja Nunne 
tänaval – nii ülelinnaliste kui ka Kesk-
linna puudutavate küsimustega. Püüa-
me operatiivselt leida õige adressaadi 
ja probleemid lahendada.

Märtsikuus võib Kesklinna värsket 
juhtimist värskes õhus kohata: 
 3.03 Balti jaama tunneli ees
 10.03 Tammsaare pargis
 17.03 Solarise keskuse juures
 24.03 Koidu pargis
 31.03 kino Kosmos juures

Aruanne Tallinna 
positiivsest 
programmist
Kesklinna valitsus kutsub 7. märtsil 
kell 18.30 kesklinlasi Hopneri majja, 
kus antakse ülevaade „Tallinna positiiv-
se programmi 2013–2018” täitmisest.  

Ühtlasi algab ideekorje uue posi-
tiivse programmi kokkupanemiseks. 

Tule ise ja võta naaber kaasa!

Neli Kesklinna kooli avaldavad igal aastal Tartu rahu aastapäeval austust Vabadussõjas langenud õpilastele ja õpetajatele.

Head Eesti Vabariigi  
99. aastapäeva!
SOOVIB KESKLINNA VALITSUS

Eesti Vabariigi aastapäev on meie rahvusliku eneseteadvuse tähtsündmus. Mitte igale väikerahvale pole 
antud võimalust elada oma riigis – eestlastel on. Julgus, eneseusk ning kahe suure jõu, sakslaste ja enam-
laste vastasseisus tekkinud võimuvaakumi ärakasutamine tõi pea sajand tagasi maailmakaardile uue riigi.

https://et.wikipedia.org/wiki/Konstantin_P%25C3%25A4ts
https://et.wikipedia.org/wiki/J%25C3%25BCri_Vilms
https://et.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Konik


Vabadus algab 
meist endist
24. veebruaril tähistame Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva, 
2. veebruaril möödus 97 aastat Tartu rahu sõlmimisest. 
Tegemist oli väikese rahva võiduga võimsate vastaste 
üle ning nii vabariigi väljakuulutamine kui ka Tartu rahu 
kätkevad endas lisaks poliitilisele läbinägelikkusele ja 
julgusele paraja annuse vedamist ning nutikust. 

Meenutagem siinkohal Päästekomitee liikmete pea 
kohal rippunud ohtu, millest ka Kesklinna Sõnumites 
juttu teeme. Nähtavasti oleks meie vabaduspüüded 
eos nurjunud, kui teade Haapsalu langemisest poleks 
õigeaegselt Päästekomitee liikmete Pätsi ja Konikuni 
jõudnud ning sakslased oleksid nad linna jõudmisel 
kinni võtnud, või kui Tartusse iseseisvust välja kuu-
lutama sõitvad päästekomiteelased oleksid langenud 
bolševike kätte vangi. See oli tõeline vedamine, et mi-
dagi sellist ei juhtunud. 

Parim näide talupoeglikust kavalusest on aga seik 
Tartu rahuläbirääkimistelt, kus Jaan Poska pani ve-
nelastele mulje avaldamiseks vähesed linnas viibivad 
sõdurid marssima ringiratast ümber maja, kus läbi-
rääkimisi peeti. Vene delegatsioonile avaldas sõjaväe 
katkematu kolonn sügavat muljet ning enam ei kõhel-
dud rahuleppele alla kirjutamast. Teravmeelne kavalus 
päästis olukorra, kus rindel kippus ülekaal kalduma 
punaste poolele.

Ajalooline õppetund
Sajanditagused sündmused on meile eeskujuks ka 
tänapäeval, kui globaliseeruvas maailmas tuleb osata 
enda huve kaitsta. Vahel tundub, et oleme oma poliiti-
kas liiga sirgjoonelised ning püüame sihile jõudmiseks 
minna kasvõi läbi halli kivi, kulutades selleks liigselt 
jõudu ja ressursse. Meile kuluks maailmapoliitikas 
osalemisel ära rohkem mängulusti ja paindlikkust, 
nagu oli meie riigi rajajate ja rahuläbirääkijate tegevu-
ses, sest poliitika on võimaluste ärakasutamise kunst 
ning siin ei olene tulemus mitte riigi vägevusest, vaid 
poliitikute osavusest.

Meenutagem vabariigi sünnipäeval, et ükski riik ei 
püsi ilma kodanike armastuse ja pühendumuseta, val-
misolekuta vajadusel ohvreid tuua. Kui polnuks Pääs-
tekomiteed ja selle tegevust toetavaid julgeid vabadu-
se eest seisjaid, poleks iseseisvusmanifesti kirjutatud 
ning oma riiki välja kuulutatud. Kui tuhanded noored 
poleks asunud relv käes Eestimaad kaitsma, poleks 
saavutatud Tartu rahu ega riikluse kindlustamist esi-
mesel iseseisvusajal. 

Mõelgem sellele, minnes hommikusele lipuheiska-
misele Pika Hermanni tornis või vaadates kaitsejõudu-
de paraadi. Vabadus pole midagi enesestmõistetavat, 
mis kord kätte võidetuna iseenesest püsib. Tänane 
Eesti Vabariik on meie kõigi hoida ja kaitsta, sest ainult 
ühtseks jäädes väärime kohta vabade rahvaste hulgas.

Kesklinn on Eesti Vabariigi häll
Eesti Vabariik sai oma alguse Tallinna kesklinnas, kus 
alustas tööd Eestimaa Päästmise Komitee. Ka täna lan-
getatakse just siin — riigikogus, valitsuses ja presidendi 
kantseleis — meie elu oluliselt mõjutavad otsused. 

Eesti Vabariigi ajalugu ja tänapäev on tihedalt 
põimunud Tallinna kesklinna ja siinsete inimestega. 
Veel elab meie hulgas neid väärikaid kesklinlasi, kes 
mäletavad sõjaeelseid aegu, tollaseid pingutusi riigi 
ülesehitamisel, lootusi, milles elati. Mäletatakse ka 
vabadusaastatele järgnenut ja sellega kaasnenud kao-
tusi. See on meie olemise lugu: iseseisvusmanifesti 
väljakuulutamisest ja oma riigi ülesehitamisest läbi 
okupatsiooniaastate öölaulupidude vabaduspüüdlus-
teni ja riikluse taastamiseni. Olgem siis selle teekonna 
väärilised, oma riigi väärilised, sest vaid endasse us-
kudes võime vabadena jätkata.

Palju õnne meile 
vabariigi sünnipäeva 
puhul! Palju õnne, 
Eesti!

Taavi Pukk

Kesklinna vanem
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Kesklinna tunnustusauhinnad 2017 
Kultuuriauhind linnaosa ja siinsete 
elanike kultuurielu rikastamise eest:
Lasteaed Sipsik – väärtusteprojek-
ti „Sipsiku kultuurikilomeeter Peeter 
Süda jälgedes” teostamise eest aas-
tatel 2015–2016. Sipsiku kultuuri-
kilomeeter on ca 1000 m pikkune 
keskkonna uurimise rada algusega he-
lilooja Peeter Süda kunagise kodumaja 
juurest ja jätkudes südamekujulisena 
ümber Sipsiku lasteaia kvartali. Nii 
lapsed, nende vanemad kui ka lasteaia 
personal olid projekti kaasatud, uuri-
des nii kohalikku kultuurilugu, loodust 
ja arhitektuuri kui ka tutvudes Peeter 
Süda loominguga.  

Haridusauhind märkimisväärse 
panuse eest Kesklinna haridusellu:
21. kool – uuenev haridusasutus moto 
all „21. koolist 21. sajandi haridus”. 
Tunnustusväärne õpiprogramm ettevõt-
like, endale töökohti loovate ja innovaa-
tiliste ühiskonnaliikmete arendamiseks 
eelkõige oma kodulinnas. Ettevõtlikkust 
toetava õpikäsituse rakendamiseks on 
uuendatud II kooliastmes õppekava ja 
5. klassidele lisandunud  eksperimen-
taalprogramm „Väike ettevõtja”. Ette-
võtlusõpe toimub kõigis kooliastmetes 
tihedalt lõimituna teiste õppeainetega. 
Lisaväärtusena on kujundatud uudne 
õpikogukond koostöös lastevanemate 

ja vilistlastega, kes tegutsevad mentori-
tena.

Silmapaistva teo auhind:
90-aastase ringhäälingu majade 
taassünd. Uue raadiomaja rekonst-
rueerimise järel koondusid sinna 
ERR-i raadiojaamad ja vanast raa-
diomajast sai pärast uuenduskuuri 
ERR-i uudistemaja. Tunnustusväärne 
on riigi tähtsaima meediaasutuse, 
avalik-õigusliku ringhäälingu tuleviku 
sidumine Kesklinnaga ja siin paikne-
va väärika hoonestuse korrastamine. 

Ära märgiti:
Viru tänava rekonstrueerimine kui 
eduka meeskonnatöö näide. Tunnus-
tatav on nii linnavalitsuse, kommu-
naalameti ja tööde tegija panus kui ka 
Viru tänava elanike ja ettevõtjate mõis-
tev suhtumine. Eraldi väärib esiletõst-
mist Tallinna Teede AS ja projektijuht 
Marek Rand. 
Kadrioru saksa gümnaasiumi ja Si-
kupilli keskkooli sujuv ühendamine 
ning teotahtelise ja stabiilse keskkon-
na loomine uues koolis, milles on põ-
hirolli kandnud direktor Imbi Viisma. 

Kesklinna tunnustusauhindu an-
takse välja kolmes kategoorias: sil-
mapaistva teo eest ning tegevuse eest 
kultuuri ja hariduse vallas.

Toetus lasterikastele peredele
Pered, kus kasvab kolm ja enam last, 
saavad ka sel aastal taotleda toetust 
Eesti Vabariigi aastapäeva puhul. 

Toetus sõltub perekonna sissetule-
kust ja seda määratakse isikutele, kelle 
perekonna netosissetulek esimese pe-
reliikme kohta on väiksem kehtivast töö-
tasu alammäärast kuus (2017. aastal 
470 eurot), ning iga järgmise pereliikme 
kohta väiksem kui 80% kehtivast tööta-
su alammäärast kuus. Perekonna sisse-
tulek arvestatakse taotlusele eelnenud 
kolme kuu keskmise netosissetuleku 

järgi (näiteks kaheliikmelisele perele sis-
setulekuga alla 846 euro, kolmeliikmeli-
sele perele alla 1222 euro jne).

Toetust on võimalik taotleda kolme 
kuu jooksul pärast Eesti Vabariigi aas-
tapäeva ja toetuse suurus on 35 eurot 
lapse kohta.

Lisaks on kõigil väikese sissetu-
lekutega inimestel võimalik taotleda 
ka muid sissetulekust sõltuvaid toe-
tusi toimetuleku tagamiseks, tervise 
säilitamise ja taastamisega (taastus- 
ja hooldusravi, retseptiravimite, abi-

vahendite soetamisega jms) seotud 
kulutuste osaliseks hüvitamiseks. 
Toetust võib taotleda ka lapse haridu-
se või huvi- ja sporditegevusega seo-
tud kulutuste osaliseks hüvitamiseks, 
nagu ka õnnetusjuhtumite ja muude 
erakorraliste juhtumitega seotus väl-
jaminekute osaliseks hüvitamiseks.

Toetuste taotlemiseks tuleb esita-
da kirjalik vormikohane taotlus koos li-
sadokumentidega sotsiaalhoolekande 
osakonnale. Kesklinna valitsuse sot-
siaalhoolekande osakond asub aad-

ressil Pärnu mnt 9. Sotsiaaltoetuste 
talituse vastuvõtuajad on esmaspäe-
viti kl 9–12 ja 13–18, teisipäeviti ning 
neljapäeviti kl 9–12 ja 13–17. Eelre-
gistreerimine vastuvõtule telefonil 645 
7867. Täiendavat teavet saab küsida 
telefonidel 645 7840, 645 7869, 645 
7861, 645 7862 ja 645 7860.

Marje Paljak

Kesklinna valitsuse sotsiaal- 
hoolekande osakonna juhatajaJärgmine Kesklinna Sõnumite number ilmub 31. märtsil.

Lasteaia Sipsik direktor Carmen Soo võtab Kesklinna vanemalt Taavi Pukilt vastu auhinna. Fotod: Albert Truuväärt, Jekaterina Bašarenko

Kesklinna valitsus tänas hinnalise kingituse ja tänukirjaga Kesklinna 
politseijaoskonna kauaaegset abipolitseinike rühmajuhti Hanno Viibust. Kahjuks 
ei tööta ta veebruari algusest enam senises ametis, küll aga ootavad teda edaspidi 
politseisüsteemis ees uued suured väljakutsed. Kesklinna valitsus on Hannole hea 
koostöö eest väga tänulik ning soovib palju jõudu ja kordaminekuid ka edaspidi!
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Jaan Kross –  
ajaloo elustaja
19. veebruaril täitus 97 aastat ühe 
tuntuma eesti kirjaniku Jaan Krossi 
sünnist. Kuigi kirjaniku lapsepõlv 
möödus Kalamajas, on suur osa tema 
loomingulisest elust seotud Tallinna 
kesklinnaga, siin on sündinud ka tema 
tähtteosed.
Alustanud luuletaja ja esseistina, 
avastas Kross enda jaoks ajaloo 
võlu. Tema sulest ilmus hulk romaa-
ne, mis ühtäkki muutsid kogu senist 
ametlikku nõukogude ajalookäsitlust. 
Krossist sai otsekui raviarst mälu-
kaotust põdevale ühiskonnale, kelle 
jaoks ajalugu tähendas seni vaid 
klassivõitlust ning rindejoont küla-
kurnaja ja proletariaadi vahel. Kross 
vabastas ajaloo väljamõeldistest, 
andes asemele eheda elu. Ta julges 
viidata inimsaatuse olulisusele, in-
diviidi, mitte massi tähtsusele. Oo-
tamatult võtsid ka „ametlikud ring-
konnad” selle lähenemise omaks, 
sest küllap adus ka kõige paadunum 
parteifunktsionäär, et Krossiga pole 
mõtet vastanduda – liiga ehtne on 
elustatud ajalooline tõde, kaasakis-
kuvad need elusaatused, mida ta 
meisterlikult kujutab. 

1970–1980 valminud „Kolme 
katku vahel” jahmatas keskaegse elu 
inimliku ja eelarvamusteta käsitluse-
ga, mis tolleaegsetes ideologiseeri-
tud oludes oli ennekuulmatu. Täius-
likkuseni viidud meistritööd polnud 

võimalik ignoreerida, sellest sai rah-
vusteadvuse ja tallinlaste identiteedi 
lahutamatu osa. Unustusest toodi ta-
gasi Balthasar Russowi sümpaatne, 
teadmistejanune ja ajastutruu kuju. 
Krossi suurus peitubki kerguses, mil-
lega ta oma küllusliku ande abil port-
reteeris ajaloolisi tegelasi, muutes 
need paljude jaoks otsekui headeks 
peretuttavateks, kelle rõõmudele ja 
muredele meistri loodud romaanide 
kaudu kaasa võis elada. 

„Keisri hull” ja Timotheus Eber-
hard von Bock, „Vastutuulelaev” ja 
Bernhard Schmidt, „Wikmani poisid” 
Johan Wikmani ja tema õpilastega, 
„Paigallend” ja Ullo Paeranna – need 
ja paljud teised Krossi romaanid oma 
kangelastega on osa meie ajaloost, 
kultuurist, ka meist endist. Kros-
si imetabane jutustajaoskus paneb 
kaasa elama, samastuma, vallandab 
hinges rõõmu.

Kirjaniku loomingule on suurim 
tunnustus, kui tema teoseid ikka ja 
jälle kätte võetakse, kui põlvkonnad 
ammutavad neist suurimat oskust, 
mis väärt – võimet armastada. Pole 

oluline, mitu korda esitati Kross No-
beli kirjandusauhinna laureaadiks, 
ega seegi, mitmel aastal oli ta kõige 
enam raamatukogudest laenutatud 
autor. See kõik on tähtsusetu selle 
kõrval, et tema teoste tähendus kes-
tab, teisenedes koos ajaga ja jäädes 
samas kaasaegseks, vaimustades 
ning pannes kaasa elama. 

Jaan Kross on öelnud: „Minu ko-
dumaa minevik kujutab endast just 
nagu minu enda mineviku laiendatud 
varianti.” Selles lauses kaardistas ta 
tuhandete eestlaste elusaatuse. 

Tähistagem suure kirjamehe 
sünnipäeva, võttes riiulilt mõne tema 
raamatutest ja nautides meisterlikku 
sõnakasutust!

KIRI KESKLINLASELT

Ilus talvelinn
Lugupeetud Kesklinna juhid! 

Tänan teid hea Kesklinna juhtimise eest nii möödunud 
kui ka eelnevatel aastatel ning soovin jõudu ja häid ettevõt-
misi edaspidiseks! Lisaksin mõned mõtted ja ettepanekud, 
mis mulle kesklinlasena tunduvad olulised.

Rõõmustan iga kord, kui sõidan mööda Järvevana teed 
ja meenub kunagine ummikuist häiritud liiklus. See on lihtsalt 
suurepärane liikluslahendus, mis on praegu! Tutvusin inter-
netis Reidi tee projektiga, millest saab ilmselt samasugune 
hea ühendustee kui Järvevanagi. Ootan huviga selle kiiret 
valmimist!

Avaldan veel oma heameelt selle talve linnakujundu-
se eest. Väga ilus jõulupuu ja tore jõuluturg Raekoja plat-
sil! Kindlasti peaks jääma kuuse kaunistamisel kõige oluli-
semaks kriteeriumiks ilu, mitte võtta eeskujuks „Rakvere 
eksperimenti”. Eriti sümpaatne linnakaunistus oli mööda va-
nalinna tänavaid paigutatud väikesed tuledega kuusekesed 
– hubane ja oma väikeses mõõdus sooja meeleolu looja. 
Vanalinn ongi meil nukulikult väikene. Minu meelest on see 
nii hea mõte, et võiks jäädagi igal aastal üheks kujundusele-
mendiks vanalinnas. Niimoodi võiks kaunistada võimalusel 
pea kõik vanalinna tänavad, kaasates sellesse ehk ka kin-
nistute omanikke.

Samuti on väga 
hea idee kaunistada 
Viru väravate eel-
tornid punaste LED-
tuledega. Kõndides 
mööda vanalinna tuli 
mõte, et talvises lin-
nakujunduses võiks 
igal aastal kasutada 
samasugust vana-
linna müüritornide 
punaste tulukestega 
kaunistamist (sellis-
tega, mis võivad olla 
tornidel aasta läbi, 
sest usutavasti leidub 
võimalus paigutada 
need nii, et suvel sil-
ma ei hakka). Kuju-
tan ette oivalist vanalinnavaadet lennukis saabujatele ja ka 
laevaga merelt tulijatele, kui juba kaugelt säravad vanalinna 
tornikuplid. Rääkimata linnas uitajatele. Tallinn – tornide linn!

Mis on puudu?
Kesklinna elanikuna tunnen puudust istepinkidest haljasala-
del (kuigi neid on siiski juurde tulnud). Pakun sel teemal kaa-
sata ka linnaelanikke ja firmasid, andes soovijaile võimaluse 
sponsoreerida pargipinkide rajamist ja olla nii osaline linna 
paremaks tegemisel. See võimalus on näiteks väga levinud 
Iirimaal – miks mitte ka meil. 

Kadriorus on nimelised puud, niisamuti võiksid olla ka pin-
gid kesklinna haljasaladel: Hirvepargi allosas, Toompea mere-
poolsel nõlval, Kaarli puiesteel, Vabaduse platsil Solidaarsuse 
mälestusmärgi kolmnurgas, Eesti Panga ees, samuti on pinke 
liiga hõredalt Kardioru pargis ja Tammsaare pargis. Eeskujuks 
toon Austria pealinna Viini, kus on parkides pinke tihedalt. Ehk 
võimaldada Londoni eeskujul rentida eraettevõtjail suviti par-
kides nagu randades ka riidest lamamistoole. 

Kindlasti on vaja korrastada velotaksode tegevus vana-
linnas. Ma ei tea, mida ette võtta nende kihutajate ja liiklus-
reeglite rikkujatega, kes lärmavad ja on hoolimatud, rääki-
mata ülbitsemisest ja lausa üle varvaste sõitmisest.

Muutusin väga kurvaks möödunud suvel, kui selgus, et 
Kadrioru tiigil pole enam luiki, kes on nii kaua olnud pargi 
lahutamatu sümbol seal jalutajatele. Pargitöötajatelt kuulsin, 
et Tallinna loomaaed ei luba enam luiki tiigile, sest inimesed 
söödavad nad surnuks. Kui nii, siis ehk tasuks arutada või-
malusi, kuidas luiged siiski tagasi tuua. Kas rajada ümber 
tiigi madal kaunis piire, mis ei võimaldaks linde söötma pää-
seda, panna parki ja tiiki valvama pargivahte (kes on muide 
olemas nt Londoni kesklinna avalikes parkides) ja trahvida 
eeskirjade rikkumise eest vms? Arutage seda probleemi!

Kui luiki mitte kuidagi ei õnnestu tiigiveele liuglema saa-
da, siis parem olgu tiik ilma lindudeta, kui et see uuesti risus-
tatakse ilmetute ja inetute atraktsioonidega. Palun ärge seda 
küll korrake! Las Kadriorgu jääda ilu. 

Anne Heidmets

kunstiõpetuste magister,  
Tallinna elanik alates 1975, kesklinlane 1994

Reaalkooli kõrval asuva mälestusmärgi jalamil avaldasid Kesklinna gümnasistid Tartu rahulepingu aastapäeva puhul 2. veebruaril austust langenud õpilastele ja 
õpetajatele. Kohal olid siseminister Andres Anvelt, Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart ja haridusameti juhataja Andres Pajula, Eesti Lipu Selts, reaalkooli, inglise 
kolledži, prantsuse lütseumi, Gustav Adolfi gümnaasiumi ja 21. kooli õpilasesindused ning koolijuhid. Päevakõne pidas 21. kooli direktor Meelis Kond ja laulis kooli 
segakoor. Mälestushetkel helistas 21. kooli 2.b klassi õpilane Kristjan Raidma koolikella langenute mälestuseks. Tartu rahulepingu aastapäeva tähistati 21. kooli 
õpilasesinduse ja liputoimkonna algatusel tänavu kuuendat korda. 

Viru väravatornide uuendatud 
valgustus on linlastelt palju 
kiidusõnu pälvinud.

Jaan Kross. Foto: Kalju Tisler/rahvusarhiivi filmiarhiiv

https://et.wikipedia.org/wiki/Timotheus_Eberhard_von_Bock
https://et.wikipedia.org/wiki/Timotheus_Eberhard_von_Bock
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Ullo_Paerand&action=edit&redlink=1


HopnerJazz
Džässkvintett Newlux Peterburist laupäeval, 11. märtsil kell 19 
Hopneri majas. 

Mussorgski-nimelise muusikakooli lõpetanud noorte pois-
tebänd, kelle repertuaaris oli esialgu nii rokkmuusika, punk kui 
ka hevi, sai 2012. aastal nimeks Newlux ning edaspidi pühenduti 
džässmuusika esitamisele. Kontsertidel tunnevad muusikud end 
tõeliste staaridena, särades lakk-kingades ja mustades ülikondades.

Pilet 12/10 eurot saadaval Piletilevis ja tund enne kontserdi al-
gust kohapeal.

KULTUUR
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MÄRTS RAHVARINDE MUUSEUMIS
„RAHVARINDE MUUSEUMI FILMIPÄRASTLÕUNA”
10. märts kell 15
Sedapuhku näitame filmi „Detsembrikuumus”. 2008. aastal esilinastunud film räägib 1924. aasta 
riigipöördekatsest. „Detsembrikuumus” oli parima võõrkeelse Oscari kandidaat. Režissöör: Asko Kase.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„MUINASJUTUHOMMIK LASTELE”
15. märts kell 10.30
Kutsume lapsi ja lasteaiarühmasid muinasjutuhommikule. Räägitakse traditsioonilisi muinasjutte ning 
pakutakse küpsiseid ja morssi. Palume eelnevalt registreerida aadressil rrmuuseum@rrmuuseum.ee või 
telefonil 644 8193. Üritus on TASUTA!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„REISIJUTUD. VÄIKE EESTLANE SUURES MAAILMAS”
25. märts kell 15
Reisijuttude sarja järgmisel üritusel räägitakse ühest põnevast vähekülastatud sihtkohast. Täpsem info 
lähiajal Facebookis – https://www.facebook.com/rrmuuseum/ 
Üritus on TASUTA!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÄITUS NAISKODUKAITSEST 
1.03–31.03.2017
1. märtsist on üleval Naiskodukaitse Tallinna ringkonna koostatud fotonäitus, mis tutvustab organisatsiooni 
läbi aastakümnete. Näitusega tähistatakse Naiskodukaitse 90. sünnipäeva ja see on muuseumis üleval kuu 
aega.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÄITUS EESTI NAISEST AJALOOS 
8.03.–5.09.2017
8. märtsist saab muuseumis tutvuda naisajalooga. Üleval on rahvusarhiivi 
näitus „Naesterahwa töö ja elu. Eesti naise elupilte 1920.–1930. aastais” 
ja Rahvarinde muuseumi näitus „Eesti naine taasiseseisvumise keerises”. 
„Naesterahwa töö ja elu” heidab pilgu naiseks-olemisele sõjaeelses Eesti 
Vabariigis, „Eesti naine taasiseseisvumise keerises” vaatleb aga naiste rolli 
taasiseseisvumise ajal. See on ainulaadne ja väga põnev ülevaade Eesti 
naisest ajaloo keerdkäikudes.

Vabaduse väljak 9  •  tel 644 8193  •  rrmuuseum@rrmuuseum.ee

Kultuuriklubi avaõhtu Hopneri majas
Bernard Kangro. „See sinine sirjendav kaugus” 

Reedel, 3. märtsil kell 18 on Hopneri majas Urmas Bereczki mitmeaastase loomeprojekti tulemusena 
ilmunud raamatu „See sinine sirjendav kaugus” tutvustusõhtu koos ungari režissööri Gabriel Dettre 
filmietüüdidega, mis on loodud Bernard Kangro luuletuste põhjal. Sissepääs 5 eurot.

Mida olen armastanud

Mida olen armastanud:
merevahtu, kollaseid puulehti,
tähepilgutust leebel augustööl,
pika vihmapäeva madalat taevast,
niiskusest lõhnavat sammalt,
rohelise kupliga lampi laual,
koltunud kirjatäht vanas raamatus,
murakaid laugel rabasool,
pääsusilmi kevadisel alaniidul,
hiliseid kurekelli koduteel…
Ja sind, keda kuskil ei ole,
pole eales olnudki.

Tsüklist „Hommikukirjad”.  
Kogumik „Tuiskliiv. Talvereis”  
(1978–1984). 

„Kronovoorid” Kiek in de Kökis
Kiek in de Köki keldrigaleriis on avatud fotokunstnik Heikki Leisi 
näitus „Kronovoorid”.  

Fotoseeria 18 pildiga on valminud aastatel 2013–2016 mitmel 
pool maailmas – Eestis, Brasiilias, Islandil, Ugandas, Kõrgõzstanis, 
Tais, Kambodžas. Midagi lavastatud ei ole, lisatud on ainult kell het-
ke ajanäiduga. 

„Aeg on inimeste leiutis, mis on oma looja vastu pöördunud. 
Korrastajast on saanud orjastaja, me oleme iseenda loodud süstee-
mi vangid. Aeg ilmub sinna, kuhu jõuab inimene. Kas ta eksisteerib 
ka seal, kus meid ei ole? Millise korra järgi elavad need inimkauged 
paigad siis, kui aja kulgu ei fikseerita? Me ei tea seda, sest me 
käime ajaga koos,” kirjutab autor näituse kaastekstis. 

Näitus jääb avatuks 2. aprillini. 

Õpetajate maja kunstigaleriis
Veebruari lõpuni saab 
õpetajate maja kunsti-
galeriis (Raekoja plats 
14) vaadata Kaja Ilvese 
akrüül- ja akvarellmaale.

Kunstnik jutustab 
pintsli, värvide ja lõuendi 
abil oma lugusid – kord 
metsikuid, kord mõtlikke, 
kord nende vahepeal-
seid, nimetades oma stiili 
postkontseptualistlikuks. 
„Kui lugu on lõuendil, 
oleks imelik püüda kõike 
seda sõnadesse panna. 
Ideed peaksid vaatajale 
nähtavad olema ja edasine 
on kunstniku ning vaataja 
vaheline koostöö.”

Näitustel osaleb Kaja Ilves 1981. aastast. Tema pilte on ekspo-
neeritud Eesti erinevates linnades ja galeriides, välisriikidest muu-
hulgas Soomes, Rootsis, Kanadas ja Austraalias. Kaja Ilves töötab 
ka kunstiõpetajana.

Keskraamatukogu saadab 
lasteaedadele raamatuid
Keskraamatukogu hakkab kord 
kuus toimetama linna munitsipaal-
lasteaedadesse raamatukaste. 

„Mesilase Miti raamatutaru 
lasteaias” nime kandva teenuse 
käivitamisega tähistab keskraama-
tukogu laste ja noorte kultuuriaas-
tat oma raamatukogudes. Kesk-
raamatukogu direktori Kaie Holmi 
sõnul peab uus teenus tagama, et 
raamat oleks lapsele lasteaias iga-
päevane kaaslane. 

„Regulaarselt toimiva tee-
nusega soovime kindlustada, et 
raamatud, mida lapsed lasteaias 
vaadata-lugeda saavad või mida 
kasutavad õpetajad unejutu luge-
miseks, vahetuvad pidevalt ning on 
nii lastele uued ja huviäratavad,” 
märkis Holm.

Raamatukast jääb lasteaeda 
üldjuhul neljaks nädalaks, siis tuleb 
raamatukogu töötaja raamatute-
le järele ja toob ühtlasi kasti uute 
raamatuga. Lasteaed võib korraga 
tellida ka mitu kasti. Raamatukas-
tist leiab nii uuemat kui ka klassika-
lisemat ilukirjandust, samuti tead-
miskirjandust. Kõige väiksematele 
pakub raamatukogu pildi- ja papp-
raamatud. Soovi korral on võimalik 
raamatutele lisaks laenata ka suvi-
seid ja perioodikaväljaandeid. Tee-
nuse korraldamisega seotud kulud 
kannab keskraamatukogu.

Lasteaial ei ole vaja muret tun-
da, kui raamatuga lasteaias midagi 
juhtuma peaks. Eelmisel aastal 
uuendatud eeskirja kohaselt ei nõua 
raamatukogu hüvitist kuni kuueaas-
tase lapse rikutud raamatu eest.

Mesilane Miti on asjalik ja tark 
mesilane, kes tegutseb Tallinna 
raamatukogudes. Miti on lugenud 
läbi väga palju raamatuid ning see-
pärast oskab ta pajatada huvitavaid 
lugusid ja välja mõelda põnevaid 
nuputamisülesandeid. Lasteaeda-
desse jõudvad Miti pildiga raama-
tukastid on otsekui tarud, mille sisu 
lahke mesilane Miti jagab lastele.

Teenusest huvitatud Tallinna 
munitsipaallasteaiad on oodatud 
ühendust võtma neile lähima kesk-
raamatukogu haruraamatukoguga, 
seejärel komplekteerib raamatu-
kogu kasti raamatutega ja saadab 
selle lasteaeda. Täpsema info 
teenuse kohta leiab lasteaed kesk-
raamatukogu veebilehelt aadressil 
www.keskraamatukogu.ee.

Raepress

Rändaja kontsert Hopneri majas
Naistepäeval, 8. märtsil kell 19 tuleb Hopneri majas õdus õhtu.

Rändaja repertuaaris on pehmekõlalised eestikeelsed laulud, mis jutustavad lugusid nii rändurile ava-
nevast suurest maailmast kui ka lõpmatusest iga inimese sees. Loomingu keskmes on loodust ning elu 
suurt müsteeriumi austav ja hoidev toon. Kaugemad rännuteed viivad helides Amazonase põlisrahvaste 
juurde. Rändaja soovib, et kuulaja teeks oma hingele pai sel teekonnal, kus muusika on kaaslane, julgus-
taja, meeldetuletaja. 

Rändaja muusikalist käekirja iseloomustab ka mõnevõrra ebatavaline pillivalik: kitarri kõrval kõlavad 
tšello, süntesaatorid, bass. Koosseisu kuuluvad Indrek Tammoja – laul, kitarr; Paavo Eensalu – süntesaa-
tor; Johanna Mängel –  tšello; Margus Kokk – bass.

Kaja Ilves. Roosid

mailto:rrmuuseum@rrmuuseum.ee
https://www.facebook.com/rrmuuseum/
http://www.keskraamatukogu.ee


AJALUGU
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Kellele rajada 
monument?
Vabariigi 99. aastapäeva eel kõnetab 
viimasel ajal kirgi kütnud teema – Kons-
tantin Pätsile monumendi püstitamine 
Kuberneri aeda. Kirjutatud on kümneid 
artikleid ja peetud tuliseid debatte äge-
date vastaste ja kirglike pooldajate osa-
võtul. Ajaloolasena on mul hea meel, 
et arutelu on haaranud nii hulgaliselt 
inimesi. Eesti ajalugu ja selle jäädvus-
tamine läheb järelikult paljudele korda! 

Tõsine huvi toimunu vastu võiks 
saadagi normiks. Välja arvatud siis-
ki poliitikute puhul, kes peaksid oma 
põhitähelepanu suunama praeguste 
probleemide lahendamisele, mitte aga 
tegema monumendi asukohast oma 
agendat. See paistab juba poliitilise 
asendustegevusena. 

Aasta tagasi jaanuaris tähistasi-
me Jaan Poska 150. sünniaastapäeva 
väärika monumendi avamisega meie 
riigimehele. See oli nii kultuuriliselt kui 
ka ajaloo seisukohalt õige tegu! Nüüd 
kõnnib Poska koos meiega Kadrioru tii-
gi kaldal oma koduasulas, käes portfell 
Tartu rahulepinguga. Tänu sellele monu-
mendile jõudis küllap Eesti riigi olulisi-
maid verstaposte – Tartu rahu – ja selle 
tooja enamiku inimesteni. 2. veebruaril, 
Tartu rahu aastapäeval kõlas Poska nimi 
senisest sagedamini, Kadriorus peatu-
vad inimesed tema mälestusmärgi ees 
ja ehk seejuures ka mõtlevad toimunule. 

Samal moel võiks iga mõnesaja 
meetri tagant avastada mõne riigijuhi, 
teaduse- või kunstiinimese tähendust. 
Ka silmale on monumendid kaunid 
linnakujunduselemendid. Kuid minu 
jaoks on monument eelkõige võimu- ja 
vaimuväärtusi jäädvustav objekt, mille 
esteetiline külg pole ehk primaarne. 
Veelgi enam, rahva väärtushinnangu-
te üle saab otsustada ka selle järgi, 
kellele või millele on nad ausambaid 
püstitanud. Kusjuures need osutavad 
oma püstitamise aegsetele väärtustele, 
mitte niivõrd minevikus olnule. 

Lapsepõlvest mäletan, kuidas 
vanaema rääkis ilusaid lugusid Pät-
su ajast. Need olid romantilised 
mälestused „Eesti ajast”, mis toovad 
veel tänagi silme ette kauni pildi ideaal-
sest elust. Hiljem sain kooli ajaloo-
tunnis täpsemalt teada nii president 
Pätsist kui ka vaikivast ajastust. Mu 
edasised ülikooliõpingud ja tutvumine 
ajalookriitikaga asendasid aga roman-
tilise pildi erinevate „mälukaartidega”. 
Pätsi elu ja tegevus muutus vanaema 
mälestustest märksa värvikamaks. 
Nagu teame – ajalugu muutub ühes 
aja, inimeste ja võimuga. 

Kuid Päts, kelle sünnist möödub  
23. veebruaril 143 aastat, seostub ikka 
suure narratiiviga omariiklusest, riigi 
juhtimisest ja vastutusest. Mida kõi-
ke see meile võib õpetada! Kas rajada 
Pätsile monument? Arvan, et jah. Mo-
numente peaks meie linnas olema üldse 
palju rohkem.  Kuberneri aed kui võima-
lik asukoht ei ole aga saanud tõsiselt-
võetavat ajalookontekstilist põhjendust. 

Helen Lausma-Saar

ajaloolane

AVASTUSRETK

Paul Kerese monument 
jääb Tõnismäele
Paul Kerese nimi ei vaja tutvustamist, küll aga 
pole vahest nii üldteada tema mälestusmärgi lugu.

Olgu siiski sissejuhatuseks meenutatud, 
et 7. jaanuaril 1906 sündinud malesuur-
meistri portree ehtis Eesti viiekroonist 
rahatähte ning teda kutsuti Igaveseks Tei-
seks. 1935 tuli Paul Keres esmakordselt 
Euroopa meistriks. Pärast 1938. aasta 
edukat võistlust Hollandi ringhäälingu 
AVRO korraldatud maleturniiril peeti teda 
põhipretendendiks maailmameistritiitlile. 
Teine maailmasõda ja Eesti okupeerimine 
tõmbasid aga sellele lootusele kriipsu pea-
le. NSV Liidu koondises kästi Paul Keresel 
jääda Mihhail Botvinniku varju. 

Keres oli silmapaistev maleteoreetik, 
paljude kodu- ja välismaal ilmunud male-
raamatute autor ja maleajakirjade hinnatud 
kaastööline. 1936.–1940. aastani oli ta 
ajakirja Eesti Male peatoimetaja. Edukaks 
osutus ta ka teistel spordialadel: noorpõl-
ves mängis Pärnu meeskondades korvpalli 
ja sai aastatel 1945–1948 tennises Eesti 
meistrivõistlustel paarismängudes kolm 
pronksmedalit. 

1969. aastal pani Keres aluse Tallin-
na rahvusvahelisele maleturniirile, mida 
pärast tema surma hakati nimetama Paul 

Kerese mälestusturniiriks. Tema panust 
male ajaloos on tunnustatud nii Eestis kui 
ka välismaal. Kerese 100. sünniaastapäe-
va puhul nimetas Rahvusvaheline Malefö-
deratsioon (FIDE) 2016. aasta Paul Kerese 
aastaks. Tema mälestuseks on Eestis püs-
titatud monumendid Tallinnasse, Pärnusse 
ja Narva. 

Kerese 75. sünniaastapäeval, 7. jaa-
nuaril 1991 avati Tallinnas Tõnismäel 
1987. aastal toimunud konkursil esikoha 
võitnud mälestusmärk, mille autorid on 
kujur Ekke Väli ning arhitektid Hanno Kreis 
ja Andres Siim. Mälestusmärk on inspiree-
ritud malelauast – 12-meetrise küljepik-
kusega platvormil asuvad „malenditena” 
Kerese portreebüstiga postament, selle 
taustal Kerese autograafiga püsttahukas, 
looduskivist rahn, kasvav elupuu ja granii-
dist istepink. 

Ekke Väli tehtud portreebüst kujutab 
suurt maletajat noore mehena. Skulptuur 
on rafineeritult rangejooneline ja lakooni-
lise vormiga. Kraed ja lipsu kandva Kere-
se vaade on suunatud „malelaual” asuva 
rahnu suunas, justkui sooviks ta oma hüp-

nootilise pilguga seda paigast liigutada. 
Elupuu sümboliseerib Paul Kerese mäles-
tuse püsivat elujõudu. Tõnismäe künkal, 
Pärnu maantee ja Hariduse tänava tasan-
dist kõrgemal lopsakate puude all paiknev 
monument võimaldab linnakärast veidi 
eralduda ja meenutab ka kujunduse poo-
lest kalmistul asuvat rahulat. Monumendi 
postmodernistlik kujundus, mis viitab ühe-
mõtteliselt Kerese tegevusele ja tähtsusele 
meie kultuuriloos, on samal ajal leidlikult 
mänguline. Mälestusmärgi kunstiliselt kõr-
get taset mõisteti juba selle avamisel ning 
1995. aastal võeti see kunstimälestisena 
riikliku kaitse alla. 

Pärast Eesti iseseisvuse taastamist 
tagastati kõnealune Tõnismäe krunt selle 
õigusjärgsele omanikule, kes taotles juba 
1998. aastal Paul Kerese monumendi tei-
saldamist. Sellest said alguse mitu aastat 
kestnud avalikud arutelud ja kohtuvaidlused. 
Monumendi ümberpaigutamise pooldajad 
apelleerisid sellele, et mälestusmärgi asu-
koht pole ajalooliselt piisavalt põhjendatud. 
Keres elas Tõnismäe apteegi lähedal tõe-
poolest lühikest aega, enne kui ta Nõmmele 

oma majja kolis. Veel toodi välja, et Tõnis-
mäe krundil pole monument piisavalt hästi 
vaadeldav. Sellega seoses tehti ettepanek, 
et monumendi võiks ümber paigutada Nõm-
mel asuvasse Oravamäe parki. Tõnismäe 
krundi omanik oli nõus teisaldamise kulud 
enda kanda võtma. Arvestades avalikku-
se suurt huvi selle küsimuse vastu, jõudis 
Tallinna linn omanikuga 2011. aasta lõpuks 
kohtuvälisele kokkuleppele ja detailplanee-
ringuga määrati monumendile uus asukoht 
samal krundil Pärnu maantee ääres. 

Ühe riigi ja rahva ajaloos väga oluliste 
isikute jaoks püstitatakse mälestusmärke 
ikka ja alati pealinna kõige prominentse-
mates kohtades, kus neile on kõige parem 
juurdepääs. Paul Keres väärib kindlasti 
kohta Tallinna kesklinnas. Monumendi 
teisaldamist puudutava kompromissiga 
jõuti võimalikest ühe parema lahenduseni. 
Kerese monument saab oma uue asukoha 
hiljemalt 2018. aastal. 

Eero Kangor

kunstiajaloolane

Linnamuuseum pälvis riikliku tunnustuse 
Tallinna linnamuuseumi virtuaalekspo-
sitsioon Google Arts & Culture platvormil 
pälvis Eesti muuseumide aastaauhinna 
galal Arenduse MuuSa tiitli. 

Tegu on esimese Eesti muuseumi ma-
huka virtuaalekspositsiooniga, mida saab 
vaadelda veebis ja mobiilseadmeis Androi-
di ja iOS-i rakenduste abil. Linnamuuseumi 
direktor Kalmar Ulm iseloomustas, et pro-
jekt hõlmab igapäevase muuseumitöö kaht 
külge, arenduslikku ja traditsioonilist, mille 
tasakaalu peab muuseumitöös pidevalt ot-
sima ja säilitama. 

„Google Arts & Culture platvormi kau-
du saab vaadata tuhandeid kultuuriobjekte 
üle maailma, sh Briti muuseum, MoMA, 
Musée d’Orsay. Nüüd kuulub sellesse ritta 
ka Tallinna linnamuuseum,“ sõnas Ulm.

Muuseumi kogusid, Vene 17 kesk-
aegset kaupmehemaja, muuseumi Kiek 
in de Kök ja bastionikäigud ning Peeter 
I majamuuseumi tutvustav näitus saab 
veebi vahendusel esitleda oluliselt roh-
kem materjali, kui seda võimaldavad 
ekspositsiooniruumid ja muuta avalikkuse-

le kättesaadavaks selle, mis seni on seis-
nud peamiselt varjatult kogudes. Muuseu-
mivarad on nüüd paremini ligipääsetavad 
ka neile, kes ise muuseumi ei saa.

Eesti muuseumide aastaauhinnad tun-
nustavad parimaid muuseumispetsialis-
te ja toovad esile muuseumitöö erinevaid 
tahke. Tänavu anti kokku välja kümme 
auhinda ja üks eripreemia.

Linnamuuseumile oli 2016. aasta 
edukas: külastajaid kokku 221 067, ava-
ti 50 näitust, 2969 ekskursioonist võttis 
osa 45 815 inimest ja 1235 muuseumi-
tunnist 22 410 osalejat. Lisaks toimus 
405 mitmesugust üritust, nagu näiteks 
perepäevad, loengud, kohtumisõhtud ja 
kontserdid.  2017. aasta lõpus oma 80. 
sünnipäeva tähistav linnamuuseum koon-

dab kümmet vanalinnas ja Kadriorus asu-
vat allüksust. 
Tutvu muuseumiga:  
www.bit.ly/TallinnCityMuseum 

Raepress

2016. aastal uksed avanud raidkivimuuseum. Foto: Jaan Künnap

Kujur Ekke Väli loodud portreebüst. Foto: Eero Kangor

Paul Kerese monument uues asukohas (projekti menetlus pooleli).  
Autorid Oliver Alver ja Karli Luik, 2016.

Linnamuuseumis jätkub loengusari 
„Teel moodsa linna suunas. Tallinn 
1825–1914”.

16. märtsil kell 17.30 räägib Ris-
to Paju teemal „Suvine linn. Kahe sa-
jandi taguseid linnavaateid Tallinnale”.

6. aprillil kell 17.30 on Oliver 
Orro loeng teemal „Moodsa suur-
linna poole. Linnamajanduse ja ehi-
tuskultuuri moderniseerumisest 20. 
sajandi alguse Tallinnas”. 

Loengud on linnamuuseumi 
peamajas Vene 17, osalemiseks 
palutakse eelnevalt registreerida. 
Sissepääs muuseumi sooduspi-
letiga 3 eurot. Loenguid täiendab  
5. märtsini fotomuuseumi satelliit-
näitus „Tallinna kaitsetornid”.

http://www.bit.ly/TallinnCityMuseum
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Uhke teatrimaja lavaaluses de-
koratsioonide panipaigas elas 
kass, keda kutsuti Leonhardiks. 
Lavapoisid tõid talle ninaesist ja 
koristaja Selma valas sinisesse 
plekk-kruusi piima. Leonhardi 
elu oleks olnud nagu lill, kui ta 
poleks võtnud pähe mõtet näit-
lejaks hakata.

Ta jälgis proovidel hoolsalt, 
mida näitlejad tegid ja kuulas, 
mida räägiti. Peagi oli kassil 
selge, et näitekunstis on oluline 
kedagi võimalikult loomutuult 
järele teha. Teatris nimetati seda 
läbielamiskunstiks.

Kui Leonhard oli mõnda aega 
niimoodi teatrikunsti saladu-
si omandanud, otsustas ta ühel 
õhtul, et käes on aeg lavale astu-
da. Parasjagu oli käimas kuulus 
„Hamleti” lavastus ja jõutud sel-
le kohani, kus Hamleti osatäitja 
esitab hauataguse häälega küsi-
muse „olla või mitte olla?”. Just 
sellel hetkel hüppas Leonhard 
kulisside tagant välja, kõndis 
saba püsti otse lava äärde ja üt-
les publikusse vaadates „Mjau!”. 
Saal reageeris maruliselt. Pealt-
vaatajad naersid nii et pisarad 
silmas. Hamletit kehastanud 
näitleja tormas aga garderoobi 
ja nuttis seal terve õhtu. Rää-
gitakse, et ta ei suutnud enam 
kunagi ühtki osa mängida, sest 
kartis, et mõni kass tuleb ja tal 
sõnad suust võtab. 

Aga Leonhardi käpp käis pea-
le seda vahejuhtumit kehvasti. 
Kuigi tema etteaste pani publiku 
naerust rõkkama, ei kaalunud 
teatri juhtkond hetkekski ande-
kale uustulnukale kandvamate 
rollide usaldamist. Kus sa selle-
ga! Teatri direktori käsul, keda 
muuseas seljataga Carabass Ba-
rabassiks kutsuti, viskas koja-
mees Aksel Leonhardi teatrist 
välja ning lõi ukse kõutsi selja 
taga otsustavalt kinni. „Kas nii 
käiakse tõeliste talentidega rin-

gi!” ahastas Leonhard, ent see 
teda ülekohtust ei säästnud. 

Õnneks oli meie kangela-
ne optimistliku meelelaadiga. 
„Noh, kui ametlik teater mind 
ära põlgab, eks proovime siis va-
bakutselise tänavakunstnikuna 
end üles töötada,” leidis kiisu. 
Ta nägi ülal puu otsas linnukest 
viisijuppi siristamas ja otsustas, 
et kehastub samuti pisikeseks le-
helinnuks. Leonhard ronis kogu 
oma osavust mängu pannes üles 
oksale. Linnuke ei jäänud oota-
ma, millal kõuts temani jõuab, 

vaid lendas tiibade vurinal mi-
nema. Aga sellest polnud lugu. 
Leonhard sirutas kaela välja ja 
püüdis näugudes linnulaulu 
matkida. Kõige paremini see väl-
ja ei tulnud, kuid alguseks kõlbas 
küll. Seejärel tahtis kass linnuke-
se kombel lendu tõusta. Ta lasi 
oksast lahti ja hakkas käppade-
ga otsekui tiibadega vehkima. 
Seda poleks ta pidanud tegema! 
Vehkis Leonhard mis ta vehkis, 
aga lendu ei tõusnud. Prantsatas 
hoopis sellise hooga vastu maad, 
et silmist sädemeid lõi. Hing jäi 
näitlejahakatisele sisse vaid see-
tõttu, et teadupärast on igal kas-
sil üheksa elu.

Leonhard otsustas järgmise 
rolliga mitte riskida ja maapin-
nal ümber kehastuda. Ta vaatas 
ringi, keda oleks mõttekas mat-
kida ja nägi koera. Too jooksis 
kõrvade laperdades ja saba lipu-
tades piki tänavat ning tõstis iga 
laternaposti juures jalga, otsekui 
teeks hommikuvõimlemist. Aeg 
ajalt tõi peni kuuldavale hauga-
tuse. „Muretu koer ongi roll, mis 
minu annet väärib,” rõõmustas 
kass ja võttis kohe härjal sarvist. 
Ta traavis ühe laternaposti juu-
rest teise juurde ning kuigi hau-
kumine ja saba liputamine kõige 
paremini välja ei tulnud, siis jala 
tõstmine oli täiesti ehtne.  

Inimesed märkasid kumma-
liselt käituvat kassi ja tänaval 
tekkis paanika. „Marutõbine 
loom! Ettevaatust! Kutsuge po-
litsei!” kõlas hõikeid ja Leon-
hard mõistis, et etendus töötab 

ega jäta ühtki vaatajat külmaks. 
Ent kaua ei saanud ta menu 
nautida. Kohalerutanud turd 
politseinik haaras kassil turjast 
ja toimetas vangi linna taha 
loomade varjupaika. Seal pandi 
Leonhard puuri, kuigi ta polnud 
midagi kurja teinud.

Möödus paar päeva ning 
varjupaika tuli näpitsprillide ja 
ruudulise pintsakuga tegelane, 
kes kõigile kassipuuridele pil-
gu peale viskas. See oli tuntud 
filmirežissööri Oskari assistent, 
kes otsis muinasjutufilmi kunin-
ga kassi osatäitjat. Kui assistent 
Leonhardi puurini jõudis, ma-
nas kass ette võimalikult haleda 
näo, tõstis parema esikäpa palu-
valt üles ja lasi kuuldavale ahas-
tava mjau. See avaldas muljet. 
„Osa on sinu!” hüüdis filmimees. 

Nii sattuski Leonhard sära-
vasse filmimaailma. Esimesele 
rollile järgnesid teised süga-
vamõttelised kassiosad. Kord 
teatrist minemakihutatud häda-
varesest sai üle maailma kuulus 
kassirollide esitaja. 

Mida sellest loost järeldada? 
Tjah! Kui järele mõelda, siis pä-
ris mitut asja. Kõigepealt seda, 
et kui oled tõeliselt andekas, siis 
olgu elu sinu vastu nii karm kui 
tahes, lõpuks jõuad tunnustuse 
ja kuulsuseni nii või teisiti. Siis-
ki poleks paha pidada meeles ka 
vanasõna, et iga kingsepp jäägu 
oma liistude juurde. Kui oled 
kassiks sündinud, ära püüa lin-
nukese või koerana loorbereid 
lõigata. Jää endaks!

Teatrikass 
Leonhard
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Tondiraba jäähall kutsub uisutama
Kõik pealinna lapsed ja noored on oodatud 
Tondiraba jäähalli (Varraku 14) uisutama.
Tondiraba jäähall pakub Tallinna 
koolidele ja lasteaedadele võimalust 
kasutada Põhjamaade suurimat ja 
moodsamat jäähalli soodushinnaga. 
Jääväljak on mudilaste ja kooliõpi-
laste rühmadele hinnaga 3 eurot, mis 
sisaldab ka uisulaenutust. Lapsed on 
oodatud uisutama esmaspäevast ree-
deni kella 8–15. Jääloleku aeg on 50 
minutit ja maksimaalne rühma suurus 
70 last. Eelregistreerimine on kohus-
tuslik info@tondirabaicehall.ee või 
telefonil 602 3200.

Ühtlasi pakutakse huvilistele või-
malust tutvuda jäähalliga – soovi 

korral tehakse enne uisutundi väike 
ekskursioon (umbes 30 min).

Multifunktsionaalne Tondiraba jää- 
hall avati 2014. aasta suvel. Jäähall 
on populaarne nii sportlaste kui ka 
linnarahva seas. 

Tondiraba jäähallis on eksponeeri-
tud ka Eesti esimese taliolümpiavõitja 
Ants Antsoni medalid – 1964. aastal 
Innsbruckis IX taliolümpiamängudel 
1500 m kiiruisutamises võidetud 
kuldmedal ja sama aasta EM-i kuld-
medal, samuti 1964. aastal maailma 
parimaks kiiruisutajaks tunnistatud 
Oscar Mathiseni auhind Ants Antsoni-

le. Ühtlasi kannab Tondiraba jäähallis 
Ants Antsoni nime üks treeninguväl-
jak, mis vastab ISU nõuetele ning on 
üks kolmest jääväljakust, mis on hal-
lis kasutusel iluuisutamise, kiiruisuta-
mise ja jäähoki treeninguteks.

Raepress

Linnalaager ja etendused Toompeal
Juba kuuendat hooaega pakub Piip 
ja Tuut Teatri- ja Mängumaja Toom-
peal  (Toom-Kooli 13) lastele ja va-
nematele mõnusat ajaveetmist. 

Mängumajas on pisike teatrilava, 
korralik valgus ja helipark. Väiksema-
tele pakub rõõmu mängutuba, mis 
on sisustatud loodussäästlike män-
guasjade ja ronimistunneliga. Kohvik 
Koogel Moogel valmistab kohapeal 
koduseid ja tervislikke toite. Eeloleval 
koolivaheajal saavad lapsed iseseis-
valt, asjatundlike juhendajate valvsa 
pilgu all proovida, kuidas teatritege-
mine päriselt käib, koos meisterdada 
ja kokata.

Linnalaager „Teeme ise teatrit” on 
mõeldud koolilastele, kel huvi teatrite-
gemise vastu. Kolmel päeval meister-
dame, mängime, teeme koos süüa ja 
teatrit. Ühelt poolt on teatritegemine 
lihtne, aga samas ka keeruline prot-
sess. Et etendus õnnestuks, on vaja 
pisut julgust, kannatust ja oskust 
teistega arvestada. Uurime, milliseid 
teatristiile on olemas, mida ja keda 
on vaja, et teater sünniks, mismoodi 

teatritegemine käib ühes väiketeatris. 
Koos valmistame ka etenduse, mida 
vanemad saavad laagri lõpuks vaata-
ma tulla. Linnalaager toimub kolmel 
päeval – 20., 21. ja 22. märtsil kella 
10–15. Etendus ja laagri pidulik lõpe-
tamine ühise tordisöömisega on 22. 
märtsil kell 16. 

Märts on teatrikuu ning siis on 
väikesed ja suured mängumajas eriti 
teretulnud! 

Teatrietendus „Pobiseja” on uus- 
lavastus, mis räägib veidrast mutike-
sest, kes saab sõbraks ühe lastekam-
baga. Tore mutike õpetab lapsi vaata-
ma elule heatahtliku, loodushoidliku 
ja mängulise pilguga ning üle saama 
oma väikestest ja suurtest hirmudest. 
Etendused on 4., 5., 25. ja 26. märtsil 
kell 12. Peale etendust pakume nagu 
ikka pannkooke.

Püstijalakomöödia „Elu õied” rää- 
gib lapseks ja lapsevanemaks olemi-
se rõõmudest ning on mõeldud kogu 
perele (lapsed alates viiendast eluaas-
tast). Etendused on 18. ja 19. märtsil 
kell 12.

„Piip ja Tuut köögis” on sõnadeta 
etendus kahe „klouni” taaskohtumi-
sest, kus esialgu läheb viltu kõik, mis 
minna saab. See aga ei takista neil 
veetmast ühte õdusat õhtupoolikut. 
Oodatud on vanemad koos vähemalt 
viieaastaste lastega. Etendused toi-
muvad 21. ja 22. märtsil kell 19.

Osa saamiseks võta ühendust ka-
trin@piipjatuut.ee või osta pilet Pileti- 
levist. 

22. veebruar 2017

Aktiivne 
kodanik 
16. veebruaril sai Rahva-
rinde muuseumis alguse 
üritustesari „Aktiivne ko-
danik”.

See on uudne, Tallinna 
linna noortevolikogu kor-
raldatav aruteluõhtute sari 
noortele.

„Tegemist on pealinna 
noori ja noorteorganisat-
sioone kokkuviivate arute-
luõhtutega, mille formaat 
on täiesti erinev teistest 
samalaadsetest ettevõtmis-
test. Üritustesari „Aktiivne 
kodanik” on võrreldav arva-
musfestivali kontseptsiooni-
ga ning võin julgelt lubada, 
et laia teemaderingi hulgast 
leiab iga osaleja endale uusi 
ideid ja saab värskeid tead-
misi,” ütles üritustesarja 
tutvustades Tallinna noorte-
volikogu esimees Triinu-Liis 
Paabo.
Teavet leiab Facebookist. 

Foto etendusest „Piip ja Tuut köögis”

mailto:info@tondirabaicehall.ee
mailto:katrin@piipjatuut.ee
mailto:katrin@piipjatuut.ee
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Tule tarbijaõiguste päevale!

Tasuta õigusabi on kättesaadav

30. märtsil algusega kell 11 on rahvusraamatuko-
gus IX tarbijaõiguste päev, kus saab värsket teavet 
tarbijaõiguse ja kaubanduse valdkonnast.

Päeva teemad on mitmekesised.
• Tutvustame korteriühistute töökorraldust pärast 
uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse jõus-
tumist 1. jaanuaril 2018. 
• Räägime tarbijate kohustustest, mida peab 
tundma ja täitma, et tagada oma õiguste parim 
kaitse.
• Jätkuvalt suurenevad ostud internetipoodidest, 
kuid seal ostes-müües tuleb arvestada mõningate 
ohtudega.
• Mis on e-kaubandus tarbija ja kaupleja silma-
de läbi, kuidas toimub internetiäri maksustamine, 

mida võib ja mida ei tohi internetist tellitud või 
muus postipakis olla? 
Päevakorda on valitud küsimused, mis peaksid 

huvi pakkuma nii tarbijatele, korteriühistute liikmete-
le kui ka kaubandusettevõtjatele. Eriti soovitatav on 
tulla teadmisi hankima internetikaubanduse tarbijatel 
ja sellega tegelevatel või alustada kavatsevatel ette-
võtjatel, kuna infot jagavad internetikaubandusega iga 
päev tegelevad spetsialistid.

Nendel teemadel räägivad asjatundjad tarbijakait-
seametist, e-kaubanduse liidust,  maksu- ja tolliame-
tist ning Raid & Ko kinnisvara ja õigusbüroost.

Esitage juba praegu küsimusi aadressil tarbijain-
fo@tallinnlv.ee või telefonil 640 4232.

Osavõtt on tasuta, sünkroontõlge vene keelde.

2017. aasta jaanuarist hakkas 
kehtima elatisabi seadus, mis an- 
nab leevendust peredele, kus 
üks lapsevanem ei maksa lapse-
le elatist. 

Tallinna linnakantselei koos-
töös Eesti Juristide Liiduga kor-
raldab elatiseprobleemidele suu-
natud õigusapteegi 6. märtsil 
kella 10–14 Vabaduse väljak 7 
teenindussaalis. Tasuta õigusabi 

annab kuus kõrgelt kvalifitseeritud 
spetsialisti, kes oma igapäevatöös 
puutuvad kokku elatiste välja-
mõistmise, kättesaamise ja elatis-
abi menetluse korraldamisega. 

Ootame nõustamisele abivaja-
jaid, kes soovivad saada õigusabi 
elatise väljamõistmise, elatisraha 
nõuete või elatisabi taotlemise 
alal. Aitame koostada elatisabi 
avaldusi ja anname nõu elatisabi 

seaduse rakendamise võimalik-
kusest. Dokumendid ja vormid 
avalduse täitmiseks on e-portaalis 
www.juristaitab.ee  ja venekeelses 
portaalis www.juristaitab.ee/ru.

Nõustamine on eesti ja vene 
keeles.  

Krista Paal 

Eesti Juristide Liidu direktor

Soodushinnaga teenused pensionäridele
Pensioniealiste tallinlaste majandusliku toimetu-
leku soodustamiseks teeb Tallinna linn ka tänavu 
koostööd seitsme partneriga.

Koostöö sai alguse 2013. aastal käivitatud juht-
projektist osaühinguga Euroapteek. 2014 laiendati 
koostööpartnerite ringi, kuhu kuuluvad ka tänavu 
osaühing Euroapteek, Pharma Holding OÜ (Südame-
apteek), Infotark AS (Büroomaailm), Fortuna Optika 
OÜ, osaühing BCA Autoekspert, BestEst Invest OÜ 
(Rehvikaubamaja) ja osaühing Larseq Consult. Endi-
selt maksab linn ka pensionilisa.

Tallinna abilinnapea Merike Martinsoni sõnul näi-
tab pensionilisa vajalikkust ilmekalt seda soodustust 
kasutanud inimeste arv. „Pensionilisa sai 2016. aastal 
91 265 pensionäri. Linn maksis oma eelarvest pen-
sionilisa ligemale 7,1 miljonit eurot,” lisas Martinson.

Osaühing Euroapteek ja Pharma Holding OÜ (Sü-
dameapteek) annavad soodustust kõigilt apteegis 
müüdavatelt kaupadelt, välja arvatud soodusretsep-
tiga müüdavatelt ravimitelt. Hinda vähendatakse 10% 
igalt ostult, kuid mitte rohkem kui viie euro ulatuses 
kalendrikuus (60 eurot kalendriaastas). 

Infotark AS (Büroomaailm) vähendab hinda 5% 

kõigilt poes müüdavatelt kaupadelt (kontoritarbed, 
bürootehnika ja selle kulumaterjalid ning büroomöö-
bel), v.a soodushinnaga  toodetelt, teenustelt ja kin-
kekaartidelt. 

Fortuna Optika OÜ rakendab pensionilisa saaja 
nimele välja kirjutatud prillide müügil fikseeritud hinda 
või vähendab hinda. 

BestEst Invest OÜ (Rehvikaubamaja) annab soo-
dustust pensionilisa saajale, kes on kantud auto regist- 
reerimistunnistusele auto omanikuna või vastutava 
kasutajana. Soodustus on rehvide müügihinnast 5%, 
rehvivahetusel 20% ja auto varuosadel 30%.

Osaühing BCA Autoekspert vähendab auto kere- 
ja värvitööde, hoolduse ja remondi, autorendi ja puk-
siiriabi teenuse hinda 10%.

Osaühing Larseq Consult osutab arvutiabi teenust 
(arvutite hooldus, parandus ja andmete kopeerimine/
taastamine) kliendi kodus fikseeritud hinnaga 20 eu-
rot (tavahind 25 eurot) ühe väljakutse kohta. 

Võimalikud uued partnerid peaksid koostöösoovi-
ga pöörduma Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuametisse 
(Paldiski mnt 48a, tel 645 7440, e-post sotsiaal@
tallinnlv.ee).

Eesti mee päevad 

Kogupereüritus kestab mõlemal päeval kella 10–17 
ja selle siht on 

• propageerida puhast eestimaist mett, meie mee 
ja mesindussaaduste kõrget toiteväärtust, häid 
tervendavaid ja hügieenilisi omadusi;
• tutvustada tarbijaile kodumaise mee tootjaid ja 
luua mõlemale poolele kasulikke vastastikuseid 
kontakte.
Kuna gripp on aktuaalne, siis pakume loengutel 

rohkesti teadmisi organismi tugevdamisest mesin-
dussaadustega. Tutvustame vanu loodusravivõtteid, 
saab maitsta erinevat mett ja teavet mesindussaa-
duste kohta. 

Tootjahinnaga on müügil mitmekesises valikus 
Eesti mett. Samuti saab osta taruvaiku, õietolmu jm 
mesindussaadusi ning neist valmistatud preparaate ja 
kosmeetikat, tervistavaid ja kosutavaid meesegusid, 
ravimtaimi ning teisi loodustooteid. Toimub loterii, 
kus iga loos võidab.

Tegevust jätkub ka lastele: mesinik Hinge Laur 
räägib mesilaspere elust, lapsed saavad joonistada 
või voolida mesilasvaha sisaldavast plastiliinist.

Kohvikus pakutakse meesööke ja -jooke, taus-
taks mängib muusika.

Piletid on odavad: täiskasvanutele 1.60, pensio-
näridele ja õpilastele 1 euro. Perepilet maksab 3.20. 
Loengud, konsultatsioonid ja üritused on tasuta.

Loengute kava mõlemal päeval:
kl 11 Mesindussaadused organismi tugevdamiseks. 
Dr Ilmar Särg, Tartu ülikooli kliinikumi arst-õppejõud 
(eesti keeles).
kl 12 Vana eesti loodusravi, sh meemassaaži tege-
mine. Ene Lill, terviseklubi Harmoonikum perenaine 
(vene keeles).

Eesti Meetootjate Ühendus korraldab 11. ja 12. märtsil 
Lillepaviljonis (Pirita tee 26) Eesti mee päevad.

kl 13 Vana eesti loodusravi, sh meemassaaž. Ene Lill 
(eesti keeles).
kl 14 Mesindussaadused organismi tugevdamiseks. 
Dr Ilmar Särg (vene keeles).
kl 15 Uut loodusraamatut tutvustab ajakirjanik-kunst-
nik Herbert Tsukker (vene keeles).

Informatsiooni loengute kohta saab 
 www.eestimesi.ee, tel 601 4778, 5566 2649.

Sirka Arro

EMÜ juhatuse liige

Arsti arvamus ravisüsteemist
Viimastel nädalatel on aktiviseerunud arutelud meie 
tervishoiuprobleemide, haigekassa efektiivsuse ning 
ühiskonna ja meditsiini vaheliste suhete üle. Samuti 
räägitakse palju sellest, milline peaks olema poliitikute roll 
meditsiinivaldkonna teravate probleemide lahendamisel. 
Tundub, et küpseb konflikt arstkonna ja riiklike struktuuride, 
tervishoiujuhtide, sotsiaalministeeriumi ja haigekassa 
vahel. Minagi ei saa jääda sellest arutelust kõrvale.

Alustuseks teen ettepaneku minna 
ajas 20 aastat tagasi ja meenuta-
da, mida saime päranduseks Nõu-
kogude Liidult: mitte väga halva 
tervishoiukorralduse, profülaktilise 
meditsiini, haiglate ja polikliinikute 
võrgu, ettevõtete tervisekeskused 
jne. Seda ei olnudki nii vähe. Kõi-
ge tähtsam oli muidugi ressurss – 
Euroopa ühe parima, Tartu ülikooli 
baasil kõrge kvalifikatsiooniga 
meditsiinitöötajate ettevalmistami-
se süsteemi olemasolu. Taasise-
seisvunud Eesti esimene valitsus 
võttis vastu sellel ajal ainuõige 
otsuse luua tervishoiusüsteemi 
finantseerimine haigekassa kaudu 
solidaarse vastutuse tingimusel 
ehk meditsiinile laekub raha mak-
sudest, mida maksavad kõik, aga 
ravitakse neid, keda vaja. Viima-
sed 20 aastat on selline süsteem 
tõestanud oma elujõulisust ja tõ-
husust, Eesti meditsiini saavutuste 
üle võib uhkust tunda.

Ajaga on hakanud aga ilmne-
ma sellise korralduse negatiivsed 
küljed. Inimeste oodatav eluiga 
– sealhulgas ka tänu tänapäeva 
meditsiinile – tõuseb, elanikkond 
vananeb, ravi vajavate inimeste 
hulk kasvab, aga maksumaksjaid 
on üha vähem, paljud sõidavad 
tööle välismaale ning nii mõnedki 
kasutavad „maksude optimeeri-
mise” skeeme. Meditsiini- ja diag-
nostikatehnika täiustub ning läheb 
aina kallimaks, tänapäevane ravi 
on muutumas väga kulukaks, aga 
ravida on vaja täismahus kõiki, 
kes seda vajavad. 

Augulappimine ei aita
Ajutine „augulappimine” haige-
kassa eelarves ei suuda lahen-
dada meditsiinivaldkonna alara-
hastatuse probleemi. Just see on 
peamine põhjus, miks meedikud 
keeldusid alla kirjutamast selle 
aasta kollektiivlepingule.

„Viimase viie aasta jooksul on 
eriarstiabi maht pidevalt vähene-
nud ja praegu on haiglaravi kätte-
saadav 18%-le  ehk 35 000 pat-
siendile vähem, kui see oli 2013. 
aastal. Selle aasta haigekassa 
eelarve on 70 miljonit eurot väik-
sem kui raviks vajalik. Ümberkor-

ralduste ja moderniseerimise sildi 
all on paljude raviteenuste hindu 
kärbitud nii palju, et arstide hinnan-
gul ei kata need reaalseid vajadusi 
ega võimalda osutada kvaliteetset 
arstiabi.” Nii on öeldud meedikute 
ühispöördumises valitsusele. Nen-
de keeldumine kollektiivlepingule 
alla kirjutamast on seotud enne-
kõike nõudmisega allkirjastada do-
kumendid, mis tagavad tervishoiu-
süsteemi stabiilse rahastamise.

Mind rõõmustab, et meedikute 
tõstatatud probleemid on pälvinud 
valitsuse tähelepanu, vähemalt 
avaliku retoorika tasemel. Viima-
ne sotsiaalkaitseministri avaldus 
annab põhjust optimismiks, et va-
litsus ei peida pead liiva alla, vaid 
otsib võimalikke lahendusi. 

Raha eelarvest
„Viimase kümne aasta jooksul pole 
ükski minister tahtnud lahendada 
vahendite puudujäägi küsimust 
meditsiinivaldkonnas. Aga kui 
probleeme ei lahendata, kasvab 
patsientide ja meedikute hulgas 
usaldamatus ja rahulolematus,” 
rõhutas tervise- ja tööminister 
Jevgeni Ossinovski. „Raha peab 
tulema mitte maksude tõstmisest, 
vaid eelarvest. Alternatiive pole. 
Üheksamiljardilisest eelarvest lei-
da täiendav 100 miljonit eurot on 
täiesti võimalik. Piisab, kui muuta 
prioriteete.” Ma ei püüa tõlgen-
dada ministri sõnu, aga arvan, et 
kaitsekulutuste ümberjaotamine 
tervishoiu kasuks on igati riigi 
huvides. Meie ülesanded NATO 
riigina on arusaadavad ja tähtsad, 
aga isegi rikkamad Euroopa riigid 
ei torma nii innukalt eelarvelisi 
kulukohustusi täitma. Peale meie 
kulutavad veel ainult neli riiki kait-
sevaldkonnale 2% SKP-st.

Kuigi minister pole valmis 
leidma täiendavat raha maksu-
de muutmise teel, näen mina 
võimalust just selles. Enamikus 
maades võetakse sotsiaalmaks 
kõikidelt sissetulekutelt, sealhul-
gas dividendidelt. Seni, kuni meil 
see teema on püha lehm, ei muutu 
midagi, aga võiks kaaluda tervise-
maksu – võib-olla isegi progres-
seeruvat – dividendidelt. 

Ent isegi siis, kui sellel aas-
tal leitakse meditsiinivaldkonnale 
täiendav raha, ei ole meil pääsu 
aruteludest solidaarse vastutu-
se süsteemi laiendamise teemal, 
nagu näiteks vabatahtlik tervise-
kindlustus või teistsugune medit-
siiniteenuste kaasfinantseerimine.

Kõigepealt oleks soovitatav 
uuesti luua tervishoiuministee-
rium, mille vastutusalas on ter-
visekaitse – see on väga oluline 
majanduse ja sotsiaalpoliitika osa.

Oleks vaja optimeerida haigla-
tele uute kallite seadmete ostmist, 
et nende funktsioone ei dubleeri-
taks, see vähendab efektiivsust.

Soovitatav oleks luua ühtne 
patsientide uuringute ja analüüsi-
de baas, et ravi korral erinevates 
haiglates poleks vaja teha uuesti 
läbivaatust.

Oleks vaja luua ravi kompe-
tentsikeskused, kuhu oleks koon-
datud näiteks onkoloogiliste jms 
haiguste ravi. See parandaks oluli-
selt arstiabi kvaliteeti ja vähendaks 
kulusid. 

Praegu jäävad puudutama-
ta perearstisüsteem, sisemised 
ressursid haiglate tegevuse opti-
meerimiseks, ravimite hüvitus jne 
– need on eraldi teemad aruteluks. 

Meditsiinivaldkonna prob-
leemistik on väga lai, see nõuab 
pädevat lahendust. Ent kui me ei 
jätka arutelusid ega otsi uusi lähe-
nemisviise, tekib piltlikult öeldes 
olukord, kus lumepall veereb vastu 
planku ja puruneb. Siiski tundub, 
et uus valitsus on keerukast olu-
korrast teadlik ja valmis tegema 
koostööd meedikutega, et leida 
lahendusi. 

Vladimir Afanasjev

kirurg-onkoloog
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Palju õnne!
Kodulinna maja annab teada

Pühapäeval, 26. veebruaril on luuletaja  
OTT ARDERI SÜNNIAASTAPÄEV. 
Ta oli Kodulinna maja hea sõber ja seepärast pea-
me igal aastal tema tähtpäeva ka meeles. Seekordki 
vaadatakse videolt ETV-s tehtud saadet „Laululood” 
ja oodatud on kõik Ott Arderi austajad lugema tema 
luuletusi.

Sarjas „VÄÄRTUS”
Pühapäeval, 26. veebruaril kell 14
TOOMKIRIKU ALTARIT tutvustab Juhan Kilumets
Pühapäeval, 12. märtsil kell 12 
RAEKOJAST räägib Elvira Liiver Holmström
Pühapäeval, 26. märtsil kell 14
LINNATEATRI MAJU tutvustab Kustav Agu Püü-
mann
Kõik tutvumiskäigud vajavad eelregistreerimist Ko-
dulinna majas (Gümnaasiumi 3, telefon 644 9867).

Traditsioonilisel „Väärtusel” on seekord ka üks lisa- 
programm:
pühapäeval, 5. märtsil kell 14
MÄRTSIPOMMITAMISE ARME KESKLINNAS 
tutvustab Jaak Juske
Kokkusaamine Estonia teatri taga mälestussamba 
juures, osavõtuks vormistamine kohapeal.

NUNNATORNI KAUDU LINNAMÜÜRILE, SAUNA- 
JA KULDJALA TORNI on märtsikuus võimalik 
minna reedest kolmapäevani kell 11–17.
Kodulinna majas saab lauatennist ja koroonat män-
gida ning näitusi vaadata samadel aegadel.

KALTSUVAIPADE KUDUMIST õpetatakse esmas-
päeviti kell 16–18, aprillikuu keskel on plaanis kor-
raldada ka vaibakudumise kursus (5 päeva, iga päev 
3 tundi). Ootame aegsasti huviliste registreerumist.

Märtsikuu tähtsaim tegevus on aga esmaspäeval, 
20. märtsil, sest siis
KEVAD KÕNNIB MÖÖDA LINNA 
ja Kodulinna maja koos oma heade sõpradega 
kõnnib kaasa.

Kell 12.29 JÕUAB KEVAD MUSUMÄELE
Tema tulekust teatavad karjasepasunatel Toivo ja 
Toomas Luhats, TTÜ koorid ja segakoor Noorus 
laulavad tervituslaule, Politsei-ja Piirivalveorkester 
mängib hoogsaid pillilugusid, linnavalitsuse poolt 
lubas tervitussõnad öelda Taavi Aas.

Kell 13.29 KEVADEKUULUTUSED TAIMERIIGIS
Botaanikaaia palmimaja juurest minnakse koos  
Urmas Laansooga neid otsima

Kell 14.29 KEVADMEELEOLUD LOOMAAIAS
Ostke Paldiski mnt väravast pilet, minge sisse – seal 
ootab Mati Kaal
Kell 15.29 Viimsi kooli näitering esitab Kodulinna 
majas näitemängu VÕLUPULBER
Kell 16.29 Kullo lastegaleriis Kuninga tänaval
VÄIKE KENA KONTSERT
Kell 17.29 ASUURKERAAMIKA Loewenschede  
torni ateljees 
Kell 18.29 SAADAME LOOJA ESIMESE KEVAD-
PÄIKESE koos ansambliga Igihaljas Seitse ja  
Flameousi tuletantsudega
Kell 19.29 TANTSUÕHTU KODULINNA MAJAS
muusikat ansamblilt Piibarid, omamaiseid  
kevadetantse esitavad Tallinnas elavad Kaukaasia 
rahvad

Tiina Mägi

E, 6. märtsil kl 14 KONTSERT 
Esineb Maia Moigi solistide ring, kaastegev opereti- 
solist Aleksandra Järve 
K, 8. märtsil kl 13.30 NAISTEPÄEVAKONTSERT
Naisi tervitab meesansambel VANAISAD, juhendaja 
Vaike Sarn     
K, 15. märtsil kl 14 MAATRIKS – TULEVIKU- 
MEDITSIIN
Maatriksi all mõtleme kõikehõlmavat energiavõr-
gustikku, millega ühenduses olles on teadvusel 
võimalik käivitada ennasttaastavad protsessid ja 
parandada meie tervislikku seisundit. Kõik organis-
mid on võimelised ennast ise taastama, st saame 
end ise terveks teha, vaja on ainult väikest tõuget.

Loengul tuleb juttu teadvuses toimuvatest prot-
sessidest, tervise seotusest meie mõtete, tujude 
jt käitumismustritega. Lektor maatriksi õpetaja ja 
psühholoog Toomas Piik                                                                                                             
N, 16. märtsil kl 13 TERVISENELJAPÄEVAK
Loeng „Parema unega parem tervis”. Räägib Erve 
Sõõru
E, 20. märtsil kl 14 KONTSERT
Esinevad line-tantsijad Kesklinnast ja MUS
Muusikalised vahepalad Ülo Sillamaalt
N, 23. märtsil kl 15 TANTSUPÄRASTLÕUNA
Võtame kevadet vastu tantsu ja lauluga! Tantsuks 
mängib Liivabänd, juhatab Aare Pehka
E, 27. märtsil kl 14 SLAIDIPROGRAMM
Reisimuljeid Tenerifelt ja La Gomeralt jagab Külli Viil
N, 30. märts kl 14 LAULUGA KEVADESSE
Laulab Rudolf Ernesaks, kaastegevad Aare Pehka 
ja August Sarrap
                                                                                                              
24. mail kl 8–21 ekskursioon Raplamaale
Raplamaa mõisad ja kirikud, Sillaotsa talumuuseum 
jne. Reisijuht Jaan Maasing. Hind koos lõunaga 30 
eurot. 

5.–6. juunil ringreis ümber Võrtsjärve
Ööbimine Jõgevestes Greete motellis. Reisijuht 
Jaan Maasing. Hind koos hommiku- ja kahe lõuna-
söögiga 85 eurot. 
29. augustil ekskursioon Alutaguse ümbruses
Kiviõli seikluspark, Aidu karjäär, sõudekanal, Iisaku, 
mõisad jne. Reisijuht Jaan Maasing. Hind koos lõu-
naga 30 eurot. Palume ekskursioonidele registreeri-
da ja tasuda infolauas.  

Avatud on HEIDI TOOMINGA FOTONÄITUS    

Kolmapäeviti kl 13–15 Kesklinna Pensionäride 
Ühenduse esinaise M. Sume vastuvõtt. 
Igal neljapäeval kl 11–14 meditsiiniline nõustami-
ne ja vererõhu mõõtmine. 
16. märtsil kl 11–13 kolesterooli ja veresuhkru 
mõõtmine. Palume eelnevalt registreerida valve-
lauas või tel 646 6123 (tasuta).

Juriidiline nõustamine, jurist Kristel Tina. Vajalik eel- 
registreerimine infolauas või tel 646 6123 (tasuta).

Iga kuu esimesel esmaspäeval kl 14 Eesti Rinde-
meeste Klubi koosviibimised.
Iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval kl 14.30 
Soomepoiste Leskede Klubi koosviibimised. 
Tegutsevad ringid, kursused ja ansamblid. Tööd 
jätkab ja uusi hoolealuseid ootab eakate päevahoid.

AVATUD: E–R: 9–17
Päevahoid avatud E–R kl 7–19
AADRESS: Liivalaia 32 (sissepääs sisehoovist)  
INFO: 646 6123 
JUUKSUR, MANIKÜÜR ja PEDIKÜÜR: 645 9029 
e-post: info@kesotskeskus.ee 
KODULEHEKÜLG: www.kesotskeskus.ee

KESKLINNA SOTSIAALKESKUSE 
MÄRTSIKUU ÜRITUSED

Raekoja plats 18 • 10146 Tallinn • Tel 645 5321 • 645 7220 • info@hopnerimaja.eu • www.hopnerimaja.eu

OPNERI MAJA MÄRTS 2017
• R, 3. märts kell 18

KULTUURIKLUBI avaõhtu
„See sinine sirjendav kaugus“. 
Bernard Kangro. Urmas Be-
reczki mitmeaastase loome-
projek�  tulemusena ilmunud 
raamatu „See sinine sirjendav 
kaugus“ tutvustusõhtu koos 
ungari režissööri Gabriel De� re 
fi lmietüüdidega, mis on loodud 
B. Kangro luuletuste põhjal. 
Sissepääs 5 eurot

• K, 8. märts kell 20
RÄNDAJA. Ansambel Rända-
ja repertuaaris on maheda- ja 
pehmekõlalised ees� keelsed 
laulud, mis läbi maagilise maa-
ilmamuusika helirännaku puu-
dutab, hingab, kannab. 
Tuleb õdus õhtu, sa oled seda 
väärt.  Pilet 12/8 eurot saa-
daval Pile� levis ja tund enne 
kontserdi algust kohapeal.

• L, 11. märts kell 19
HopnerJazz 3. Džässkvinte�  
Newlux (Peterburi) 
Pilet 12/10 eurot saadaval Pi-
le� levis ja tund enne kontserdi 
algust kohapeal.

• E 20. märts kell 18
Maailmarändurite Klubi 
KERAAMIKARESIDENTUUR 
JAAPANIS
Külaliseks on keraamik ja EKA 
dotsent Ingrid Allik 
Sissepääs 2 eurot

KURSUSED
• NOORTE �ANAMUUSIKA�

STUUDIO
Neljapäevi�   kell 16.30–17.30
Õpetaja Maria Staak
Osalustasu 20 eurot kuus
Info ja registreerimine:
info@hopnerimaja.eu

• LASTE �ANAMUUSIKA�
STUUDIO
Laupäevi�   kell 12–13
Muusikaring eelkooliealistele
lastele (3–6a)
Õpetaja Maria Staak
Osalustasu 18 eurot kuus
Info ja registreerimine:
info@hopnerimaja.eu

• HOPNERI MAJA TEATRI�
TRUPP tudengitele ning güm-
naasiumiealistele noortele
Igal teisipäeval, kell 17
Juhendaja: Meelis Sekk
Osalustasu 18 eurot kuus
Info ja registreerimine:
info@hopnerimaja.eu

• LASTE JOOGA
Neljapäevi�  kell 15–16
Noorem kooliiga (7–10 a)
Juhendaja: Kalli Suga
Osalustasu: 9 eurot 1 tund,
30 eurot kuu
Info ja registreerimine:
info@kallikodu.ee

• EAKATE JOOGA – hõbedased
hetked
Neljapäevi�  kell 13
Juhendaja:  Kalli Suga
Info ja registreerimine:
info@kallikodu.ee või
5560 1768

SEENIORIDE ÜLIKOOL
NB! Seenioride ülikooli kohad on 
täis!

• K, 1. märts kell 12
PSÜHHOLOOGIA
„Mis värvi on valgus?” 
Andranik Kechek, helilooja

• K, 8. märts kell 12
TERVIS
„Teadlik toitumine ja elus� il 
vanemas eas”
Sandra Tamm, teadliku toitu-
mise ja elus� ili nõustaja

• K, 15. märts kell 12
ÜHISKONNATEADUS
„Rahatarkus ja teadlikum 
rahaasjade planeerimine” 
Lii Müürisepp, fi nantsteenuste 
ekspert

• K, 22. märts kell 12
TERVIS
„Terved hambad, terve elu”
Liis Talvik, Laste Hammaste 
Tervis projek�  koordinaator,  
Kaarli Hambapolikliiniku pro-
teesiala vanemarst

• K, 29. märts kell 12
KULTUUR
„Muhumaa laule ja lugusid” 
Ingrid Rüütel, Ees�  folklorist

KUNSTIPÖÖNING
Anu Purre Kuns� stuudio
Info: anu.purre@gmail.com

NÄITUSED
24. jaanuar – 24. märts
Ashot Jegikjan (maalid)
„Mummuistlik tool“

22. veebruar 2017
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Kollane tn 9 kinnistu detailplaneeringu ava-
liku arutelu kokkuvõttev teade 

Tallinna Kesklinna Valitsus viis 
26.01.2017 läbi Kollane tn 9 kinnistu detail-
planeeringu avaliku väljapaneku järgse avali-
ku arutelu. Ajavahemikus 15.11–19.12.2016 
toimunud avalikul väljapanekul esitati 2 vastu-
väiteid ja ettepanekuid sisaldavat pöördumist. 
Tallinna Kesklinna Valitsuses toimunud Kol-
lane tn 9 kinnistu detailplaneeringu avalikust 
arutelust võtsid osa planeeringu koostaja, 
Kollane tn 11 hoone omanikud ja linnaosa 
esindajad. Kollane tn 11 hoone omanikud 
soovivad, et võimaluse korral kinnistute vahe-
line olemasolev tulemüür säilitataks. Samuti 
tuleb planeeringu koostajal teostada täpsus-
tav insolatsioonianalüüs Kollane tn 11 hoone 
2. korruse eluruumide kohta ja kanda planee-
ringu põhijoonisele olemasoleva tulemüüri 
kõrgused.

Teade Tuukri tn 17, Tuukri tn 19, Tuukri tn 
19a, Tuukri tn 19b, Tuukri tn 21, Tuukri tn 
21a, Uus-Sadama tn 11a, Uus-Sadama tn 

26 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu 
eskiisi avalikust väljapanekust 

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet avalikustavad aja-
vahemikul 15.03–21.03.2017 Tallinna Lin-
navalitsuse 18. jaanuari 2017 korraldusega 
nr 95-k algatatud Tuukri tn 17, Tuukri tn 19, 
Tuukri tn 19a, Tuukri tn 19b, Tuukri tn 21, 
Tuukri tn 21a, Uus-Sadama tn 11a, Uus-Sa-
dama tn 26 kinnistute ja lähiala detailpla-
neeringu eskiisi. Planeeritava ala suurus on 
3,13 ha. Detailplaneeringu eesmärk on muuta 
kinnistute piire ja maakasutuse sihtotstarbeid 
ning määrata ehitusõigus kuni 6 maapealse 
ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega kor-
terelamute ehitamiseks, kruntide kasutamise 
tingimused ning liikluskorralduse põhimõtted. 
Detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 
tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 22. 
märtsil 2017 kell 14.00 Nunne tn 18 saalis. 
Detailplaneeringu materjalidega saab ülalni-
metatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tal-
linna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoo-
vimajas toas 32 esmaspäeval 8.15–18.00, 

teisipäevast neljapäevani 8.15–17.00 ja 
reedel 8.15–16.00.  Detailplaneeringu mater-
jalidega on võimalik tutvuda ka Tallinna linna 
planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/

Paldiski mnt 21 kinnistu detailplaneeringu 
avaliku arutelu aeg

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet avalikustasid aja-
vahemikus 5.01–19.01.2017 Paldiski mnt 
21 kinnistu detailplaneeringu. Nimetatud 
ajavahemikus käis Kesklinna Valitsuses 
detailplaneeringu materjalidega tutvumas 
2 kodanikku. Avalikul väljapanekul laekus 
kohalikule omavalitsusele 1 kirjalikke ettepa-
nekuid ja vastuväiteid sisaldav pöördumine. 
Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik 
arutelu toimub 28. veebruaril 2017 algusega 
kell 14.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis 
(Nunne tn 18). Info telefonil 645 7264. De-
tailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab 
tutvuda Tallinna planeeringute registris aad-
ressil http://tpr.tallinn.ee/tpr

LINNAELU
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Eluruumi taotlejal tuleb andmed täpsustada
Kesklinna valitsuses eluruumi 
üürimist taotlevate isikutena ar-
velevõetud peavad täpsustama ja 
kinnitama oma andmeid.

Tulenevalt linnavolikogu 17. 
oktoobri 2002 määruse nr 56 lisa 3 
„Tallinna linna omandis olevate elu-
ruumide üürimist taotlevate isikute 
arvestuse pidamise kord” punktist 
nr 13  ja linnavalitsuse 22. veeb-
ruari 2010 määruse nr 17 „Tallin-
na teise elamuehitusprogrammi 

rakendamiseks Raadiku tänaval 
asuvate eluruumide üürileandmise 
korra” paragrahvist 6 on eluruumi 
üürimist taotlevate isikutena ar-
velevõetud kohustatud iga aasta 
esimese kolme kuu jooksul esita-
ma eluasemekomisjonile kirjaliku 
kinnituse selle kohta, et esinevad 
jätkuvalt eluruumi üürimist taotleva 
isikuna arvel olemise alused. 

Eeltoodud kohustuse mittetäit-
misel kustutatakse taotleja eluase-

mekomisjoni otsuse alusel eluruu-
mi üürimist taotlevate isikute arvelt.

Andmeid saab uuendada ja kin-
nitada kirjalikult kas posti teel (ka 
e-postiga) või isiklikult eluasemeko-
misjoni sekretäri juures. Eluaseme-
komisjoni sekretär võtab vastu aad-
ressil Nunne 18, kolmas korrus, tuba 
300 esmaspäeval kella 15–18 ja nel-
japäeval kella 10–12, tel 645 7200, 
e-post: harry.valja@tallinnlv.ee. 

Kalevi staadion saab moodsa ilme 
Kalevi keskstaadion rekonstrueeritakse 
Eesti rahvusstaadioniks. 
Sõlmitud lepingu kohaselt inves-
teerivad riik ja linn ühtekokku 14 
miljonit eurot, staadioni hilisemad 
ülalpidamiskulud kannab omanik, 
MTÜ Eesti Spordiselts Kalev. 

Ala laiendatakse uute spor-
timisvõimalustega ja toetavate 
kaasfunktsioonidega, nagu ho-
tellid, toitlustus, spordipoed jms. 
Rekonstrueeritud staadionil on 
võimalik korraldada rahvusvahe-
lisi suurvõistlusi ja tantsupidusid, 
millest saab osa vähemalt 15 000 
pealtvaatajat. Ühtlasi mõeldak-
se ka rahvaspordi edendamise-
le. Täiendavalt rajatakse eraldi 
spordihoone, kus saab harrasta-
da pallimänge ja vajalikud abiruu-
mid jalgpalliväljaku tarbeks.

Tornide väljakul särab südamepuu
Sõbrapäeva eel lõi valgusspiraal kesklinnas 
Tornide väljakul särama südamepuuna.
Jõuluajal Tornide väljaku pargis 
möödujate tähelepanu tõmmanud 
ainulaadne valgusspiraal täienes 
sõbrapäeva eel poolesaja punase 
valgussüdamega. Samad süda-
mekujulised ehted kaunistasid veel 
mõni nädal tagasi Raekoja platsi 
jõulukuuske.

„Rohelise kontorina toimiv 
Kesklinna valitsus on oma algatus-
tes keskkonnasäästlik ja nii ka siin – 
jõulukuuske ehtinud südamed leid-
sid endale uue silmapaistva koha,” 
märkis Kesklinna vanem Taavi Pukk. 
„Sõbrapäeva eel sellise südamepuu 
kaunistamine oli Kesklinna valitsuse 
poolt igati ajakohane.”

Linnakeskkonna osakonna ku-
jundusideede looja ja teostuse kor-
raldaja Külly Annuse teada inspiree-
ris südametega ehitud jõulukuusk 
paljusid abieluettepanekuid otse 
Raekoja platsil. „Nüüd on armunutel 
veel üks ilus koht, kus oma tundeid 
väljendada, eriti sõbrapäeval,” lisas 
Annus. „Kahju olnuks lasta meie 
erilisel valgusspiraalil niisama seis-
ta, selmet seda ilmestada ja kõigile 
rõõmu pakkuda.” 

Annus täpsustas, et südamed 
on valmistatud taaskasutatud plas-
tikust, millele on lisatud loodusest 
pärit orgaanilist materjali. Valgus-
spiraali idee teostas riigihanke võit-
nud väikeettevõte ProLumina OÜ. 

Kesklinna valitsus kavatseb 
dekoratsioone Tornide väljaku 
valgusspiraalil uuendada aasta 
jooksul tähtpäevadele ja sünd-
mustele vastavalt, aga esialgu jäe-
takse järgmine uuendus linlastele 
üllatuseks. Linnaosa vanem lisas, 
et äsjalõppenud Tallinna talvefes-
tivali tunnuslauset „Tõsta pilk ja 
ava süda!” tasub linnas liikudes 
pidevalt meeles pidada ja meeled 
virged hoida. 

Tallinn sai mullu 22 uut tänavat
Kui 2015. aastal määrati Tallinnas 24 täiesti uut 
tänavanime, siis läinud aastal oli neid 22. Kesklinn sai 
juurde ainult ühe uue tänava – Lutheri tn Baltika kvartalis.

Ühe uue tänavaga piirdus ka Kris-
tiine linnaosa, samas aga Haa-
berstis anti nimi seitsmele suu-
resti alles planeerimisstaadiumis 
olevale tänavale. Teiste seas on 
seal Noorkuu tänava juurde osali-
selt juba rajatud Tähistaeva tänav 

ja Mäeküla asumisse planeeritud 
Piimamehe tänav.

Ka Pirita sai juurde seitse uut 
tänavanime, kuid seal oli tege-
mist peamiselt kohanimekasutu-
se ühtlustamiseks ja linnaruumis 
orienteerumise hõlbustamiseks 

seni nimetutele tänavalõikude-
le määratud nimedega. Näiteks 
Pirita jõe suudmesse viivale tä-
navale määrati Jõesuu tee nimi. 
Nõmmel ja Põhja-Tallinnas on 
mõlemas eelmisest aastast kolm 
uut tänavat.

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas, kultuuriminister Indrek Saar ja Eesti 
Spordiseltsi Kalev president, brigaadikindral Meelis Kiili sõlmisid 
koostöölepingu Kalevi keskstaadioni rekonstrueerimiseks. 

Tallinna Linnavalitsuse 15. veebruari 2017 
korraldusega nr 284-k on vastu võetud Tal-
linna linnahalli ja lähiala detailplaneering.

Põhja-Tallinna Valitsus, Tallinna Kesklinna 
Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet 
avalikustavad Tallinna linnahalli ja lähiala de-
tailplaneeringu ajavahemikul 8.03—6.04.2017.

Planeeritud ala suurusega 11,50 ha piir-
neb põhjast Patarei sadamaga, läänest Kala-
sadama ja Kultuurikatla piirkonnaga, lõunast 
Sadama tänavaga ning idast Logi tänavaga.

Detailplaneeringus on kavandatud muuta 
Tallinna linnahalli kinnistu sihtotstarve osaliselt 
ärimaaks või säilitada ühiskondlike ehitiste maa 
sihtotstarve ning on määratud ehitusõigus lin-
nahalli rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. 
Lisaks on määratud ehitusõigus 3-5 maapealse 
ja 2 maa-aluse korrusega ärihoonete või äri- ja 
eluhoonete ehitamiseks ning kuni 5 maapealse 
ja 2 maa-aluse korrusega ärihoonete või kuni 
6 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega parki-
mishoonete ehitamiseks. Ärihoonete asemel 
võib kavandada ka ühiskondlikke hooneid. 
Detailplaneeringus on ette nähtud muuta senist 

krundijaotust ja maakasutuse sihtotstarbeid. 
Uued hooned on planeeritud maa-alale, mis 
jääb linnahalli suhtes itta ning mis piirneb Logi 
tänavaga. Alale planeeritud hoonete kõrgus ei 
ületa Tallinna linnahalli kõrgust. Peamine ees-
märk on luua võimalused linnahalli uueks kasu-
tuselevõtuks ning tagada linnahalli kui mälestise 
ja piirkonna maamärgi dominantsus, juurdepää-
setavus ja vaadeldavus. Planeeringulahenduse 
väljatöötamisel on lähtutud vajadusest võtta 
seni hoonestamata maa-ala otstarbekalt kasu-
tusse ning kujundada alast atraktiivne linnaruum 
ja parandada juurdepääsetavust merele. Lahen-
duse elluviimisel kujuneb hoonestatavast alast 
linna keskusele iseloomuliku ilme ja struktuuriga 
piirkond. Detailplaneeringus on määratud nõue 
viia planeeritud hoonestuse ja avalikult kasuta-
tavate alade (rannapromenaad, linnaväljakud, 
haljasalad jm) parima lahenduse saamiskes läbi 
arhitektuurivõistlus. Linnahalli täpne suurus, 
sh hooneosade kinniehitamise ja juurdeehitiste 
ehitamise võimalus ning kasutusfunktsioonid, 
tuleb täpsustada eraldi muinsuskaitse eritingi-
muste alusel ehitusprojekti staadiumis.

Detailplaneeringus tehakse ettepanek 
muuta Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 
2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaa-
re ja Russalka vahelise rannaala üldplaneerin-
gu” kohaseid maakasutuse juhtotstarbeid üld-
kasutatava hoone maast ning haljasala maast 
ärimaaks, elamumaaks ja transpordimaaks 
ning linnahalli merepoolses osas olev jahi- ja 
reisisadama maa transpordimaaks. Lisaks te-
hakse ettepanek muuta rohekoridori ulatust ja 
haljastuse osakaalu. Detailplaneeringus taot-
letakse looduskaitseseadusest tuleneva ranna 
ehituskeeluvööndi vähendamist.

Detailplaneeringuga saab tutvuda eel-
poolnimetatud ajavahemiku kestel tööaja jook-
sul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis Niine tn 
2, Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 
hoovimaja ruumis 32 ja Tallinna Linnavalitsuse 
I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7. Detail-
planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda 
Tallinna planeeringute registris https://tpr.tal-
linn.ee (detailplaneeringu menetluse number 
on DP041900). Täiendav info avaliku väljapa-
neku kohta telefonidel 645 7003 ja 645 7264.

http://tpr.tallinn.ee/tpr
https://tpr.tallinn.ee
https://tpr.tallinn.ee
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Свобода начинается  
с нас самих
24 февраля мы празднуем 99-ю годовщину Эстонской Республики, 2 фев-
раля исполнилось 97 лет со дня заключения Тартуского мира. Это была 
победа маленького народа над могучим противником, и как провозгла-
шение республики, так и Тартуский мир содержат в себе в дополнение к 
политической прозорливости и смелости еще и изрядную долю везения 
и находчивости.

Вспомним здесь же об угрозе, нависавшей над членами Комитета 
спасения, о которой тоже идет речь в Kesklinna Sõnumd. Очевидно, наши 
устремления к свободе погибли бы в зародыше, если бы весть о падении 
Хаапсалу вовремя не поступила бы к членам Комитета спасения Пятсу и 
Конику и немцы схватили бы их по приезде в город, или же если бы члены 
комитета, ехавшие в Тарту провозглашать независимость, попали бы в 
плен к большевикам. То, что ничего подобного не произошло, было на-
стоящим везением.

Но наилучшим примером крестьянской хитрости стал момент мир-
ных переговоров в Тарту, когда Яан Поска, чтобы произвести впечатление 
на российскую делегацию, велел немногочисленным солдатам, находив-
шимся в городе, маршировать по кольцу вокруг здания, в котором ве-
лись переговоры. Непрерывная колонна солдат произвела на российскую 
делегацию глубокое впечатление и колебаний по вопросу о подписании 
мирного договора уже не возникло. Остроумная уловка спасла ситуацию, 
когда на фронте перевес сил стал склоняться на сторону красных.

Исторический урок
События вековой давности служат нам примером и сегодня, когда в под-
верженном глобализации мире нужно уметь отстаивать свои интересы. 
Порой кажется, что мы в своей политике излишне прямолинейны и в сво-
ем стремлении добиться своего готовы  скалу пробить, потратив для этого 
лишние силы и ресурсы. Для участия в мировой политике нам следует нау-
читься большей гибкости и способности вести игру, свойственной основате-
лям нашего государства и участникам тех переговоров, поскольку политика 
— это искусство использования возможностей, и здесь результат зависит 
не столько от могущества государства, сколько от умелых политиков.

В день рождения республики вспомним, что ни одна страна не устоит 
без любви и преданности своих граждан, без готовности при необходи-
мости принести жертвы. Не будь Комитета спасения и смелых борцов за 
свободу, поддержавших его деятельность, не был бы написан Манифест 
о независимости и не было бы провозглашено свое государство. Если бы 
тысячи молодых людей с оружием в руках не выступили в защиту Эсто-
нии, не было бы Тартуского мира и не укрепилась бы государственность в  
годы первой независимости.

Подумаем об этом, отправляясь утром на церемонию поднятия фла-
га на башне Длинный Германн или глядя на парад Сил обороны. Свобода 
— это не нечто само собой разумеющееся, что, будучи однажды достиг-
нутым, останется само по себе. Мы все должны беречь и защищать сегод-
няшнюю Эстонскую Республику, поскольку только сохраняя единство, мы  
достойны находиться в числе свободных народов.  

Кесклинн — колыбель Эстонской Республики
Эстонская Республика родилась в центре Таллинна, где начал работу Ко-
митет спасения Эстонии. И сегодня именно здесь — в Рийгикогу, в прави-
тельстве и в канцелярии президента — принимаются важные решения, 
влияющие на нашу жизнь.

История и сегодняшний день Эстонской Республики тесно взаимосвя-
заны с центром Таллинна и его населением. И по сей день живут среди 
нас те достойные кесклиннасцы, которые помнят довоенные события, 
тогдашние усилия по строительству государства, надежды, которыми 
тогда жили. Помнят и то, что произошло после десятилетий свободы и по-
следовавшие за этим потери. Это история нашего существования: от про-
возглашения Манифеста о независимости и создания своего государства, 
через годы оккупации до выплеснувшегося в ночных праздниках песни 
стремления к свободе и восстановления государственности. Будем же 
достойны этого пути, достойны своего государства, поскольку только со-
храняя веру в самих себя мы сможем остаться свободными.

Поздравляю с годовщиной 
нашей республики! Cчастья 
тебе, Эстония!

Таави Пукк

старейшина Кесклинна

Поздравляем с 99-й годовщиной  
Эстонской Республики! 
УПРАВА ТАЛЛИННСКОГО РАЙОНА КЕСКЛИНН

Почетные премии Кесклинна 2017
Премия в сфере культуры за обогащение 
культурной жизни района и его жителей:
Детский сад «Сипсик» – за осуществление 
ценностного проекта «Километр культуры 
«Сипсика» по следам Пеэтера Сюда» в 2015-
2016 годах. Километр культуры «Сипсика» – это 
тропа по изучению окружающей среды протя-
женностью примерно 1000 м, которая начинает-
ся возле бывшего родного дома Пеэтера Сюда и 
продолжается в виде сердца вокруг квартала дет-
ского сада «Сипсик». Как дети, их родители, так и 
персонал детского сада были вовлечены в про-
ект, изучая местную историю культуры, природу 
и архитектуру, а также знакомясь с творчеством 
Пеэтера Сюда.  

  
Премия в сфере образования за значи-
тельный вклад в образовательную жизнь 
Кесклинна:
21-я школа – модернизирующееся учебное 
заведение под девизом «В 21-й школе об-
разование XXI века». Заслуживает признания 
учебная программа для развития предприим-
чивых, создающих себе рабочие места, иннова-
ционных членов общества прежде всего в своем 
родном городе. Для внедрения поддерживающе-
го предприимчивость учебного метода обновле-
на учебная программа II школьной ступени; в 5-х 
классах добавлена экспериментальная програм-
ма «Маленький предприниматель». Обучение 
предпринимательству проходит на всех школь-
ных ступенях в тесной связи с другими учебными 
предметами. В качестве дополнительной ценно-

сти сформировано новаторское учебное сообще-
ство совместно с родителями и выпускниками, 
которые действуют в роли менторов. 

Премия за выдающееся дело
Возрождение зданий 90-летнего радиове-
щания. После реконструкции нового Дома радио 
в нем находятся радиостанции ERR и после курса 
обновления старый Дом радио стал домом служ-
бы новостей ERR. Заслуживает признания увязы-
вание будущего самого важного для государства 
учреждения медиа, общественно-правового ра-
диовещания с районом Кесклинн и приведение 
в порядок находящейся здесь ценной застройки. 

 
Были отмечены:
Реконструкция  улицы Виру как пример 
успешной командной работы. Достойны при-
знания как вклад городской управы, департамен-
та коммунального хозяйства и исполнителя работ, 
так и понимание со стороны жителей улицы Виру 
и работающих здесь предпринимателей. Особо 
следует выделить предприятие Tallinna Teede AS и 
проектного руководителя Марека Ранда.   

 Плавное объединение Кадриоргской 
немецкой гимназии и средней школы Си-
купилли и создание деятельной и стабильной 
среды в новой школе, основную роль в котором 
сыграла директор Имби Вийсма. 

Почетные премии Кесклинна выдаются в трех ка-
тегориях: за выдающееся дело и за деятельность 
в сфере культуры и образования.

Директор детского сада “Сипсик” Кармен Соо принимает премию из рук старейшины Кесклинна Таави Пукка.  
Фотографии: Альберт Труувяэрт, Екатерина Башаренко

Кесклиннаская управа выразила благодар-
ность долговременному руководителю группы 
помощников полицейских Кесклиннаского 
полицейского участка Ханно Вийбусу, вручив 
ему ценный подарок и благодарственную 
грамоту. К сожалению, начиная с февраля 
он больше не работает в этой должности, 
однако в дальнейшем ему предстоят новые 
и масштабные вызовы в системе полиции. 
Кесклиннаская управа очень благодарна Хан-
но за плодотворное сотрудничество и желает 
ему и впредь много сил и удачи в делах! 
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2 февраля по случаю годовщины Тартуского мира у подножия монумента возле Реальной школы гимназисты 
Кесклинна почтили память павших учеников и учителей. Присутствовали министр внутренних дел Андрес 
Анвельт, вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и руководитель департамента образования Андрес Паюла, 
Общество эстонского флага, ученические представительства и школьное руководство Реальной школы, 
Английского колледжа, Французского лицея, гимназии Густава Адольфа и 21-й школы. С речью, посвященной 
этому дню,  выступил директор 21-й школы Меэлис Конд, прозвучали песни в исполнении смешанного 
школьного хора. В минуту молчания в память о павших в школьный звонок звонил ученик 2 класса 21-й 
школы Кристьян Райдма. В этом году годовщину Тартуского мирного договора по инициативе ученического 
представительства и группы защитников флага 21-й школы отмечали в 6-й раз.

Центральный стадион «Калев» реконструируется как будущий 
национальный стадион Эстонии. Согласно заключенному договору, 
государство и город инвестируют в совокупности 14 млн евро, 
позже расходы по содержанию стадиона будет нести собственник 
НКО Эстонское спортивное общество «Калев». Зона расширится 
за счет новых возможностей для занятий спортом, а также 
отелей, мест общественного питания, спортивных магазинов и 
т. д. На реконструированном стадионе можно устраивать крупные 
международные соревнования и праздники танца, в которых 
может участвовать как минимум 15 000 зрителей. Продумано 
также создание  возможностей для развития массового спорта. 
Дополнительно строятся отдельное спортивное здание, где 
можно будет заниматься играми с мячом, а также необходимые 
вспомогательные помещения для тренировочной футбольной 
площадки.  

Памятник Кересу останется на Тынисмяги
Имя Пауля Кереса не нуждается в представлении, в то же время мало кому 
известна история посвященного ему памятника.
Для начала напомним, что портрет 
родившегося 7 января 1906 года 
шахматного гроссмейстера украшал 
денежную купюру достоинством в 
пять эстонских крон и что его про-
звали «вечно вторым». В 1935 году 
Пауль Керес впервые завоевал титул 
чемпиона Европы. После успешного 
выступления в 1938 году на шахмат-
ном турнире, организованном Все-
общим объединением радиовеща-
ния Нидерландов AVRO, его считали 
основным претендентом на титул 
чемпиона мира. Однако Вторая ми-
ровая война и оккупация Эстонии 
перечеркнули эти надежды. В сбор-
ной СССР Паулю Кересу велели дер-
жаться в тени Михаила Ботвинника.

Керес был выдающимся шах-
матным теоретиком, автором мно-
жества книг о шахматах, вышедших 
на родине и за рубежом, ценным 
соавтором в шахматных журналах. 
В 1936-40 годах он был также глав-
ным редактором журнала Eesti Male. 
Успешно Керес выступал  и в других 
спортивных дисциплинах: в моло-
дости играл за пярнуские команды 
в баскетбол, в 1945-48 годах на чем-
пионате Эстонии по теннису трижды 
завоевал бронзовую медаль в пар-
ном разряде.

В 1969 году по инициативе Кереса 
был учрежден Таллиннский между-
народный шахматный турнир, кото-
рый после смерти гроссмейстера на-
звали «Мемориалом Пауля Кереса». 
В ознаменование столетия со дня его 
рождения Международная шахмат-
ная федерация (ФИДЕ) провозгласила 
2016 год годом Пауля Кереса. В па-
мять о нем установлены монументы 
в Таллинне, Пярну и Нарве.

В честь 75-летия со дня рож-
дения Кереса 7 января 1991 года в 
Таллинне на Тынисмяги был открыт 
памятник на основе эскиза, при-
знанного победителем конкурса в 
1987 году. Автор памятника – скуль-
птор Экке Вяли, архитекторы –Ханно 
Крейс и Андрес Сийм. Создателей па-
мятника вдохновил образ шахмат-
ной доски: на платформе 12x12 м, 
словно шахматные фигуры на доске, 

установлены постамент с бюстом 
Кереса, за ним – стела с автографом 
Кереса, валун, растущая туя и гра-
нитная скамья.

Портретный бюст работы Экке 
Вяли изображает великого шахмати-
ста молодым человеком. Скульптура 
отличается подчеркнуто строгими 
линиями и лаконичной формой. 
Взгляд Кереса, облаченного в пиджак 
и галстук, направлен в сторону уста-
новленного на «шахматной доске» 
валуна, словно гроссмейстер своим 
гипнотическим взглядом хочет сдви-
нуть его с места. Туя символизирует 
стойкую живую память о Кересе.

Монумент, установленный на 
холме Тынисмяги, на площадке под 
раскидистыми деревьями, возвы-
шающейся над Пярнуским шоссе и 
улицей Харидузе, дает возможность 
хоть ненадолго отстраниться от го-
родского шума, а по своей форме  
напоминает еще и кладбищенскую 
усыпальницу. Постмодернистский 
стиль монумента, однозначно ука-
зывающий на дело жизни Кереса и 
значимость его личности в истории 
нашей культуры, характеризуется 

одновременно красивой игрой. Вы-
сокий художественный уровень ис-
полнения монумента отмечали уже 
в год его открытия, а в 1995 году он 
был взят под охрану государства как 
памятник искусства.

После восстановления неза-
висимости Эстонии упомянутый 
участок на Тынисмяги вернули его 
правопреемному собственнику, 
который уже в 1998 году подал 
ходатайство о переносе оттуда па-
мятника Паулю Кересу. Разгорелись 
продолжавшиеся несколько лет 
публичные дискуссии и судебные 
тяжбы. Сторонники переноса па-
мятника апеллировали к тому, что 
место расположения монумента с 
исторической точки зрения недоста-
точно обосновано. Керес и в самом 
деле недолго жил поблизости от 
Тынисмяэской аптеки, прежде чем 
переехал в свой дом в Нымме.

Утверждали также, что на участ-
ке на Тынисмяги памятник недо-
статочно хорошо виден. В связи с 
этим поступило предложение пере-
нести монумент в расположенный в 
Нымме парк Оравамяэ. Собственник 

участка на Тынисмяги был согласен 
оплатить связанные с переносом 
расходы. Учитывая живой интерес 
общественности к этой теме, власти 
Таллинна к концу 2011 года все же 
достигли с собственником участка 
внесудебной договоренности и в 
рамках детальной планировки для 
монумента было найдено новое ме-
сто на том же участке рядом с  Пяр-
нуским шоссе.

Памятники значимым для 
истории государства и народа де-
ятелям всегда устанавливают в са-
мых лучших уголках столицы, где к 
ним обеспечен наиболее удобный 
доступ. Несомненно, памятник Па-
улю Кересу достоин того, чтобы его 
установить в центре Таллинна. В 
рамках компромисса, достигнутого 
по вопросу о его переносе, удалось 
прийти к лучшему из возможных 
решений. На новом месте памятник 
Кересу будет установлен не позднее 
2018 года.

Ээро Кангор

историк искусства

Пособие многодетным семьям 
Семьи, в которых растут трое и 
более детей, и в этом году могут 
ходатайствовать о пособии по 
случаю годовщины Эстонской 
Республики.

Пособие зависит от дохода се-
мьи и назначается лицу, нетто-доход 
семьи которого на первого члена се-
мьи меньше действующей мини-
мальной ставки заработной платы 
в месяц (в 2017 году 470 евро) и на 
каждого следующего члена семьи 
меньше 80% действующей мини-
мальной ставки заработной платы в 
месяц. Доход семьи рассчитывается 
по среднему нетто-доходу за три 
месяца, предшествовавшие подаче 
ходатайства (например, семье из 
двух человек с доходом меньше 846 
евро, семье из трех человек меньше 
1222 евро и т. д.).  

О пособии можно ходатайство-
вать в течение трех месяцев после 

годовщины Эстонской Республики, 
величина пособия составляет 35 
евро на ребенка. 

В дополнение все люди с 
низким доходом могут ходатай-
ствовать и о других зависящих от 
дохода пособиях для обеспечения 
прожиточного минимума, для ча-
стичной компенсации расходов, 
связанных с сохранением и вос-
становлением здоровья (лечение 
по восстановлению и уходу, при-
обретение рецептурных лекарств, 
вспомогательных средств и т. д.). 
Можно также ходатайствовать о 
пособии на частичную компенса-
цию расходов на детей, связанных 
с их образованием или спортом и 
деятельностью по интересам, а 
также на частичную компенсацию 
расходов в связи с несчастными 
случаями или другими чрезвы-
чайными происшествиями. 

Для ходатайства о пособии в от-
дел соцобеспечения следует пред-
ставить   письменное заявление по 
форме с необходимыми дополни-
тельными документами. Отдел соц-
обеспечения управы таллиннского 
района Кесклинн находится по 
адресу Пярнуское шоссе, 9. Время 
приема службы социальных посо-
бий по понедельникам с 9 до 12 и с 
13 до 18, по вторникам и четвергам 
с 9 до 12 и с 13 до 17. Предваритель-
ная регистрация на прием по теле-
фону 645 7867. Дополнительную 
информацию можно также узнать 
по телефонам 645 7840; 645 7869; 
645 7861; 6457 862 и 645 7860.

Марье Пальяк

заведующая отделом  
соцобеспечения  
Кесклиннаской управы

Памятник Паулю Кересу на новом месте (проект в стадии рассмотрения). Авторы Оливер Альвер и Карли 
Луйк, 2016 год

Доступна бесплатная 
правовая помощь 
С января 2017 года вступил в 
действие Закон об алиментах, 
который облегчит положение 
в семьях, где один из роди-
телей не платит алименты на 
ребенка. 

Таллиннская городская кан-
целярия в сотрудничестве с Со-
юзом юристов Эстонии организует 
«Правовую аптеку» по проблемам 
алиментов 6 марта с 10 до 14 в зале 
обслуживания по адресу пл. Ваба-
дузе, 7. Бесплатную правовую по-
мощь окажут шестеро высококва-
лифицированных специалистов, 
которые в своей повседневной 
работе сталкиваются c вопросами 
взыскания, получения алиментов 
и организации производства по 
алиментам. На консультации ждем 

нуждающихся в помощи, которые 
желают получить правовую по-
мощь в сфере взыскания алимен-
тов, истребования алиментов и хо-
датайства об алиментах. Поможем 
составить заявления на алименты 
и дадим рекомендации о возмож-
ностях применения Закона об али-
ментах. Документы, формы и разъ-
яснения для заполнения заявления 
опубликованы на э-портале  www.
juristaitab.ee и русскоязычном пор-
тале www.juristaitab.ee/ru.  

Консультирование проводится 
на эстонском и русском языках.

Криста Паал

директор Союза  
юристов Эстонии

http://www.juristaitab.ee/
http://www.juristaitab.ee/
http://www.juristaitab.ee/ru
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Услуги по льготным  
ценам для пенсионеров
В целях содействия экономиче-
скому благополучию таллиннцев 
пенсионного возраста город Тал-
линн и в этом году осуществляет 
сотрудничество с семью партне-
рами. 

Сотрудничеству положил начало 
запущенный в 2013 году пилотный 
проект с OÜ Euroapteek. В 2014 году 
круг партнеров по сотрудничеству 
расширился, в него входят и по сей 
день OÜ Euroapteek, Pharma Holding 
OÜ (Südameapteek), Infotark AS 
(Büroomaailm), Fortuna Optika OÜ, 
OÜ BCA Autoekspert, BestEst Invest OÜ 
(Rehvikaubamaja) и OÜ Larseg Consult. 
По-прежнему город выплачивает и 
прибавку к пенсии. 

По словам вице-мэра Таллинна 
Мерике Мартинсон, необходимость 
прибавки к пенсии ярко иллюстриру-
ет количество людей, использующих 
эту льготу. «Прибавку к пенсии в 2016 
году получили 91 265 пенсионеров. В 
целом город выплатил из своего бюд-
жета прибавку к пенсии почти на 7,1 
млн евро», – добавила Мартинсон.  
OÜ Euroapteek и Pharma Holding 
OÜ (Südameapteek) предоставляют 
скидку на все продающиеся в аптеке 
товары, исключая лекарства, прода-
ющиеся по льготным рецептам. При 
предоставлении льготы аптечная 
сеть снижает цену товара на 10% с 
каждой покупки, но не больше чем в 
размере 5 евро за один календарный 
месяц (60 евро за календарный год).  
Infotark AS (Büroomaailm) при 
предоставлении скидки снижает 
цену товара на 5% на все продающи-

еся в магазине товары (конторские 
принадлежности, офисная техника 
и связанные с ней расходные ма-
териалы, а также офисная мебель), 
за исключением предлагаемых по 
льготным ценам изделий, услуг и 
подарочных карточек. 
Fortuna Optika OÜ при продаже оч-
ков, выписанных на имя получателя 
прибавки к пенсии, применяет фик-
сированную цену или снижает цену. 
BestEst Invest OÜ (Rehvikauba-
maja) предоставляет льготу полу-
чателю прибавки к пенсии, внесен-
ному в свидетельство о регистрации 
автомобиля в качестве собственни-
ка автомобиля или ответственного 
пользователя. Скидка составляет 5% 
с продажной цены покрышек, 20% 
со стоимости замены шин и 30% на 
запчасти для автомобиля. 
OÜ BCA Autoekspert снижает цену на  
кузовые и покрасочные работы, ре-
монт и обслуживание автомобиля, а 
также автопрокат и буксировочные 
услуги на 10%. 
OÜ Larseg Consult оказывает услугу 
компьютерной помощи  (обслужи-
вание и ремонт компьютеров, копи-
рование/восстановление данных) на 
дому у клиента по фиксированной 
цене 20 евро (обычная цена 25 евро) 
за один вызов. 

Возможные новые партнеры, 
желающие предложить сотрудниче-
ство, могут обратиться в Таллинн-
ский департамент социальных дел и 
здравоохранения (Палдиское шоссе,  
48a, тел. 645 7440, э-почта sotsiaal@
tallinnlv.ee).

Мнение врача о системе медицинского обслуживания
В последние недели в нашей 
стране активизировалась дис-
куссия о проблемах здравоохра-
нения, эффективности Больнич-
ной кассы, взаимоотношениях 
общества и медицины, роли по-
литиков в решении возникших в 
этой области проблем и т.д. Соз-
дается впечатление, что назре-
вает какой-то конфликт между 
медицинским сообществом и го-
сударственными структурами, 
управляющими здравоохране-
нием, Министерством социаль-
ных дел и Больничной кассой. И 
я также не могу не приобщиться 
к этому обсуждению.

Для начала предлагаю вернуть-
ся на 20 лет назад и вспомнить, что 
мы получили в наследство от Со-
ветского Союза не такую уж плохую 
организацию здравоохранения, си-
стему диспансеризации и лечения 
распространенных заболеваний, 
профилактическую медицину, сеть 
больниц, поликлиник и здравпунк- 
тов на предприятиях и т.д., что не 
столь уж мало для стартовых по-
зиций. И самый главный ресурс, ко-
нечно, – это наличие системы под-
готовки высококвалифицированных 
медицинских кадров на базе одного 
из лучших в Европе Тартуского уни-
верситета. И первое правительство 
после восстановления независимо-
сти Эстонии приняло единственно 
верное для того времени решение 
–  создание системы финансирова-
ния здравоохранения через Боль-

ничную кассу на условиях солидар-
ной ответственности, т.е. выплату 
на медицину производят все через 
уплату налога, а лечатся те, кому 
это необходимо. И за прошедшие 
20 лет эта система доказала свою 
жизнеспособность и эффективность, 
эстонская медицина может гордить-
ся своими достижениями.

Однако со временем стали нака-
пливаться и негативные моменты, 
связанные с такой системой орга-
низации здравоохранения. Продол-
жительность жизни, в том числе и 
благодаря современной медицине, 
увеличивается, общество стареет, 
нуждающихся в лечении становит-
ся больше, а платящих налоги – все 
меньше, многие уезжают на работу 
за границу, а оставшиеся нередко 
не пренебрегают схемами «опти-
мизации налогов». Медицинские и 
диагностические технологии совер-
шенствуются, стоимость их растет, 
современное лечение становится 
очень затратным, а лечить необхо-
димо всех нуждающихся в этом в 
полном объеме.

На сегодняшний день, по мнению 
медиков, сложилась ситуация, когда 
временное латание дыр в бюджете 
Больничной кассы не может уже ре-
шить проблему недофинансирования 
медицины,  именно поэтому они от-
казались подписывать коллективный 
договор на этот год.

«В течение последних пяти лет 
объемы специализированной мед-
помощи постоянно сокращались и 

сегодня больничное лечение уже 
на 18 процентов, или же для 35 000 
пациентов, менее доступно, чем 
в 2013 году. «Бюджет Больничной 
кассы нынешнего года на 70 млн 
евро ниже, чем   требуется для осу-
ществления лечения. Под вывеской 
упорядочения и модернизации 
стоимость многих услуг по лечению 
урезана настолько, что, по оценке 
врачей-специалистов, не покрывает 
реальных расходов и не позволяет 
оказывать качественную медпо-
мощь», – это цитата из  совместного 
обращения медиков к правитель-
ству. И поэтому их отказ подписы-
вать коллективный договор связан 
прежде всего с требованием подпи-
сания документов, обеспечивающих 
стабильное  финансирование систе-
мы здравоохранения.

Меня очень радует, что постав-
ленные медиками вопросы находят 
понимание в правительстве, по 
крайней мере, на уровне публичной 
риторики: последнее заявление ми-
нистра социальной защиты вселяет 
осторожный оптимизм относитель-
но того, что правительство не со-
бирается зарывать голову в песок, а 
все-таки ищет адекватное решение.

«На протяжении последних де-
сяти лет ни один министр не хотел 
решать вопрос дефицита средств в 
медицине. А когда проблемы не ре-
шаются, среди пациентов и медиков 
растет атмосфера недоверия и не-
довольства системой, – подчеркнул 
Осиновский. – Деньги должны быть 

найдены не за счет повышения нало-
гов, а из бюджета. Альтернативы нет. 
При бюджете в 9 млрд евро найти до-
полнительно 100 млн евро – вполне 
выполнимая задача. Достаточно бу-
дет сменить приоритеты». Не берусь 
вольно трактовать слова министра, 
но считаю, что перераспределение 
военного бюджета в пользу здраво-
охранения пойдет только на благо 
стране. Наши обязательства как 
страны НАТО понятны и важны, но 
даже более богатые европейские 
страны не торопятся так уж страстно 
выполнять свои обязательства по 
бюджету и, кроме нас, еще только 4 
страны тратят на это 2% ВВП. 

Хотя министр и не готов изы-
скивать дополнительные деньги за 
счет изменения налоговой базы, 
но я вижу возможность и в этом. 
В большинстве стран социальный 
налог взимается со всех доходов, 
которыми являются и дивиденды. 
Пока у нас эта тема сродни священ-
ной корове, никто не покушается на 
святое, но в качестве предложения 
можно было бы рассмотреть вы-
плату с дивидендов только меди-
цинского налога, может быть, даже 
прогрессивного.

Но даже если деньги для фи-
нансирования медицины на этот 
год будут найдены, нам все равно 
не уйти от обсуждения будущих 
решений по расширению  суще-
ствующей системы солидарной от-
ветственности в медицине, которая 
может быть дополнена доброволь-

ным медицинским страхованием 
или иными формами участия граж-
дан в софинансировании  медицин-
ских услуг.

Прежде всего целесообразно 
было бы воссоздать существовавшее 
ранее министерство здравоохране-
ния как единый орган, отвечающий 
за охрану здоровья, это слишком зна-
чимая часть экономики и социальной 
политики, чтобы быть только подраз-
делом сферы социальных дел.

Из расходов Больничной кассы 
на медицину следовало бы исклю-
чить оплату по больничным листам 
и компенсации за инвалидность, а 
также оплату коммунальных услуг 
для медицинских учреждений.

Необходимо оптимизировать 
закупки нового дорогостоящего обо-
рудования, чтобы при нахождении в 
больницах разного подчинения его 
функции не дублировались, снижая 
общую эффективность использова-
ния.

Было бы целесообразно  создать 
единую базу обследований и анали-
зов пациентов, чтобы при лечении 
в разных лечебных учреждениях не 
было необходимости в повторных 
обследованиях.

Считаю давно назревшей про-
блему создания т.н. центров компе-
тенции лечения, когда лечение не 
очень распространенных болезней, 
в частности многих видов онкологии 
и некоторых других, было бы скон-
центрировано в одном месте, что 
значительно улучшило бы качество 

лечения и уменьшило бы стоимость 
каждого вылеченного случая.

Я сознательно не касаюсь сейчас 
еще и системы семейных врачей, 
внутренних резервов оптимизации 
деятельности больниц, компенсации 
лекарственных препаратов и некото-
рых других, поскольку это отдельная 
большая тема для обсуждения. 

Проблематика очень обширна, 
перед нами стоят грандиозные по 
своим масштабам и значимости 
вопросы, требующие грамотного и 
правильного решения. Но если мы 
сейчас не приступим к обсуждению 
и поиску новых подходов, то снеж-
ный ком накапливающихся проблем 
накроет нас с головой. И пока у меня 
создается впечатление, что новое 
правительство осознает сложность 
и драматичность сложившейся си-
туации и готово вместе с медиками 
искать ее решение.

Владимир Афанасьев

хирург-онколог

Ходатайствующим о жилье следует уточнить свои данные
Лица, взятые на учет в управе 
таллиннского района Кесклинн 
как ходатайствующие об арен-
де жилых помещений, должны 
уточнить и подтвердить свои 
данные. 

Исходя из пункта N 13 прило-
жения 3 «Порядок ведения учета 
лиц, ходатайствующих об аренде 
жилых помещений, находящихся 
в собственности города Таллинна» 
к постановлению Таллиннского 

городского собрания N 56 от 17 
октября 2002 года и ст. 6 поста-
новления Таллиннской городской 
управы N 17 от 22 февраля 2010 
года «Порядок сдачи в аренду жи-
лых помещений на улице Раадику 
в исполнение второй программы 
жилищного строительства в Тал-
линне», лица, состоящие на учете 
как ходатайствующие об аренде 
жилья, обязаны в первые три ме-
сяца каждого года представить 

жилищной комиссии письменное 
подтверждение того, что у них по-
прежнему имеются основания для 
нахождения на учете в качестве 
лица, ходатайствующего об аренде 
жилого помещения. 

При невыполнении вышепри-
веденного обязательства на осно-
вании решения жилищной комис-
сии ходатайствующий снимается 
с учета лиц, ходатайствующих об 
аренде жилого помещения.  

Данные можно обновить 
и подтвердить письменно по 
почте (в т.ч. по электронной 
почте) или лично у секретаря 
жилищной комиссии. Секре-
тарь жилищной комиссии при-
нимает по адресу ул. Нунне, 18, 
III этаж, кабинет N 300, в поне-
дельник с 15 до 18 и в четверг с 
10 до 12, тел. 6457200, э-почта: 
harry.valja@tallinnlv.ee. 

Ледовый холл Tondiraba приглашает покататься на коньках
Всех столичных детей и моло-
дежь ждут кататься на конь-
ках в ледовом холле Tondiraba 
(Варраку, 14).

Ледовый холл Tondiraba пред-
лагает таллиннским школам и 
детским садам возможность 
пользоваться крупнейшим и са-
мым современным в Северных 
странах ледовым холлом по льгот-
ной цене. Ледовая площадка для 
групп малышей и школьников 
стоит 3 евро, в стоимость входит 
также прокат коньков. Детей ждут 
кататься на коньках с понедель-
ника по пятницу с 8 до 15. Время 
нахождения на льду для группы 
50 минут, максимальная числен-
ность группы 70 детей. Предвари-
тельная регистрация обязательна  
info@tondirabaicehall.ee   или по 
телефону 602 3200.   

Всем заинтересованным пред-
лагается возможность познако-
миться с ледовым холлом – при 
желании до начала катания на 

коньках проводится небольшая 
экскурсия (ок. 30 минут). 

Мультифункциональный ле-
довый холл  Tondiraba был открыт 
летом 2014 года. К настоящему 
времени он завоевал большую по-
пулярность среди спортсменов и 
горожан.  

В ледовом холле Tondiraba экс-
понируются также медали первого 

эстонского победителя Олимпийских 
игр Антса Антсона – завоеванная 
в 1964 году на Олимпийских играх 
в Инсбруке золотая медаль по ско-
ростному бегу на коньках на дис-
танции 1500 м и золотая медаль 
чемпионата Европы в том же году, 
а также приз Оскара Матисена при-
знанному лучшим конькобежцем 
мира в 1964 году Антсу Антсону. Одна 

из тренировочных площадок в ледо-
вом холле Tondiraba носит имя Антса 
Антсона, отвечает требованиям ISU 
и является одним из трех катков для 
тренировок по фигурному катанию, 
конькобежному спорту и хоккею на 
льду. 

Raepress
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Психология

Здоровье Анастасия Кульдмаа, стоматолог

Музыкальная терапия-2.  
Я радуюсь жизни (лекция-концерт)

Здоровые зубы на всю жизнь

1 марта 2017 г.

15 марта 2017 г.

14.00-15.30 Дом Хопнера Ратушная пл.,18
Концертно-театральный зал, IV этаж

14.00-15.30

1

3

   № ФАКУЛЬТЕТ      ЛЕКТОР/ГИД                              ЛЕКЦИИ/ЭКСКУРСИИ                             ДАТА                           ВРЕМЯ             МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Марина Дунаева, таллиннский гид

Андрей Борисов, семейный врач

Роман Шумилов, юрист

Экскурсия в Домской церкви 
(вход с пожертвованием – 1 
евро). Сбор у входа в церковь

Витамины и минеральные 
вещества (2-я часть)

Права потребителя и 
договорные отношения

8 марта 2017 г.

22 марта 2017 г.

29 марта 2017 г.

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-15.30

2

4

5

Андраник Кечек, композитор

Домская церковь
Тоом-Кооли, 6

Дом Хопнера      Ратушная пл., 18
Концертно-театральный зал, IV этаж

Дом Хопнера  Ратушная пл., 18
Концертно-театральный зал, IV этаж

Дом Хопнера  Ратушная пл.,18
Концертно-театральный зал, IV этаж

История 
и культура
Таллинна

Здоровье

Государственные 
науки

Hopner
Jazz
3

Koostöös 
festivaliga 
PetroJazz

11.03
 kell 19

Raekoja plats 18
www.hopnerimaja.eu

NEWLUX
Hopneri majas(Peterburi)

Чт, Пт и Сб часовые бани открыты до 2 часов ночи. 

ул. Рауа, 23, Таллинн, Харьюмаа 10124
Тел.: 622 94 95  •  Э-почта: info@rauasaun.ee  •  www.rauasaun.ee 

Общая баня
Часовая баня
Часовой душ

Приведем дворы в порядок! 
Квартирные товарищества до 
1 марта могут ходатайство-
вать о пособии от города на 
благоустройство дворовых 
территорий. 

В бюджете Таллинна это-
го года на проект «Приведем 
дворы в порядок» выделено 
502 500 евро. Поддерживается 
следующая деятельность: строи-
тельство или ремонт дорог и тро-
туаров во дворе; создание или 
улучшение парковочной пло-
щадки, домика для мусора или 
мусорного контейнера; решение 
проблемы сточных вод во дворе; 
создание или улучшение зеле-
ной зоны, зоны отдыха, игровой 

или спортивной площадки, вы-
сокого озеленения или другой 
подобной общественной зоны; 
установка или улучшение улич-
ного освещения, шлагбаумов, 
заборов или ограждений; уста-
новка или приведение в поря-
док дворового инвентаря (в т.ч. 
стойки для велосипедов); рекон-
струкция или снос находящихся 
во дворе подсобных строений 
и строительство домика для 
велосипедов. В качестве ново-
введения с 2016 года можно хо-
датайствовать также о пособии 
для установки во дворе камер 
видеонаблюдения и создания су-
перграфики (роспись стен). 

Дни эстонского меда 
Объединение «Эстонский мед» организует 
11 и 12 марта с 10 до 17 часов в Таллинне, в 
Цветочном павильоне (Пирита теэ, 26) семей-
ное мероприятие Дни эстонского меда.

ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ:
• ознакомить потребителей с высо-

кой питательностью и хорошими 
целебными и гигиеническими 
свойствами чистого эстонского 
меда и другой продукции пчело-
водства;

• познакомить потребителей с 
эстонскими пчеловодами и спо-
собствовать установлению взаим-
ных контактов.

Поскольку Дни меда проходят вес-
ной, после сезонных болезней, 
состоятся лекции об укреплении 
организма с помощью продуктов 
пчеловодства. Посетителей позна-
комят и со старинными эстонскими 
способами оздоровления. На месте 
можно дегустировать различные 
сорта меда и получить информацию 
об их свойствах. 

Будет продаваться по цене 
производителя эстонский мед в 
большом ассортименте, а также 
продукция пчеловодства, оздорав-
ливающие и укрепляющие медо-
вые смеси, лекарственные травы 
и другие природные продукты. В 
продаже косметика из пчелопро-
дуктов, лекарственных трав и из-
готовленные из них препараты. 
Состоится  лотерея – каждый билет 
выигрывает.

Дети смогут рисовать и рас-
крашивать пчелок, пчеловод Хинге 
Лаур познакомит их с жизнью пчел.  

Детям предложат пластилин с со-
держанием пчелиного воска. 

В кафе медовые блюда и напит-
ки, будет играть музыка.

Билеты дешевые: взрослым 1,60 
евро; пенсионерам и школьникам 
1 евро, семейный билет 3,20 евро. 
Лекции, мероприятия и консультации 
врача бесплатно.

Дополнительная информация и 
программа: www.eestimesi.ee,  
5566 2649; 6014 778

В ПРОГРАММЕ 11 И 12 МАРТА:
11.00 Укрепление организма с 
помощью продуктов пчеловод-
ства. Доктор Ильмар Сярг, врач-
преподаватель клиники Тартуского 
университета (на эстонском языке).
12.00 Демонстрация старинного 
эстонского способа природного лече-
ния.  Эне Лилль, хозяйка клуба здоро-
вья «Хармоникум» (на русском языке).
13.00 Демонстрация старинного 
эстонского способа природного ле-
чения.  Эне Лилль (на эстонском 
языке).
14.00 Укрепление организма с по-
мощью продуктов пчеловодства. 
Доктор Ильмар Сярг (на русском 
языке).
15.00 Презентация новой книги о 
природе. Герберт Цуккер, журна-
лист-художник (на русском языке).

Сирка Арро

Приходите 30 марта на  
День прав потребителя!
30 марта в 11.00 в Национальной библиотеке пройдет IX День прав 
потребителя. Ждем всех заинтересованных в новых знаниях в сфере 
прав потребителя и торговли принять в нем участие.

Кратко о темах Дня прав потребителя:
• Познакомим с распорядком квартирных товариществ после вступления в 

силу нового Закона о квартирной собственности и квартирных товарище-
ствах 1 января 2018 г.

• Поговорим об определенных обязательствах потребителей, которые следует 
знать и выполнять, чтобы обеспечить лучшую защиту своих прав потребителя.

• По-прежнему увеличивается количество покупок в интернет-магазинах, но 
продавая и покупая там, следует учитывать некоторые опасности, о кото-
рых мы расскажем.

• Что такое интернет-торговля, если посмотреть на нее глазами потребителя 
и торговца, как работает налогообложение интернет-бизнеса, что может и 
не может находиться в посылке, заказанной по интернету?

При составлении повестки дня мы выбрали вопросы, которые должны заин-
тересовать как потребителя, члена квартирного товарищества, так и торгового 
предпринимателя. Особенно советуем посетить инфодень потребителям интер-
нет-торговли и тем, кто занимается интернет-торговлей, а также начинающим 
предпринимателям, которые планируют действовать в этой сфере, поскольку 
информацией поделятся специалисты, ежедневно занимающиеся интернет-
торговлей.

На вышеописанные темы будут говорить специалисты из Департамента 
защиты прав потребителей, Союза интернет-торговли, Налогово-таможенно-
го департамента и Бюро недвижимости и права Raid & Ko.

Уже сейчас задавайте вопросы по адресу: tarbijainfo@tallinnlv.ee или по 
телефону 640 4232.

Участие бесплатное, синхронный перевод на русский язык.

25 марта - 
  Банный день. 

Следи за 
новостями!

http://www.eestimesi.ee/
mailto:tarbijainfo@tallinnlv.ee
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6.03. Viimsi segakoor 
Juhatab Vaike Sarn

Kaastegev Aare Pehka (flööt)
3.03. Merike Marli (orel)
20.03. Olga Gams (orel)

 27.03. Tuuliki Jürjo (orel)

Esmaspäeviti kl 18
 

Sissepääs vaba, annetus koguduse muusikatöö heaks

Muusikatunnid Püha Vaimu kirikus
Märts 2017

SIIN VÕIB 
OLLA  
SINU  

REKLAAM!
kesklinnasonumid@

tallinnlv.ee

16. märts · kell 13
Loeng „Parema unega parem tervis“.
Lektor on Erve Sõõru, 
Regionaalhaigla kopsuarst-unearst.

Loeng on tasuta.

Eakate 
terviseneljapäevakud
Kesklinna Sotsiaalkeskuses (Liivalaia 32)

Raudselt puhtaks juba aastast 1936!

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

Üldsaunad 
 Tunnisaunad  

 Tunnidušid

25. märtsil  
SUUR  

SAUNAPÄEV. 
Jälgi teavet!

Keskraamatukogu  
tasuta 

terviseloengud
Keskraamatukogu ja  

Eesti Õdede Liidu  
terviseloengute sarja  

„Tunnike tervise heaks”  
kolmas hooaeg uute teemadega:

6. märtsil kell 17.30  
Liisi Sarapuu loeng nutiseadmetest

 3. aprillil kell 17.30  
Katrin Poomi loeng südametervisest

Terviseloengud toimuvad iga kuu esimesel 
esmaspäeval keskraamatukogu  
(Estonia pst 8) suures saalis.

Toetatakse järgmisi tegevusi: 
• hoovi- ja kõnniteede rajamine või remont; 
• parkimisplatsi, prügimaja või prügikonteineri 
rajamine või parendamine; sademeveeprobleemide 
lahendamine hoovis; 
• haljasala, puhkeala, mängu- või spordiväljaku, 
kõrghaljastuse vms avatud ala rajamine või paren-
damine; 
• tänavavalgustuse, tõkkepuude, aedade või piirete 
paigaldamine või parendamine; 
• hooviinventari (sh jalgrattahoidla) paigaldamine 
või korrastamine; 
• hoovis asuvate abihoonete uuendamine või lam-
mutamine ja rattamajade rajamine. 

Toetust saab taotleda ka hoovi turvakaamerate 
paigaldamiseks ja supergraafika (seinamaalingu) loo-
miseks. 

Korteriühistul on vaja esitada linnaosavalitsusele 
vormikohane avaldus koos lisadega ja vähemalt kolm 
hinnapakkumist tehtavatele töödele. 

Toetust saab kuni 70% ulatuses projekti maksumu-
sest ülempiiriga 15 980 eurot aastas või 39 950 eurot 
kolmel aastal kokku. 

Toetus makstakse välja esitatud kuludeklaratsioo-
nide alusel pärast tehtud töö kvaliteedi kontrollimist.

Tallinna tänavuses eelarves on projektile „Hoovid 
korda” eraldatud kokku 502 500 eurot.

Tallinn otsib 
lumemurdjat
Konkursile „Tallinna linna 
lumemurdja” saavad 24. 
märtsini esitada kandidaate 
kõik linnaelanikud.

Tallinnas tegutsevate ühistute ja erakinnistute pu-
hastusaladel töötavad eeskujulikud majahoidjad selgu-
vad kahes etapis: 

• linnaosavalitsus tutvub esitatud kandidaatide 
hooldatavate puhastusaladega ja küsitleb elanikke;
• parimaks osutunud kandidaat esitatakse ülelin-
nalisele korraldustoimkonnale, kes langetab lõpliku 
otsuse. 

Antakse välja tiitel „Lumemurdja 2017”. 
Lisaks tunnustatakse veel kahte majahoidjat.

Hoovid korda! 
Korteriühistud saavad 1. märtsini taotleda linnalt 
toetust õuealade heakorrastamiseks.

Korda tehtud kortermaja hoov kesklinnas Hariduse tänaval.
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Arstiabi juba samal päeval, 
ilma pikalt ootamata

Õhtune eraarsti vastuvõtt Tallinna 
südalinnas
Kogemustega arstid ja õed on teie jaoks 
olemas E - R 16.00 - 21.00

Arstiabi tallinna südalinnas - 
Naistehaigused, Lastehaigused, 
Sisehaigused, Perearsti 
vastuvõtt
Kogemustega arstid ja õed on teie jaoks 
olemas E - N 9.00 - 17.00 ja R 9.00 - 14.00

Tule kohale: Pärnu mnt. 48A, 10119, Tallinn

Tel: +372 59 110 909

E-mail: info@valvekliinik.ee

Broneeri: www.valvekliinik.ee

Kohale võib tulla ka ilma eelneva broneeringuta

www.facebook.ee/valvekliinik

Aadress: Pärnu mnt. 48A, 10119, Tallinn

Tel: +372 646 3390

E-mail: info@slmeedik.ee

Broneeri: www.slmeedik.ee

Visiiditasu 50 €
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