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Pirita saab Vana-
Merivälja tee

T allinna linnavalitsus otsustas 
muuta Merivälja tee leviala ning 
määrata Merivälja tee senisele 

lõpuosale nimeks Vana-Merivälja tee.
Vana-Merivälja tee nime hakkab 
kandma Merivälja tee lõik, mis jääb 
Ranna tee ja Viimsi tee vahele.
Pirita Linnaosa Valitsus tegi Tallinna 
Linnavalitsuse nimekomisjonile ette-
paneku korrastada Merivälja tee aad-
resse ja muuta Merivälja tee leviala 
loogilisemaks. Merivälja tee praegune 
lõpuosa ei ole linnaruumis tajutav 
Merivälja tee osana ega eristu olemu-
selt teistest samas paiknevatest kõrval-
tänavatest.
Merivälja tee lõpuosale uue nime vali-
kul oli kaalumisel mitu nimevarianti. 
Jäädvustamaks asjaolu, et tegemist on 
kunagi olnud Merivälja teega, tehti 
tänava lõpuosale Vana-Merivälja tee 
nimeettepanek. Otsustusprotsessi 
kaasati ka Merivälja Aedlinna Selts, 
kes on Merivälja ajalugu põhjalikult 
uurinud ning väga huvitatud oma 
kogukonna arengutes kaasa rääki-
misest. Selts nõustus seisukohaga, et 
Merivälja tee lõpuosa ei ole linna-
ruumis tajutav Merivälja tee osana 
ning pidas Vana-Merivälja tee nime 
Merivälja tee lõpuosa nimena heaks 
lahenduseks.
Pirita Linnaosa Valitsus kooskõlastas 
nimekomisjoni taotluse 13. märtsil 
2013.
Pärast Merivälja tee leviala muut-
mist ning Vana-Merivälja tee nime 
määramist muudetakse aadressid uue 
tänavanime kohasteks, asjassepuutu-
vaid maaomanikke on kavandatavast 
tänavanime ja aadresside muutmisest 
teavitatud.
Vastavalt Tallinna kohanimede mää-
ramise korrale on käesolevast koha-
nime määramise eelnõust teavitatud 
ka avalikkust. Eelteade kohanimede 
määramise kohta on edastatud 26. 
veebruaril 2014.

Pirita sai 25000 eurot sinilipu kriteeriumite täitmiseks

T allinna linnavalitsus eraldas  12. 
märtsil Piritale 25000 eurot 
Pirita rannaala arendamiseks, 

rannainventari korrashoiuks ja erine-
vate keskkonnaalaste ürituste korral-
damiseks.

Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder 
sõnas, et lisaraha eest pannakse randa 
täiendavad viidad, pingid, sorteeritud 
jäätmete konteinerid, korrastatakse 

laste mängualad ja trenažöörid ning 
pakutakse ranna külastajatele kesk-
konnahariduslikke tegevusi. „Samuti 
loome täiendava võimaluse ratastoolis 
inimestele puhata laudterrassil ja pää-
seda veele kaldteed pidi lähemale,“ 
ütles Mölder. 

Peale selle, et puhkajatele soovitakse 
pakkuda tavapäraselt puhast ja hoo-
litsetud randa, taotleb Pirita sel aastal 

ka Rahvusvahelise Keskkonnakoolituse 
Fondi ökomärgist sinilippu.  „Soovime, 
et Tallinnas lehviks suplusrannas 
10-aastase vaheaja järel taas sinilipp,“ 
kinnitas Mölder, kelle sõnul tuleb 
Pirita rannal vastata selle jaoks 33 
kriteeriumile. See, kas sinilipp Eesti 
randades üle pika aja jälle lehvib, selgub 
maikuu alguses.

Eelmisel rannahooajal püstitati ranna 

külastatusel rekord augustikuu esimesel 
nädalal, kui kaunist suveilma käis Pirita 
rannas nautimas kuni 12000 inimest. 
Ranna korrashoiuks kulus linnaosava-
litsusel ligi 70000 eurot. 

Pikemas perspektiivis soovitakse  Pirita 
rand muuta atraktiivseks puhkekohaks 
ning selleks on toimunud arhitektuur-
ne ideekonkurss ja ees ootab detailpla-
neeringu koostamise algatamine.

Kevad toob tänavatele jalgratturid

M is juhtuks siis, kui kõik sõi-
daksid ringi ja ei teaks liiklus-
reeglitest midagi?

Ikka on ju nii, et see, kellel on auto, ei 
lähe sõitma juhiloata, jalgratta puhul 
peetakse seda aga millegipärast loomu-
likuks. Head lapsevanemad, suunake 
oma lapsed jalgrattajuhilube tegema. 
Need saab siis, kui läbida eksam, kus 
tuleb lahendada liiklusteste, valitseda 
kindlalt ratast ja sooritada vigursõit. 
Nii mõnelegi võib tulla üllatusena, kui 
öelda, et tänapäeval peab 10–15-aas-
tastel jalgratturitel olema juhiluba.

Kevad on juba käes ning hea meel on 
näha igapäevases liikluses aina rohkem 
jalgrattureid, seetõttu on oluline Pirita 
elanikele meelde tuletada, et peale jalg-
ratta väljatoomist ja sõitma asumist 
on vaja sõiduvahend üle vaadata ning 
vajadusel korda seada ehk kontrollige 
üle ka oma jalgrataste seisukord ja 
komplektsus.

Jalgrattal peab olema töökorras pidur, 
signaalkell ning ees valge ja taga puna-
ne ning vähemalt ühe ratta mõlemal 
küljel kollane või valge helkur. Lisaks 

peab jalgrattal põlema pimeda ajal või 
halva nähtavuse korral sõites ees valge 
ja taga punane tuli. Liikluses olete veel 
paremini nähtav, kui kannate ereda-
värvilist riietust. Mõistlik on kasuta-
da turvavarustust – kindaid, põlve- ja 
küünarnukikaitsmeid, mis leevendavad 
kukkumise tagajärgi.

Kandke kaitsekiivrit

Laste ohutust silmas pidades on keh-
testatud nõue, et alla 16-aastased lapsed 
peavad teel jalgrattaga sõites kandma 
rihmaga kinnitatud jalgratturikiivrit. 
Samuti peab sobiv kiiver olema näi-
teks jalgrattaistmel või –haagises sõi-
dutatavatel lastel. Kiivri kandmine pole 
tülikas kohustus. Eeskujuks saavad olla 
täiskasvanud jalgratturid, keda seadus 
ei kohusta jalgratturikiivrit kandma, 
aga kes teevad seda turvalisuse pärast.
Iseseisvalt sõiduteel liigeldes peab jalg-
rattur olema vähemalt 10-aastane ja 
10-15-aastane jalgrattur peab selleks 
omama ka vastavat juhiluba, liiklussea-
duse kohaselt on lubatud lapsevanema 
järelevalve all sõiduteel jalgratast juhti-
da vähemalt 8-aastasel lapsel. Sel juhul 
ei ole lapsel juhiluba nõutav, kuid lap-
sevanem peab oskama valida ohutuks 
rattasõiduks sobiva liikluskeskkonna 
ning vastutab ka lapse ohutuse ja õige 

käitumise eest liikluses.

Paraku on jalgratturid liiklusseaduse 
punkti valesti tõlgendanud ja arvavad, 
et nad võivad sõiduteed ületada üle-
käigurajal, kui sellele läheneb sõiduk. 
Jalgratturid võivad ületada sõiduteed 
nüüd ülekäigurajal sõites, kuid samas 
autojuhil pole kohustust neile teed 
anda. Teeületamise võimalus avaneb 
jalgratturile alles siis, kui lähenevad 
sõidukeid ei ole või peab jalgrattu-
ril ülekäigurajal ratas käekõrval olema. 
On olnud liiklusõnnetusi, kus jalgrattur 
saab viga just sellises situatsioonis.

Tuletan kõigile liiklusosalistele meel-
de, et kokkupõrke korral autoga saab 
rohkem kannatada alati nõrgem pool 
- jalakäija ja jalgrattur, sest pole neil ju 
ümber tonni kaitsvat rauda ega muid 
kaitsvaid süsteeme.

Lisaks soovitan mitte jätta oma jalg-
ratast avalikus kohas järelevalveta ega 
mingil juhul lukustamata. Jalgrattaid 
lukustades tuleb lukk kinnitada kind-
lasti ümber rattaraami ja posti nii, et 
jalgratast ei saaks kätte näiteks posti 
üles tõstmise või esiratta eemaldamise 
teel, kus lukk libiseb esihargi küljest 
maha ja jääb sinnasamasse posti külge. 
Kui jalgratas on Teile väärtuslik, tuleks 

kindlasti investeerida ka korralikku 
lukku.

Politsei soovib kõigile jalgratturitele 
ja teistele liiklejaile ohutut liiklemist 
ja tähelepanelikkust ning teineteisega 
arvestamist teedel ja tänavatel.

Ivan Novikov,
piirkonnapolitseinik

Seda, kas Pirita rannas saavad puhkajad ujuda ja päikest võtta juba sinilipu rannas, saab teada maikuu alguses.

Pirita Linnaosa Valitsuse palvel on  
politsei pisteliselt teostanud liiklus-
järelevalvet Pirita linnaosa õuealadel. 
Viimati teostati piirkiirusest kinnipi-
damise kontrolli Padriku teel.

Padriku teel käinud politseipatrulli üles-
anne oli fikseerida liiklustihedus ja või-
malikud liiklusrikkujad.  Kontrollimise 
ajal  piirkiiruse ületamised ei olnud 
suured ja liiklustihedus oli üsna väike, 
kuigi kontrolli teostati hommikusel 
tipptunnil. Kiiruseületajaid see kord 
ei trahvitud vaid piirduti hoiatustega 
ja juhtidele selgitati, et Padriku tee on 
õueala, kus suurim lubatud sõidukiirus 
on 20 km/h.  

Pirita linnaosas on väga palju tänavaid, 
kus on kehtestatud õueala liikluskord. 
Paraku laekub kaebuseid kihutajate 
kohta erinevatelt tänavatelt. Arvestades 
politsei piiratud ressurssi ei saa  väikes-
tel tänavatel, kus liiklustihedus väike, 
liiklusjärelevalvet sagedasti teostada. 
Suuremat tähelepanu pöörame liiklus-
järelevalve teostamisel analüüsi põhi-
selt teelõikudele, kus liiklustihedus ja 
oht sattuda õnnetusse on suurem. 

Pisteliste kontrollimiste käigus on 
selgunud, et Pirita linnaosa asumites 
kehtestatud õuealadel liiklevad suuresti 
kohalikud elanikud. Siinkohal palun 
sõidukijuhtidel kinni pidada õuealal 
kehtestatud liiklusreeglitest ka siis, kui 
politsei seal liiklusjärelevalvet ei teosta.
Turvalist liiklemist!

Ivan Novikov,
piirkonnapolitseinik

Politsei kontrollis Padriku teel liiklejaid
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Tõnis Mölder,
Pirita linnaosa vanem

Kuidas taotleda raieluba?

T allinnas on kehtestatud puu 
raieks ja hoolduslõikuseks loa 
andmise tingimused ja kord, 

mille kohaselt peab kinnistu omanik 
oma maal seisva puu mahavõtmiseks 
või elusate okste eemaldamiseks taotle-
ma Tallinna Keskkonnaametilt vastava 
loa. Raieluba pole vaja vaid siis, kui 
tegemist on viljapuuga või noore, alla 8 
cm rinnasläbimõõduga puukesega, küll 
aga kuivanud puude puhul.

Raie- või hoolduslõikusloa saamiseks 
peaksite toimima järgmiselt:
•	 Vaadake üle oma kinnistul olevad 
puud – eelkõige need, mis kasvavad 
tänava, elamu ja õhuliinide läheduses. 
Kas nende seisund on teie hinnangul 
viimastel aastatel halvenenud või on 
näiteks mõni oks õhuliinidesse kasva-
nud? Kui oma tarkusest jääb vajaka, 
pidage nõu mõne puuhoolduse asja-
tundjaga.
•	 Saatke meile vormikohane taotlus 
kas puude raieks või mõnede okste 
eemaldamiseks (hoolduslõikuseks). 
Kõige lihtsam on seda teha e-teenu-
sena Tallinna kodulehel oleva raielu-
bade andmekogu kaudu (http://raie.
tallinn.ee/). Taotluse võite  kirjutada ka 
linnakantselei teenindusbüroos ja lin-
naosade teenindussaalides saadaolevale 
spetsiaalsele plangile.
•	 Kui teie kinnistu on kaasoman-
dis, lisage väljavalitud puude raieks või 
oksalõikuseks kohe enamuse kaasoma-
nike kirjalik nõusolek. 
•	 Kui puu kasvab ühistu territoo-
riumil, siis tuleb selle raie- või hool-
dusvajadust arutada vastavalt kas ühis-
tu üld- või juhatuse koosolekul ning 
protokoll tehtud otsusega saata koos 
taotlusega meile.
•	 Kui elujõuline puu tuleb raiuda 
seoses ehitustöödega, siis peate taotlu-
sele lisama koopia ehitusloast ja kinnis-
tu asendiplaanist ning lisaks sõlmima 
Tallinna Keskkonnaametiga lepingu 
ettenähtud koguse uute puude istuta-
miseks.
•	 Kui puu on väljaspool kinnistut,   
kas linnaosa või kommunaalameti 

poolt hallataval maal, siis pöörduge 
oma sooviga vastava haljastuse spetsia-
listi poole.

Kasvava puu mahasaagimiseks või elu-
sate okste eemaldamiseks peab olema 
mõjuv põhjus. Kui näiteks tormiga 
kukkus üks puu pikali, siis ei anna see 
kohe põhjust teiste mahasaagimiseks. 
Enne tuleb kindlaks teha murdumise 
põhjus. Puudel on palju erinevaid hai-
gusi, kuid kõik pole sugugi ohtlikud 
ega levi kõrvalolevatele. Kiiresti peak-
site aga eemaldama kuivanud puud – 
mõni jalalkuivanud puu võib juba paari 
aastaga maapinna lähedalt ohtlikult 
läbi pehkida.  Kinnistu korrasoleku ja 
ohtliku puu murdumisega seotud taga-
järgede eest vastutab kinnistu omanik.

Kui teie soov pole meie hinnangul põh-
jendatud ja me ei luba neid puid raiuda 
või oksi lõigata, siis aitame teil leida 
teise lahenduse hoovi ja puude korras-
tamiseks. Sageli selgub aga alles üle-
vaatuse käigus, et peaks hoopis mõne 
puu rohkem maha saagima, sest see on 
haige või ohtlik või segab väärtuslike-
mate puude kasvamist.

Hoolduslõikus tähendab linnatingi-
mustes seda, et mõõduka okste lõi-
kusega püütakse tagada puu ohutus 
ja säilitada elujõud ning samas luua 
linnakodanikele tervislik ja esteetiline 
elukeskkond. Hoolduslõikust kavan-
dades tuleks kõigepealt endale selgeks 
teha, missugust tulemust soovite näha 
ja kuidas selle saavutamiseks puule või-
malikult vähe kahju tekitada. Reeglina 
on keelatud täiskasvanud puudelt lat-
vade ja jämedate külgokste äralõika-
mine. Meie näeme kahjuks päevast 
päeva, kuidas valedest lõikusvõtetest 
on puudesse aastatega tekkinud suured 
mädanikukolded ning nüüd on need 
murdumisohtlikud. Sellepärast nõua-
me hoolduslõikusloa väljastamisel, et 
oksalõikust tohib teha vaid selle ala 
spetsialist – arborist. See on vajalik eel-
kõige teie puude kahjustamise vältimi-
seks oskamatu lõikuse tagajärjel. Õigest 
hooldusest sõltub puu dekoratiivsus, 
eluiga ja kõige olulisem – ohutus teile 
ja teie varale. Lisateavet ja jooniseid 

Sulev Järve
linna dendroloog

hoolduslõikuse kohta leiate voldikust 
„Puuokste lõikamine Tallinnas“.

Tallinna Keskkonnaameti spetsialisti 
kohaletulek, puude ülevaatus ja loa väl-
jastamine on tasuta, küll aga tuleb raie- 
või lõikustöö tellida ja kinni maksta 
maaomanikul. Väljastatud load on kõi-
gile näha Tallinna kodulehel raielubade 
andmekogus.

Murdunud puudele raieluba ei vor-
mistata

Üksikutel erijuhtudel võib oma maal 
oleva puu maha saagida ja korista-
da ka ilma tavapärase raieloata. See 

on kinnistuomanikul lubatud vaid siis, 
kui puu on pikali kukkunud, tormi 
või lume poolt tugevasti kahjustatud 
või muul viisil avariiohtlik. Sellistest 
puudest tuleb kohe kirjalikult teatada 
Tallinna Keskkonnaameti üldmeilile 
keskkonnaamet@tallinnlv.ee või hal-
jastuse osakonda. Kirjas tuleb lühidalt 
märkida, mis liiki ja mitu puud mur-
dusid täielikult, mitu on ohtlikud ja 
võivad kohe murduda. Lisada tuleb 
oma kontaktandmed ja võimalusel pil-
did puudest. 
Samamoodi tuleb teatada ka suurtest 
murdunud puuokstest, sest ilma hool-
duslõikusloata tohib lõigata vaid kuiva-
nud oksi ja vesivõsusid.

M aarjamäel paiknev Tallinna 
FC Levadia jalgpalliklubi 
paneb tänavu Eesti meist-

rivõistlustele erinevates sarjades välja 
koguni 19 võistkonda. Klubi pühendub 
kohalike noormängijate kasvatamisele.
Täiskasvanute võistkondi on FC 
Levadial neli. Klubi esindusmeeskond 
krooniti eelmisel sügisel kaheksandat 
korda Eesti meistriks ning üritab täna-
vu oma kuldmedalit kaitsta. Samuti 
seati eesmärgiks Evald Tipneri nime-
lise Eesti karika võitmine ning edukas 
esinemine UEFA Meistrite Liigas.
Esiliigas mängiv FC Levadia duubel-
meeskond sai eelmisel aastal samas sar-
jas esikoha ja üritab ka nüüd konkuren-
tidest üle olla. Endise Eesti koondise 
ründaja Argo Arbeiteri ning Vladimir 
Vassiljevi käe all mängivad valdavalt 
klubi oma kasvandikud ning meeskond 
viljeleb ründavat mängustiili. 
FC Levadia III koosneb nendest klubi 
kasvandikest, kes valinud harrastus-
jalgpalluri tee. Võistkond mängib Eesti 
meistrivõistluste II liigas ning seda 
juhendab Enn Läänmäe.
„Igal talvel toimub klubis pereheit-
mine, kus 17-aastaseks saavad poisid 
suunduvad edasi FC Levadia II ja 
FC Levadia III ridadesse ega mängi 
enam ühises noortemeeskonnas. Peagi 

loodame nendest poistest parimaid 
oma esindusmeeskonnas näha. Seekord 
liikusid noortejalgpallist täiskasvanute 
jalgpalli 1997. aastal sündinud noor-
mängijad, keda mullu juhendas Urmas 
Hepner,“ selgitas FC Levadia arendus-
juht Indrek Petersoo.

FC Levadia naiskond on kolmekord-
ne Eesti meister aastatel 2007-2009. 
Kolmel viimasel hooajal sai nooren-
duskuuri läbi teinud naiskond Maksim 
Rõtškovi juhendamisel pronksme-
dali, nüüd sihitakse kõrgemaid sihte. 

„Suudame kõikide konkurentidega 
võrdselt mängida. Nüüd on meie män-
gijatel juba rohkem kogemusi ning üri-
tame tasavägiseid mänge enda kasuks 
kallutada,“ sõnas Rõtškov.

15 noortevõistkonna seas on vanimad 
1998. aastal sündinud noormehed 
ning noorimad 2006. aastal sündinud 
poisid, lisaks on klubil B-klassi tüd-
rukute võistkond. Noortetreeneritena 
töötavad FC Levadia Jalgpallikoolis 
Kaidi Jekimova, Urmas Hepner, Aivar 
Priidel, Enn Läänmäe, Mati Pari, Rego 

FC Levadia osaleb Eesti meistrivõistlustel 19 võistkonnaga
Säde, Rando Polberg, Martin Aule, 
Robert Sadovski, Sergei Martõnov ja 
Tauno Ostra.

FC Levadia koostööpartnet MTÜ 
Päikesevärav korraldab Pirita piirkon-
nas jalgpallitreeninguid 2007. ja 2008. 
aastal sündinud poistele, tänavu ava-
takse ka 2009. aastal sündinud poiste 
treeningugrupp. 

Huvilistel palun ühendust võtta FC 
Levadia noortetöö juhi Mati Pariga 
e-posti aadressil mati@fclevadia.ee 

                          
                            FC Levadia ja Pirita Linnaosa Valitsus kutsuvad 
                                    jalgpalli vaatama! 26. aprillil kell 19:00 
                                                     Kadrioru staadionil

    
           TALLINNA FC LEVADIA – NARVA JK TRANS
         Lõika välja kupong ja pääsed selle alusel koos perega staadionile tasuta!

Inimene ja 
loodus

K ui nädala jooksul on tulnud 
mõnel hommikul lausa autoak-
naid jääst puhtaks kraapida, siis 

alles hiljuti sai näha Pirita jõe ääres 
grillijaid ning rannas võtsid julgemad 
juba päikest. Aprillikuu ongi sünop-
tikute sõnul kevadele iseloomulikult 
ebapüsiv ning soojalained asenduvad 
jahedaga. Inimeste ootus looduses 
viibimise järele on aga juba väga suur.

Pirita loodusalad on Pirita elanike 
rikkus ja lisaks ilule muidugi ka olu-
lised puhkealad. Järjest enam inimesi 
on leidnud oma tervise hoidmiseks ja 
edendamiseks tegevusi loodusmaas-
tikel. Meie metsades on jalutajaid, 
jalgrattureid, orienteerujaid ja talvel 
muidugi suusatajad. Kõik leiavad siin 
endale sobilikku ja tervislikku aja-
viidet. Igasuguse rekreatsioonitege-
vuse puhul tuleb muidugi arvestada 
keskkonnaga ja kasutada võimalikult 
palju juba olemasolevaid radu ja või-
malusi. Kaunis loodus, mis teeb Pirita 
Piritaks on ja peab jääma meie kõigi 
jaoks ka edaspidi. 

Tõsi, on hetki, mil inimeste heaolu 
nimel võib suuremaks kannatajaks 
jääda paraku just meile rõõmu toov 
puu või põõsas. Kui tuleb valida kui-
vanud ja ohtliku puu või inimeste 
ohutuse vahel, tuleb valida viimane. 
Kui on võimalus meelitada rohkem 
inimesi enda tervist hoidma ja väljas 
looduses käima, siis tuleks julgustada 
sedagi, kuigi jalajälgi jääb metsarada-
dele rohkem.

Kõike seda, inimese ja looduse vahe-
list tasakaalu, tuleb aga hoida ja 
mõjutada võimalikult vähe – eriti 
just meie rohelises linnaosas. Pirita 
metsalad ja rohelus on meie rik-
kus ja Pirita linnaosavalitsuse ning 
keskkonnaameti töötajad teevad 
iga päev tööd, et looduskeskkonda 
säilitada, hoida ja hooldada. Tööd 
jagub paraku kõvasti. Linnaosas on 
10 jäätmekonteinerite asukohta, kuid 
ometi satuvad jäätmed metsa alla või 
kasutatakse konteinereid pahataht-
likult. Merivälja teele paigaldasime 
isegi suure reklaamtahvli, et inimes-
tele meelde tuletada käitumisreegleid. 
Peagi avatakse Pärnamäe jäätmejaam 
ning ma loodan, et inimesed hakka-
vad kasutama julgelt seal pakutavaid 
võimalusi. Lisaks on varsti tulemas 
nii üleriigilised kui ülelinnalised tal-
gud, kus igaüks saab midagi oma 
kodukoha heaks ära teha. 

Soovin, et oma panuse annaksime 
me kõik – prügi prügikasti, jäätmed 
selleks ettenähtud kohta ja kohtume 
linnaosa talgutel 10. mail.
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P irita Majandusgümnaasium 
ootab põhikooli lõpetajaid, kel-
lel on kindel soov õppida, kat-

setele (eesti keel, matemaatika, inglise 
keel) 10. aprillil kell 15.00.

Pakume kahte õppesuunda:
•	 majandussuund	 (ettevõtlus	 ja	
turundus, mikro- ja makroökonoo-
mika, organisatsiooni ja juhtimise 
alused, majandusõigus, raamatupida-
mine, maksundus, inglise ärikeel)

•	 humanitaarsuund	 (keeled,	 kirjan-
dus ja film, filosoofia, suhtlemisõpe-
tus, tekstiõpetus, reklaam).

Lisaks pakume järgmisi valikkursusi:

•	 Andmetöötlus
•	 Saksa,	 soome,	 hispaania	 ja/või	
prantsuse keel
•	 Karjääri	planeerimine
•	 Riigikaitse
•	 Euroopa	liit	jm

Vaata lähemalt: 
http://www.piritamg.tln.edu.ee

Täpsem info õppejuhilt telefonil 
605 9749.

Gümnaasium
 ootab katsetele

Detailplaneeringutest Pirita linnaosas

Tallinna Linnavalitsus otsustas 05. 
märtsi 2014 istungil:

2. korraldusega nr 321-k:
algatada Lehiku tee 21 ja 23 kinnistute 
ning lähiala detailplaneeringu koos-
tamine. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on Pirita linnaosas 1,03 ha 
suurusel planeeritaval maa-alal asu-
vate kinnistute ümberkruntimise teel 
ja reformimata riigimaast moodustada 
elamu- ja transpordimaa sihtotstarbega 
krundid ning määrata elamumaa siht-
otstarbega krundile ehitusõigus kuni 
2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 
elamu ehitamiseks. Lisaks on detail-
planeeringu ülesanne üldiste maakasu-
tustingimuste määramine ja heakorras-
tuse, haljastuse, juurdepääsuteede, par-
kimise ja tehnovõrkudega varustamise 
põhimõtteline lahendamine.
2.1 Tunnistada kehtetuks Tallinna 
Linnavalitsuse 11. mai 2011 korraldus 
nr 792-k „Lehiku tee 21 ja 23 kinnistu-
te ning lähiala detailplaneeringu koos-
tamise algatamine Pirita linnaosas ja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise 

algatamata jätmine”.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 17. 
märtsi 2014 istungil:

2. korraldusega nr 406-k:
algatada Sompa tee 33a kinnistu detail-
planeeringu koostamine. Pirita linna-
osas asuva planeeritava maa-ala suurus 
on 0,57 ha. Detailplaneeringu koosta-
mise eesmärk on kahe elamumaa siht-
otstarbega krundi, ühe transpordimaa 
sihtotstarbega krundi ja ühe maatulun-
dusmaa sihtotstarbega krundi moodus-
tamine ning elamumaa kruntidele ehi-
tusõiguse määramine kokku kahe kuni 
2-korruselise üksikelamu ja abihoonete 
ehitamiseks. Lisaks on detailplanee-
ringu ülesanne üldiste maakasutustin-
gimuste määramine ja heakorrastuse, 
haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise 
ja tehnovõrkudega varustamise põhi-
mõtteline lahendamine.

Pirita Linnaosa Valitsus teatab, et
Lehiku tee 21 ja 23 kinnistute ning 
lähiala detailplaneeringu eskiisla-

hendust tutvustav avalik arutelu toi-
mub 29.aprillil 2014 kell 16.00 Pirita 
Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 
toas 225.
Lahendusettepanekuga saab tutvuda 
21. – 29.aprillini Merivälja tee 24 toas 
202 igal tööpäeval.
Planeeritava maa-ala suurus on 1,03 
ha.
Detailplaneeringu eskiislahendus on 
kooskõlas Pirita linnaosa üldplanee-
ringuga.
Detailplaneeringu koostamise eesmär-
giks on planeeritaval alal asuvate kin-
nistute ja reformimata riigimaa ümber-
kruntimise teel elamu- ja transpordi-
maa sihtotstarbega kruntide moodus-
tamine ning moodustatavale elamumaa 
krundile ehitusõiguse määramine ühe 
kuni kahe maapealse ja ühe maa-alu-
se korrusega viie korteriga vaipelamu 
tüüpi elamu ehitamiseks. 

Lähemat teavet detailplaneeringu 
kohta saab Tallinna planeeringute 
registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/ 

Pirita Linnaosa Valitsus teatab, et
Sompa tee 33a kinnistu detailplanee-
ringu eskiislahendust tutvustav ava-
lik arutelu toimub 16.aprillil 2014 
kell 16.00 Pirita Linnaosa Valitsuses 
Merivälja tee 24 toas 225.
Lahendusettepanekuga saab tutvuda 
07. – 16.aprillini Merivälja tee 24 toas 
202 igal tööpäeval.
Planeeritava maa-ala suurus on 0,57 
ha.
Detailplaneeringu eskiislahendus on 
kooskõlas Pirita linnaosa üldplanee-
ringuga.
Detailplaneeringu koostamise eesmär-
giks on kahe elamumaa sihtotstarbega 
krundi, ühe transpordimaa sihtotstar-
bega krundi ja ühe maatulundusmaa 
sihtotstarbega krundi moodustamine 
ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse 
määramine kokku kahe kuni kahe-
korruselise üksikelamu ja abihoonete 
ehitamiseks. 
Lähemat teavet detailplaneeringu 
kohta saab Tallinna planeeringute 
registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/ 

25. märtsil märkasid 
Munitsipaalpolitsei 
Ameti heakorra ja loo-

masektori inspektorid loomade hoiu-

tus Loomade Hoiupaika kodulehekülje 
väljavõtetest, et omanik on varem hoiu-
paika  vähemalt 20 korral helistanud 
ja jätnud teateid koerte kadumisest. 
Kõnekad faktid ei heidutanud meest, 
kes maksis hoiupaigale ära koerte kin-
nipüüdmise ja hoolduskulud ning lah-
kus koos mupo trahviteatisega.

Mupo loomasektori vaneminspektori 
sõnul ei võimalda suuremat rahatrahvi 
kahjuks asjaolu, et puuduvad tunnista-
jad, kes oleksid ründeid pealt näinud. 
Olemas on küll kannatanute ütlused ja 
loomakliiniku arstide traumakirjeldu-
sed, kuid asitõenditena nendest ei piisa.

Mähe koeraomanikul on aega trahvi 
tasumiseks 15 päeva. 

Munitsipaalpolitsei trahvis Mähet hirmu all hoidnud arvatavate süüdlaste omanikku

Elanikega arutati Kõivu tee liikluskorraldust

17. märtsil kohtusid ela-
nikud Kõivu, Haaviku, 
Ida, Vahtramäe, Hõbe-

kuuse ja Ranniku teelt linnaosavanem 
Tõnis Mölderi kutsel Pirita Linnaosa 
Valitsuses, et arutada võimalusi Kõivu 
tee liikluskorralduse parandamiseks. 
Kohtumisele tuli 23 teemast huvitatud 
ning oma soovitustega inimest.

Kõivu teed kasutavad lisaks sealsetele 
elanikele ka kooli- ja lasteaialapsed, kes 
kõik koos autodega sinna ära peavad 
mahtuma. Kuigi tegemist on õuealaga, 
on tee kitsas ning ka kiiruspiirangust 
ei peeta tihtipeale kinni. Kuigi ühe 
võimalusena pakuti välja Kõivu tee 
ühesuunaliseks muutmist, siis see mõte 

Kose teel soovitakse teha sanitaarraiet

suurt toetust ei leidnud ning seda pole 
linnaosal kavas teha. Küll aga rõhuta-
takse peagi sealsetel tänavatel märki-
dega veelgi, et tegemist on õuealaga. 
Samuti plaanitakse korrastada Keskteel 
asuva poe esine parkla, et lasteaias 
käiva lapse vanemad pargiksid pigem 
seal, mitte kitsal tänaval ning jalutak-
sid lapsega mõned meetrid lasteaeda. 
Kuna Haaviku tee elanikud kurtsid 
,et vaatamata liiklusseadusele pargi-
takse kinni nende väravad, keelatak-
se täiendavalt parkimine vasakul pool 
tee äärt Haaviku põigust Keskteeni. 
Linnaosavanema sõnul on tegemist esi-
meste sammudega, et muuta laste jaoks 
lasteaia- ja koolitee ohutumaks.

paiga kodulehel Mähe kurikuulsate, 
kolmes räiges rünnakus süüdistatavate 
koerte pilte.  (Hoiupaik paneb kinni-
püütud loomade pildid oma kodule-

hele, et omanik teaks neile soovi korral 
järele tulla). Kuna Mähe koerte omanik 
ei reageerinud ühelegi mupo-poolsele 
kutsele ütluste andmiseks ning eitas 
kategooriliselt oma koerte osalemist 
rünnakutes, siis oli õnnelik asjaolu-
de kokkusattumine, et ametnikud ja 
koeraomanik saabusid täna hoiupaika 
üheaegselt. Kohapeal vormistas mupo 
vaneminspektor koerteomanikule 100 
euro suuruse rahatrahvi.

Koerte omanik eitas järjekindlalt oma 
koerte vabaduses viibimist ja rünna-
kuid ning ka seda, et tema loomad 
on varem hoiupaigas korduvalt viibi-
nud. Arvutist välja otsitud koerte vara-
sem ajalugu näitas aga, et kolme aasta 
jooksul on koerad olnud kinni püütud 
vähemalt kümnel korral. Samuti näh-

K ommunaalamet on esitanud 
taotluse Kose teel teemaal asuva-
te ohtlike ja haigete puude maha 

võtmiseks.  Keskkonnaameti spetsialis-
tide hinnangul tuleks läheduses maha 
võtta kokku 44 inimestele ja nende 
varale ohtlikku haigestunud ja kuiva-
nud puud, millest vaid pooled on kahel 
pool Kose tee äärt ning ülejäänud kau-
gemal pargialal. Mahavõtmisele ei lähe 
kaugeltki kõik Kose teel olevad puud.

1. aprillil korraldas Pirita Linnaosa 
Valitsus kohtumise Kose elanikega ning 
Kommunaalameti ja Keskkonnaameti 
spetsialistidega, et selgitada põhjalikult 
millised puud ja miks maha plaanitakse 
võtta. Linna dendroloog Sulev Järve 
käis koos elanikega Kose 8st Kose 48ni 
ning põhjendas iga küsimusi tekitanud 
puu juures selle maha võtmise vajadust. 

Kuigi nii mõnelgi juhul ei paistnud puu 
inimestele väga kehvas olukorras, näitas 
ja selgitas dendroloog puu haigusi ja 
tegelikku olukorda, mis vilumata silma-
le võib jääda nägemata. Kui ühel hetkel 
tundub, et puu seisab veel aastaid, võib 
tegelikult muutuda olukord väga kii-
resti ning ohtlikult. Kommunaalamet 
põhjendas, et ohtlike puude eest tuleb 
vastutada linnaametil ning seetõttu 
palutigi Keskkonnaameti spetsialistidel 
anda oma hinnang puude olukorra 

kohta. Kuigi elanike jaoks on puudel 
emotsionaalne väärtus ning lehtedes 
tänav on kahtlemata ilus, tuleb juhul, 
kui puu kellegi varale või kellelegi 
endale peale kukub, vastutada linnal. 

Mõisteti, et haiged ja ohtlikud puud 
tuleb maha võtta, kuid elanikel oli 
samas kartus, et maha võetud puude 
asemel soovitakse seejärel laiendada 
autoteed ning masinad hakkavad täna-
val veelgi rohkem, gaas põhjas, liikuma.

Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder 
kinnitas tänava elanikele, et teelaiendu-
se plaani linnal ei ole ning seda ei kavat-
se linnaosavalitsus ka taotleda. Küll aga 
arutatakse linnaametite spetsialistidega 
seda, millised on võimalused mõne 
maha võetava puu asendamiseks uuega, 
et pärast ohtude kõrvaldamist jääks 
tänav jätkuvalt looduskauniks. Samuti 
püütakse võimaluse korral jätta osa 
mahavõtmisele minevaid puid alles.

Lisaks puudele arutati ka liikluse üle. 
Jutu ilmestamiseks tuhises seltskonnast 
kohtumise lõpus mööda enda tegevu-
sest mitte aru andev autojuht. Kui mõni 
elanik leidis, et paigaldada võiks märgi, 
mis lubab piirkiiruseks 40 km/h, siis 
teisalt leiti, et maniakile ei loe paraku 
ka märk mitte.

N ii nagu ka varasematel aas-
tatel ei ole Pirita Linnaosa 
Valitsusel võimalust ega soovi 

nudistidele eraldi rannalõiku avada. 
Alasti rannas viibimine on linnaosa 
jaoks kategooriline ei. 

Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder 
ütles, et varasematel aastatel on lin-
naosale saadetud kirju ning on ka 
kogutud allkirju nudistide rannas vii-
bimise vastu. „Avalikku korda tuleb 
Pirita rannas järgida. Alasti viibi-
mist võib harrastada oma koduseinte 
vahel, mitte aga avalikus Pirita ran-
nas," ütles Mölder.

Nudistid jäid neile eraldatud ranna-
alast ilma 2009. aasta supelhooaja 
alguses, kui ei soovinud linnaosaga 
koostööd teha, vaid arvasid paremaks 
linna vastu kohtusse pöörduda. Kahel 
eelneval aastal oli linn neile ranna-ala 
eraldanud, kuid see nudiste ei rahul-
danud.

Aastal 2007 ja 2008 eraldas linnaosa 
Pirita linnaosavanema korraldusega 
nudistidele 180 meetri pikkuse ja 
30 meetri laiuse rannariba suunaga 
Meriväljalt Piritale. Selline lahendus 
nudiste ei rahuldanud ja nad ürita-
sid tulutult linnaosa korraldust kohtu 
kaudu vaidlustada. 

Nudistid jäävad
 rannaalata

Kõivu teel tuleb ära mahtuda kõigil liiklejatel.

Üks koertest, keda Munitsipaalpolitsei inspektorid hoiupaiga lehel märkasid.
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S eitsmes talgukevad on hoogu 
kogumas: Teeme Ära talgu-
päeva meeskond kutsub kõiki 

inimesi, kogukondi, ühendusi, asu-
tusi ja ettevõtteid üle Eesti korral-
dama 3. mail ühiselt talguid. Maikuu 
esimesel laupäeval peetav Teeme Ära 
talgupäev on aastatega kujunenud 
kümnete tuhandete eestimaalaste 
jaoks kevadiseks oodatud suursünd-
museks, mil tullakse kokku ning võe-
takse käsile kodukandis kõige paki-
lisemalt ärategemist vajavad tööd. 
Talgute registreerimiseks on avatud 
uuenenud talguveeb aadressil www.
teemeara.ee.

Teeme Ära kodulehel on regist-
reeritud praegu näiteks vabadus-
võitlejate rahula kevadkoristus  
Metsakalmistul. Julgustame kõiki 
Pirita linnaosa inimesi algatama 
talguid seal, kus miski ärategemist 
vajab. Iga inimene ja iga kogukond 
saab ikka ise otsustada, millised tööd 
ja tegemised 3. mai talgupäeval ühi-
selt ette võetakse. Avalikus ruumis 
tehtavatele koristustöödele lubas õla 
alla panna ka Pirita linnaosa valitsus, 
aidates vajadusel näiteks prügi ära-
veoga. Selleks tuleks talgute eestve-
dajal ühendust võtta Pirita linnama-
janduse osakonna juhataja Merike 
Kalamiga.

Nagu juba kahel varasemal aastal, 
saavad talgujuhid, kes on registreeri-
nud oma talgud Teeme Ära kodule-
hel, talgute stardipaketi. 

Talgutele saab registreeruda 14. 
aprillist – selleks ajaks on talguveebis 
juba piisav hulk talguid, mille vahel 
valida. Mulluse talgupäeva tagasi-
vaatena: 2013. aastal korraldati üle 
Eesti 1522 talgut, millest võttis osa 
40 098 talgulist. 

Teeme ära Pirital!

P ärnamäel avatakse 7. aprillil 2014  
jäätmejaam, mis on suurepärane 
uudis ennekõike Pirita linnaosa 

elanikkonnale.
Pärnamäe jäätmejaama on rajanud 
Tallinna ja Loksa linna poolt asuta-
tud Mittetulundusühing Keskkonna-
teenused,kes sai selleks välisrahastuse 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse 
kaudu. Jäätmete vastuvõtu hinnad 
on soodsamad kui teistes Tallinna 
jäätmejaamades. Jäätmejaama ees-
märk on paremini ja tõhusamalt tee-
nindada Tallinna elanikke ja ette-
võtteid. Jäätmejaamas võetakse vastu 
peamiselt taaskasutatavaid jäätmeid 
ning suuregabariidilisi jäätmeid, nagu 
mööbel, kodumasinad, olmemasinad 
jms. Jäätmejaama operaator on MTÜ 
Keskkonnateenused, kes korraldab 
kohapeal jäätmete vastuvõtmise ning 
nende edasise käitlusesse suunamise. 
Jäätmejaamas teenindab ja nõustab 
jäätmejaama operaator.

Taaskasutatavate jäätmete ABC!
Paberi ja papi konteinerisse sobivad 
ajalehed, ajakirjad, paljundus- ja printe-
ripaber, joonistus- ja kirjapaber, jõupa-

ber, papp, lainepapp, puhtad paberko-
tid, kaanteta raamatud, vihikud, papp-
kastid ja karbid ning puhtad paber-
pakendid. Segapakendikonteinerisse 
sobivad plastpakend (kile, plastnõud 
ja karbid, jogurti ja võitopsid, õli, ket-
šupi ja majoneesipudelid, kosmeetika 
ja hooldustoodete pakendid, plast-
nõud, karbid), joogikartong (kartongist 
piima- ja mahlapakendid), metallpa-
kend (konservipurgid, toidu- ja joogi-
pakendite metallkaaned ning korgid) 
ja klaaspakend (värvitust ja värvilisest 
klaasist alkoholipudelid, klaaspurgid). 
Pakendid peavad olema võimalus-
te piires puhtad ja kindlasti tühjad. 
Tagatisraha märgiga metall, plast- ja 
klaaspakendid on otstarbekas tagastada 
taarapunktides või taaraautomaatides.
Pärnamäe jäätmejaam on avatud kol-
mapäeval, neljapäeval ja reedel kell 14 
- 19 ja esmapäeval, laupäeval ja püha-
päeval kell 10 - 15. Riigipühadel on 
jäätmejaam suletud.
Pärnamäe jäätmejaamas võetakse 
vastu jäätmeid nii elanikkonnalt kui 
ka ettevõtetelt. Oodatud on esmalt 
Pirita linnaosa ja ka Lasnamäe linnaosa 
elanikud. Jäätmeplatsil on konteine-

rid ning iga jääde tuleb panna eraldi 
konteinerisse. Vastuvõetavate jäätmete 
hinnakirjade kohta saab informatsiooni 

tel  6026 752, koha peal jäätmejaa-
ma operaatorilt või kodulehelt www.
jäätmejaam.ee

     Ohtlike jäätmete kogumisreid Pirital
  Pühapäeval  27. aprill  2014

  10.00 - 10.20      Viirpuu tee/Viimsi tee ristmikul
  10.40 – 11.00     Aianduse 64 (Aianduse/Mugula tee ristmikul)
  11.20 – 11.40     Kesk tee/ Haaviku ( Merivälja poe ees)  
  12.00 – 12.15     Randvere tee 115 (Ecoland hotelli ees)
  12.35 – 12.50     Kelluka tee 21/23 ( Kelluka poe ees)  
  13.10 – 13.25     Vabaõhukooli 16 vastas parklas
  13.45 – 14.00     Urva 5 (endise Maarjamäe poe ees)

  ELANIKELT VASTUVÕETAVATE OHTLIKE JÄÄTMETE NIMEKIRI

  -  Pliiakud, leelisakud
  -  Patareid ja väikeakud
  -  Akuhape
  -  Ravimid
  -  Vanad värvid, lakid, lahustid
  -  Õli ja kütusefiltrid
  -  Aiandusmürgid, foto- ja muud olmekemikaalid
  -  Elavhõbeda sisaldavad jäätmed, sh elavhõbedalambid
  -  Elektri- ja elektroonikajäätmed (vana kodutehnika) 

Üleliigse saab nüüdsest viia Pärnamäe jäätmejaama

Kiibista ja registreeri oma kass
soodushinnaga!

A lates 26. aprillist jätkuvad Tallinna erinevates piirkondades kasside kiibis-
tamisaktsioonid. Tallinna elanikule on hind 5 eurot. Kiibistamisele tuleb 
kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kassi vaktsineerimistunnistus. 

Tasumine toimub ainult sularahas! Infot aktsioonide kohta saab Tallinna veebile-
helt  www.tallinn.ee/lemmikloom või telefonil 6 164 004. NB! Alates 1. jaanuarist 
2015 peavad olema kõik Tallinnas peetavad kassid kiibistatud ja registreeritud 
Tallinna registris. 

Pirita linnaosas toimub kasside kiipimine 9. ja 10. mail, Merivälja tee 24 II 
korrusel.

T allinna Keskkonnaamet teatab 
Randvere tee 82a ja 88a kinnis-
tute detailplaneeringu keskkon-

namõju strateegilise hindamise (KSH) 
aruande avalikustamisest.
KSH aruande ja detailplaneeringuga 
on võimalik tutvuda perioodil 25.03.-
24.04.2014 Pirita Linnaosa Valitsuses 
(Merivälja tee 24) ning Tallinna linna 
veebilehel http://www.tallinn.ee/est/
Randvere-tee-82a.
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimu-
si KSH aruande kohta saab esitada 
kirjalikult Tallinna Keskkonnaameti 
aadressil Harju tn 13, 10130 Tallinn 
või e-posti aadressil keskkonnaamet@
tallinnlv.ee kuni 23.04.2014.

KSH aruande avalik arutelu toi-
mub 24.04.2014 kell 16.00 Pirita 
Sotsiaalkeskuses (Metsavahi tee 4).
Detailplaneeringu koostamine ja KSH 
on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 
21.09.2011 korraldusega nr 1473-k. 
Detailplaneeringu koostamise ees-
märk on Pirita linnaosas asuvate 
Randvere tee 82a ja 88a kinnistu-
te jagamine ning sihtotstarbe osa-
line muutmine maatulundusmaast 
elamumaaks ja transpordimaaks ning 
elamukruntidele ehitusõiguse mää-
ramine, tänava maa-alade ja liiklus-
korralduse täpsustamine, haljastuse ja 
heakorrastuse põhimõtete väljatööta-
mine, tehnovõrkude ja -rajatiste asu-
koha määramine.

Ametlik teadaanne

1. Heakorrakuu info edastamine (Pirita lehes, Pealinna lehes, internetis, Pirita 
kodulehel, facebooki lehel). Toimub aprillis, mais

2. Omavoliliste prügimägede likvideerimine, prahi koristamine, konteinerite täit-
mine ja vedu. Teeb linnaosavalitsus koostöös prügifirmadega. Toimub aprillis, mais.

3. Murdunud puude ja okste koristamine. Teeb Pirita Linnaosa Valitsus. Toimub 
aprillis, mais.

4. Tänavasiltide, puuduolevate majanumbrite, viitade paigaldamine ja puhastami-
ne. Teeb Pirita Linnaosa Valitsus. Toimub aprillis, mais.

5. Kinnistu omanike kaasamine oma kodu ja koduümbruse korrastamisele. Toimub 
aprillikuus ja 3. mai. Osalevad linnaosa elanikud.

6. Lillede istutamine 38 vaasi ja 26 amplisse. Puude ja põõsaste istutamine. Toimub 
maikuus. Teeb Pirita Linnaosa Valitsus koos lepingupartneritega.

7. Mänguväljakute atraktsioonide värvimine ja parandustööd. Toimub aprillis, 
mais. Teeb Pirita Linnaosa Valitsus. 

8. Pargiinventari paigaldamine parkidesse, haljasaladele, randa. Pargiinventari 
remont ja hooldus. Toimub aprillis, mais. Teeb Pirita Linnaosa Valitsus. 

9. Amortiseerunud prügikastide utiliseerimine ja uute paigaldamnine. Toimub 
aprillis, mais. Teeb Pirita Linnaosa Valitsus. 

10. Kontrollitakse puuduvaid majanumbreid, koristamata kinnistuid, linnamaa 
reostust, piirdeaedu, kaevetööde taastamist. Toimub aprillis, mais. Teevad Pirita 
Linnaosa Valitsus ja Munitsipaalpolitsei.

11. Puude ja põõsaste hooldus- ja kujunduslõikused teemaadel ja haljasaladel. 
Toimub aprillis, mais. Teevad Pirita Linnaosa Valitsus ja lepingupartnerid.

12. Maarjamäe klindi aluse koristamine. Toimub aprillis. Teeb Pirita Linnaosa 
Valitsus.

13. Haljasalade kevadine suurpuhastus. Toimub 14. aprill - 15. mai. Teeb WT 
Haldus OÜ.

14. Rannaala kevadine suurpuhastus, ettevalmistus suplushooajaks. Toimub 14. 
aprill - 15. mai. Teevad Pirita Linnaosa Valitsus ja lepingupartner.

15. Talgud Pirita rannametsas (tuulemurru ja olmeprahi koristus rannametsas). 
Toimub 10. mail. Kogunemine kell 11.00 rannahoone parklas. Talgusupp kell 
14.00. Ootame kõiki!

16. Põletuspäevad. Toimuvad 2.,3.,4. ja 16., 17.,18. mail. Tuld võib teha ainult 
sobivate ilmastikutingimuste korral.

17.  Talgud Merivälja pargis toimuvad 25. aprillil. Teevad Pirita Linnaosa Valitsus 
ja Merivälja kooli õpilased.

18. Talgud Kloostrimetsa discgolfi alal toimuvad mais. Osalevad discolfi huvilised.
Toimub ala parendamine ja täiendamine. Info 6 45 76 11 

19. Lasteaedade ja koolide koristustalgud. Hoovide korrastamine (jäätmete 
kokku korjamine, lehtede riisumine, mänguatraktsioonide värvimine ja parandus). 
Toimuvad 23. aprill - 3. mai. Teevad lasteaedade töötajad ja lapsevanemad koos-
töös Pirita  Linnaosa Valitsusega.

20. Amortiseerunud välikäimla likvideerimine Kose tee äärest metsast. Toimub 
mais. Teeb Pirita Linnaosa Valitsus. 

21. Võsa raie, murdunud puude ja okste koristamine Rummu metsas. Toimub 
aprillis. Teeb Pirita Linnaosa Valitsus. 

22. Talgud Lillepi pargis, tuulemurru likvideerimine. Toimuvad mais. Teevad selt-
sid koostöös Pirita Linnaosa Valitsusega.

23. Murdunud puude koristamine Pirita Maastikukaitsealal rippsilla juures. 
Toimub 10. mail. Teevad kohalikud elanikud ja Pirita Linnaosa Valitsus. 

24. Võsa ja murdunud puude raie Varsaallika oja ümbruses. Toimub 14. aprill - 
14.mai. Teevad Pirita Linnaosa Valitsus ja lepingupartnerid. 

25. Ohtlike jäätmete kogumine linnaosas koostöös Keskkonnaametiga.
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Pirita Vaba Aja Keskus, 
Merivälja tee 3

Näitus

4. aprillil kell 18.00 toimub Hiie nais-
maalijate rühmitus "Östrogeena 9" 
maalinäituse avamine. Näitus on üleval 
4. aprillist 2. maini.

Sündmused

12. aprillil kell 11−14 toimub Pirita 
lasteasjade kirbuturg
Müügile tuleb korralik ja vajalik las-
tekaup – nii tüdrukute kui poiste rii-
ded (50-164 cm), jalatsid (nr 18-3...), 
arendavad mängud ja mänguas-
jad, raamatud, lapsekandmisvahen-
did jne. Uudsena on kavas loengud 
emadele-isadele väikelaste teemadel 
koostöös Sünni ja Imetamise Eesti 
Tugiühinguga. Loengud toimuvad kir-
buturu ajal kõrvalruumis, osalustasu 3 
eur/loeng. Heategevuslik kohvik MTÜ 
Charity kuuma ja külma jooki, võileibu, 
pirukaid ja kooki. Vastutustundlik ja 
eesmärgipärane annetamine. Kirbuturu 
ajal on oodatud ja võetakse vastu anne-
tusi. Annetusvajaduste nimekiri ja kir-
buturu täpsem info asub aadressil www.
piritavak.ee/kirbukas ja FB-s: Pirita-
kirbukad. 

12. aprillil kell 18.00 Mari Kalkuni 
kontsert „Hinga, loe kümneni“
Kontsert on kõigile tasuta! Kontserdi 
ajal on avatud MTÜ Charity Piritali 
kohvik, mille tulu läheb erivajadusega 
laste toetuseks.
3. mai kell 17.00 − omaloominguõhtu 
"Lauasahtli lood ja laulud".
Pirita Vaba Aja Keskus kutsub igas 
vanuses huvilisi osalema omaloomin-
guõhtul! Oma loomingut ootame 
tutvustama veel lauasahtlisse või juba 
avalikult kirjutavaid poeete, prosais-
te ja teisi sõnameistreid. Oodatud on 
ka instrumentaalne ja vokaalne oma-
looming, mis on seatud akustilistele 
pillidele, olgu viimasteks kitarr, kla-
ver, ukulele või mõni muu instrument. 
Õhtu planeerimiseks palume esinejatel 
end registreerida meie kodulehel www.
piritavak.ee/omalooming, kuid lavale 
minek on vabatahtlik. Küsi lisa kirju-
tades e-mailil kadi@piritavak.ee või 
helistades tel 645 7627, 521 6078 (Kadi 
Kallavus).
Suvised linnalaagrid 2014.
Sellel suvel toimub kokku kolm viie-
päevast linnalaagrit: 30. juuni−4. 
juuli, 28. juuli−1. august ja 11.−15. 
august. Täpsem info kodulehel 1. 
aprillist : www.piritavak.ee/laagrid. 
Registreerumine alates 5. maist. 

Veel infot tegevuste kohta: 
www.piritavak.ee/pirita
Tel 645 7625

Pirita Sotsiaalkeskus, 
Metsavahi tee 4

Näitus

Alates 7. aprillist on Pirita 
Sotsiaalkeskuse saalis avatud Viljandi 
keldristuudio maalinäitus.

Sündmused

17. aprill kell 11.00 Kose eakate koh-
vihommik.
NB! Seoses ülestõusmispühadega on 
18. aprillil  Pirita Sotsiaalkeskus sule-
tud.
Aprillis ei toimu Pirita Sotsiaalkeskuses 
keskea keskpäevatantsu.
Erivajadusega laste Kohtumisnurka ei 
toimu 19. aprillil.

Täpne info tegevuste kohta 
www.piritavak.ee/sotsiaalkeskus
tel 606 9050

Kose Vaba Aja Keskus, 
Puhkekodu tee 55b

Avatud ringid noortele

9. aprill kell 16.00 – Kunstiring
16. aprill kell 16.00 – Kokkamine. 
Seekord valmistame midagi maitsvat 
Saksamaa köögist.

Sündmused noortele

3. aprill kell 16.00 – Pinksiturniir.
10. aprill kell 16.00 – Võistlused. Ilusa 
ilma korral teeme erinevaid sportlikke 
ja meelelahutuslikke võistlusi õues.
17. aprill kell 15.00 – Fotojaht. 
Võimalusel kaasa võtta oma fotokaame-
ra või telefon, mis pildistab. Koguneme 
keskuses, fotojaht toimub õues.
23. aprill kell 16.00 – Kunstiteraapia. 
Teeme erinevaid joonistusharjutusi, 
samuti proovime arendavaid impro-
teatri mänge.
24. aprill kell 15.00 – Rattapäev. Aeg 
ratas taas õue tuua, see meiega koos üle 
vaadata, kas kõik on korras. Räägime 
sellest, mis peab rattal olema, et sõit 
oleks ohutu. Teeme ratta seljas erine-
vaid võistlusi, jagame põnevaid mater-
jale. Tule ava rattahooaeg!
25. aprill kell 16.00 – Piljarditurniir.
30. aprill kell 16.00 – Moepäev. Räägime 
moest ja selle ajaloost. Proovime ka 
praktiliselt kleite kujundada.

Täiskasvanutele

25. aprill kell 11.00 – Emade ja bee-
bide kohtumishommik. Ootame kõiki 
noori emasid ühisele hommikule koos 
mängimise, tutvumise ja kohvilauaga. 
Kohtumine on kõigile tasuta.

Eakatele

17. aprill kell 11.00 - Eakate hommik

Registreerimine ja jooksev info tege-
vuste kohta: E-mail: kose@piritavak.
ee
www: www.piritavak.ee/kose ja www.
facebook.com/kose.vabaajakeskus 
Tel. 600 6391 ja 5300 6282

Mähe Vaba Aja Keskus, 
Aianduse tee 64

Huviringid noortele

2. aprill kell 16:00 − Kunsti-ja meis-
terdamisring.
30. aprill kell 17.00 − Kodutütarde 
kohtumised. Ootame kõiki särasilm-
seid ja südamlikke tüdrukuid vanuses 
8-18 eluaastat. 
Rohkemat infot: preilimandmets@
gmail.com või Mähe Vaba Aja 
Keskusest koha pealt.
11. aprill kell 17.00-19.00 − Tüdrukute 
klubi. Vajalik registreerimine aadressil: 
mahe@piritavak.ee, tel: 5300 4080 või 
Mähe Vaba Aja Keskuses kohapeal.

Sündmused

1. aprill kell 16.00 − Naljapäev. 
Päev täis nalja, naeru ning teadmisi. 
8. aprill kell 15.00 − Liikluspäev. 
Kavas erinevad liiklusteemalised män-
gud (pusled, kaardimäng, lauamäng jne 
maanteeametilt), seaduste tutvustami-
ne ning teadmistekontroll liiklustestide 
lahendamise läbi. 
9. aprill kell 17.00 − Bingo kolma-
päev. Lõbus ja kaasahaarav bingomäng, 
mis on kohandatud just noorte jaoks. 
15. aprill kell 14.00 − Kunsti-ja meis-
terdamispäev. Meisterdame munade-
püha kaunistusi ning teeme muid ette-
valmistusi munadepüha tähistamiseks. 
16. aprill kell 16.00 − Munadepüha 
tähistamine.  Värvime erinevate teh-
nikatega mune, räägime munadepüha 
saamisloost ning lõpetame munakoksi-
mise võistlusega. 
22. aprill kell 16.00 − Mälumäng. 
Paneme proovile noorte mälu vahvas 
mälumängus.
25. aprill kell 15.00 − 
Vigursõiduvõistlus ja jalgrattamatk. 
Rajame Mähe Vaba Aja Keskuse juur-
de ajutise vigursõiduraja ning pärast 
võistlust on võimalus osaleda väike-
sel rattaretkel. Vajalik isikliku jalgratta 
olemasolu, kiiver ning matkale soovi 
korral kaasa võtta snäkke ning juua 
(soovitatavalt vesi). Jalgrattamatk toi-
mub ainult ilusa ilma korral! 
29. aprill kell 16.00 − Võistlusmängude 
õhtu. Erinevad teate-, nuputamis- 
ning osavusmängud. Võidab see, kes 
saab kokkuvõttes kõige rohkem punkte. 
Tublimatele auhinnad!

Täiskasvanutele

Täiskasvanutele

3. aprill kell 11.00 − Eakate kunsti- ja 
meisterdamisring. Ringis osalemine 
on tasuta!
11. aprill kell 11.00 − Vestlusringid 
beebiga peredele. Oled oodatud koos 
lapsega!  Riietu vabalt ja mugavalt. 
Istume mattidel. Lapsele võta kaasa 
mõni mänguasi. Registreerumine on 
VAJALIK aadressil: mahe@piritavak.
ee  või tel: 53004080. Omaosalustasu 
on 3 eur / pere kohta, tasumine koha-
peal. Juhendab ämmaemand, toitumi-
se ja imetamise nõustaja, joogaõpetaja 
Ülle Lember. Kohtumise teema: imiku 
ja väikelapse vajadused; lapse areng, 
uued oskused ja vajadused; lähedus, 
jonnimine ja “ära hellitamine”; lapse 
keelamine ja turvalisus.

 

Avalda arvamust! 
Palun jaga meiega oma soove ja ideid, milliseid vaba aja veetmise võimalusi, 
kultuurisündmusi või muid harivaid tegevusi võiks Pirital toimuda. 
Kas tunned puudust loengutest, koolitustest, huviringidest, kontsertidest või teistest 
sündmustest Pirital? 
Mine aadressile www.piritavak.ee/arvamus või kirjuta kadi@piritavak.ee ja pane oma 
soovid ning ideed kirja. 
 

Avalda arvamust!

Palun jaga meiega oma soove ja ideid, milliseid vaba aja veetmise võimalusi, kultuurisündmusi 
või muid harivaid tegevusi võiks Pirital toimuda.
Kas tunned puudust loengutest, koolitustest, huviringidest, kontsertidest või teistest sündmus-
test Pirital?

Mine aadressile http://piritavak.ask.mikare.net/arvamus  või kirjuta kadi@piritavak.ee ja pane 
oma soovid ning ideed kirja.

Pilatese treeningud Mähe Vaba 
Aja Keskuses. Treeningajad: E 
19.00−20.00 ja N 17.10−18.10. NB! 
Treeningule tulles kaasa võtta isiklik 
treeningmatt ning riietuda mugavalt. 
Registreerumine ja täpsem info madli.
toost@gmail.com; 5665 2081.
Täiskasvanute jooga, 1 kord nädalas 
– neljapäeviti kell 18.30. Kord nädalas 
on võimalik Mähe Vaba Aja Keskuses 
osaleda täiskasvanute joogas Vaike 
Kureli juhendamisel. Osavõtutasu 5€. 
Kaasa võtta oma võimlemismatt, riie-
tuda mugavalt. 

Registreerimine ja jooksev info tege-
vuste kohta: 
E-mail: mahe@piritavak.ee
www: www.piritavak.ee/mahe ja www.
facebook.com/mahevabaajakeskus 
Tel. 605 9516
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Sõber Karud Pirita Majandusgümnaasiumis

MTÜ Lastekaitse Liidu projekt 
„Kiusamisest vabaks!“ jõudis Eestisse 
Taanist 2010. aastal, mil võimaluse kiu-
samist ennetava projektiga liituda said 
lasteaiad. Sel sügisel alustati koolidele 
suunatud projektiga „Kiusamisest vaba 
kool“, millega liitus 25 Eesti kooli, neist 
kaheksa Tallinnast. Teiste hulgas on 
Pirita Majandusgümnaasium. Iga kooli 
esindab kaks 1. klassi klassijuhatajat 
ning kooli juhtkonna liige või tugi-
spetsialist. Meie kooli meeskonnas on 
klassiõpetajad Aile Laumets ja Mirjam 
Hallingu ning sotsiaalpedagoog Triinu 
Orumaa. 
„Kiusamisest vaba kool“ toob kooli-
desse kiusamist ennetava metoodika. 
Eesmärgiks on kujundada klassis käi-
tumiskultuur, mis tunnustab sallivust, 
austust, hoolivust ja julgust sekkuda 
ebaõiglastesse olukordadesse. Lapsed 
õpivad erinevate tegevuste käigus vahet 
tegema heal ja halval, käituma ise õigla-
selt ja teisi austavalt ning sekkuma, kui 
kellelegi liiga tehakse. Kõige olulisem 
on, et klassis oleks turvaline ja meeldiv 

õhkkond, kus kiusamiskäitumisel ei ole 
võimalik areneda, sest sellele on vastu 
kõik lapsed, vanemad ja õpetajad.
Koolide meeskonnad läbivad 1,5 
aasta jooksul neli põhjalikku koolitust. 
Esimesel koolitusel said kõik õpetajad 
mahuka kohvri metoodiliste vahendi-

tega. Samuti jõudsid koolidesse kõikide 
osalejate kõige suuremad sõbrad - peh-
med lilla karud e Sõber Karud, kellele 
ja kelle abil saavad lapsed rääkida oma 
rõõmudest ja muredest, mängida läbi 
erinevaid olukordi ja jutustada lugusid. 
Tänaseks on meie kooli Sõber Karud 

leidnud koha klassiruumis, kus lapsed 
saavad nendega terve koolipäeva koos 
olla. Õpetajad viivad läbi temaatilisi 
tunde ja nn karukoosolekuid, vastavaid 
teemasid käsitletakse lõimitult aine-
tundides. Oleme oma meeskonnaga 
tutvustanud projekti ja õppevahen-
deid ka teistele algklasside õpetajatele. 
Usume, et kõik on varmad kasutama 
uusi võimalusi ja vahendeid koolitun-
dides sõprusest ja suhetest rääkimiseks. 
Tore on tõdeda, et paljud meie lapsed ja 
lapsevanemad tundsid Sõber Karu juba 
lasteaiast ning taaskohtumine temaga 
oli rõõmus sündmus. 

Õpetajatele annab projekt „Kiusamisest 
vaba kool“ lisaks uutele võimalustele 
planeerida ja läbi viia kiusamist enne-
tavaid tegevusi ka võimaluse vahetada 
kogemusi teiste pilootkoolide õpeta-
jatega. 

Järgmine Tallinna piirkonna koolide 
kohtumine toimub juba aprillis Pirital, 
meie oma koolis.

T allinna Botaanikaaed kutsub 
17.-20. aprillini tähistama 
ülestõusmispühi ning kutsub 

näitusele „Palmid ja piiblitaimed“. 
Piiblis on erinevate allikate väitel 
mainitud 110-128 erinevat taime-
liiki. Viigipuu, õlipuu, seeder ning 
küpress on ka tänapäeval hästi tun-
tud, hea ja kurja tundmise puu ja elu-
puu on aga tähenduslikud sümbolid. 
Maailmas on kirjeldatud 2581 pal-
miliiki 184 perekonnast ning näituse 
külastajal on võimalus paljusid neist 
ka näha. 
18.-19. aprillil müüb Aiamaailm näi-
tusesaalis taimede seemneid ja lille-
sibulaid.
20. aprill on kõik oodatud juhendaja 
Aive näpunäidete järgi endale tore-
dat pühademuna värvima!

Botaanikaaias on 
palmid ja 

piiblitaimed

Rahvarinde muuseum kogub pilte Balti ketist

R ahvarinde muuseum kutsub 
annetama loodavasse eksposit-
siooni fotomälestusi Balti ketist.

Tänavu augustis möödub Eesti lähiaja-
loo suursündmusest 25 aastat. Balti keti 
päeva aitavad kahtlemata kõige pare-
mini ja ehedamalt meenutada osalejate 
endi tehtud fotod. Juhul kui ei soovita 
oma fotot muuseumile ära anda, tehak-
se sellest koopia ning originaal tagasta-
takse omanikule.
Rahvarinde muuseumist alustab muu-
seumiööl 17. mail 2014 teekonda Balti 
keti lugu jutustav rändnäitus „Kes on 
Su kõrval?“. Kõigisse peatuspaikadesse 

kaheks nädalaks üles seatav rändnäitus 
liigub Tallinnast edasi mööda keti tee-
konda läbi Eesti.
Eestimaa Rahvarinde algatatud rahu-
meelne protestiaktsioon oli ainulaad-
ne ettevõtmine. Balti keti lülitamine 
2009. aastal UNESCO Maailma Mälu 
programmi kinnitab selle mõjuka rahu-
meelse aktsiooni laiaulatuslikku tähen-
dust maailma ajaloos.

Balti kett on Eesti, Läti ja Leedu rahva 
ajaloos seni suurim ühine aktsioon ja 
suurim rahumeelne protestiaktsioon, 
mida on Euroopa kunagi näinud. 

Aktsiooniga tähistati Balti riikide sõja-
järgset saatust määranud Molotovi-
Ribbentropi pakti kuritegeliku salapro-
tokolli sõlmimise 50. aastapäeva. 
Tallinn tähistab 25 aasta möödumist 
Balti ketist suurejooneliselt. Üheks 
kesksemaks tähtpäevasündmuseks on 
plaanitud temaatilise ajastuhõngulise 
kavaga kontserttuur - kontserdid toi-
muvad nii Tallinnas kui ka veel kahes 
Eesti linnas, mida Balti kett toona 
läbis.  

Kavas on ka ajalooliste materjali-
de publitseerimine - teemakohaste 

materjalide avaldamine üleriigilistes ja 
piirkondlikes väljaannetes. Valmib ka 
dokumentaalmaterjalidel ning tänas-
tel intervjuudel-üldistustel-järeldustel 
põhinev film Balti ketist ning raamat 
tööpealkirjaga „Balti kett 25“. Koostöös 
Rahvarinde muuseumiga valmib ka 
veebileht, millele kogutakse infot Balti 
ketist, Rahvarindest ja teistest seotud 
teemadest.

Tallinn võõrustab ka Balti ketile 
pühendatud jalgrattatuuri 23. ja 24. 
augustil 2014, mis saab alguse Pärnust 
ja lõpeb Tallinnas.K äesolev aasta on liikumisaasta 

ning Tallinna Teletorn võtab 
üleskutsest aktiivselt osa tähis-

tades Teletorni taasavamist  trepi-
jooksuga 6. aprillil. Kõigil huvilistel 
on võimalus ennast proovile panna 
ning läbida 870 trepiastet. Sellel aas-
tal on trepijooks lisatud ka rahvus-
vahelisse tornide trepijooksu sarja. 
Peaauhinnaks on pääs finaaljooksule 
Empire State Buildingu kuulsatele 
treppidele. Registreerimine on ava-
tud aadressil: www.osport.ee
Aprillis avasime moenäituse 
"Ideevorm", mis on ülevaatlik foto-
näitus Eesti Kunstiakadeemia moe-
disaini- ja stilistikatudengite töödest 
ja on valminud moekunstnik Marit 
Ilisoni juhendamisel eksperimentaal-
se vormiõpetuse raames. Tavaliselt 
tegeleb moedisainer kangaga, kuid 
selle kursuse eesmärgiks oli leida eri-
nevaid võimalusi teiste materjalidega.
Kunstinäitust on võimalik vaatama 
tulla 5. maini.
Suvel saab nautida Teletorni õuel 
lavastust "Dara- Para". Etenduse on 
kirjutanud Erni Kask Rakvere teat-
rist. Lavastajaks Anti Kobin teatrist 
NUKU. Muusika on kirjutanud Stig 
Rästa ning lavadebüüdi näitlejana 
teeb Elina Born. 
Tegemist on fantaasiaküllase etendu-
sega, mis räägib erinevate kultuuride 
üksteise mõistmisest. Kuidas mõista 
võõraid, kes tunduvad meist väga 
erinevad?
Etenduses saab näha fantaasiakülla-
seid tegelasi, tsirkust ja akrobaatikat, 
teadusteatrit ning põnevat koreo-
graafiat. Täpsema info leiate meie 
kodulehelt www.teletorn.ee
Kaunist sooja kevadet ja kohtumiseni 
Teletornis!

Sündmusi 
teletornis

Kass otsib kodu

K loostrimetsast on leitud emane 
Pärsia kass. Leidja sõnul näeb 
kass terve välja ja oskab käia 

liivakastis. Kass on kas ära kadunud või 
maha jäetud. Seega otsib kiisu  vana või 
juba uut toredat omanikku, sest leidjal 
puudub võimalus kass endale jätta. 
 
Lisainfo: 55644040 Märt

Linnaosavalitsus koputab reklaamiga
 reostajate südametunnistusele

Pirita linnaosavalitsus paigaldas 
Merivälja teele reklaamtahvli, mille 
ühel poolel on üleskutse mitte risustada 
ümbruskonda ning jääda seeläbi ini-
meseks ja teisel poolel prügisse uppuv 
konteiner. 
 
Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder 
sõnas, et ebatavalise sammuni viisid 
reegleid mitte järgivad inimesed, kes 
jätkuvalt ei austa Pirita elanikke ega 
linnaosa heakorda. „Otsustasime keva-
de hakul inimeste südametunnistusele 
koputada,“ selgitas Mölder.
 
Lisaks sellele, et prügi lennutatakse 

metsa alla ja tänavatele, on tõsiseks 
probleemiks, et ühiskonteinereid ei 
kasutata nii nagu ette nähtud. „See, et 
konteineritesse pannakse sinna mit-
tekuuluvaid asju ning nende kõrvale 
jäetakse vanu diivaneid ja külmkappe 
ei lähe mitte,“ toonitas Mölder, kelle 
sõnul riivab selline olukord silma ning 
prügistaja jäetud prahi äraveo eest tuleb 
kukrut kergendada maksumaksjal.
 
Pirital on 10 asupaika, kus on kontei-
nerid nii klaasi-, sega- ja papppaken-
dite jaoks ning Rummu teel võetakse 
vastu ka ohtlike jäätmeid. 8. aprillil 
avatakse Pirital Pärnamäe jäätmejaam. 

Reklaam Merivälja teel kutsub inimesi üles mõistlikkusele.

Sõber karu on saanud koolipere liikmeks. 
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Südameapteek 
hoiab Sind tervena!

Südameapteekides
vererõhu mõõtmine tasuta

 

Aprillis Pirita apteegis kolesterooli mõõtmine 1€ * 

PIRITA APTEEK

Avatud: E-R 09-19, L 09-16, P suletud
Merivälja tee 24, tel 623 7482

HJERTEMAGNYL TABLETID.  ENNETAB INFARKTI JA INSULTI
75mg+10,5mg N100; 150mg+21mg N100
Toimeaine: atsetüülsalitsüülhape, magneesiumoksiid
Tromboosi profülaktika südame isheemiatõve, 
müokardiinfarkti või ajuinfarkti korral ja pärast südame 
pärgarterite revaskularsisatsiooni protseduuri. Käsimüügiravim

Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte. 
Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. 

Pakkumine kehtib kuni 30.04.2014 või kuni kaupa jätkub.

* Registreeru kolesterooli mõõtmisele tel 623 7482
Kolesterooli taset soovitame mõõta 2 x aastas

-30%
Südamekuul

Lisaks kliendikaardiga 
veel - 5%

MÄHE APTEEK

Avatud: E-R 09-19, L 10-16, P suletud
Pärnamäe tee 114, tel 623 8482

Vaata ka parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

TULE KONSULTATSIOONILE!

OST    MÜÜK    ÜÜR    HINDAMINE    EHITUS   INVESTEERIMINE

Helen Siller
50 54 661
66 84 700

Ville Värk
51 32 422
66 84 700

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või 
garderoobi projekteerimisel. Parimad 
hinnad. Tel. 522 1151. 
Info www.nagusul.ee

Pirita Pesumaja,Regati pst.1, võtab 
tööle operaator- teenindaja. Eeliseks 
painduv töögraafik. Info 5542192.

Tasuta äravedu – mööbel, kodutehni-
ka, riided, nõud jm. mis on korralikud 
ja kasutuskõlbulikud,  kuid teie kodus 
enam kasutust ei leia.  Edendame 
keskkonnasäästlikku tarbimist, toi-
metame teie asjad uutele õnnelikele 
omanikele. Tel. 53226290

Lõikan hekki, teen saetöid ja võsalõi-
kus.Tel.555 47291

Kevadine viljapuude hooldus- ja noo-
renduslõikus ning aedade koristami-
ne. Tel 55 47 278

Ostan teie kasutu sõiduki, tulen ise 
järgi ja pakun parimat hinda. Tel 
56955775

3. aastane tüdruk ostib toredat hoidjat 
lasteaia haigusperioodideks ja vahel 
ka õhtusteks aegadeks. Hoid vaba 
graafiku alusel, asukoht Merivälja. 
Info telefonil 51 84 988 (Gerda).

Viljapuude lõikamine. Tallinn ja  
Tallinna lähiümbrus.
Tel.533 24302

Müüa mett otse mesinikult koos 
tasuta kojuveoga. Hetkel valikus met-
saõiemesi ja sertifikaadiga ökomesi. 
Hinnad alates 5 eurot. Helistada tele-
fonil 53567218

Raamatud,mida teil vaja pole,viime 
tasuta jalust ära.Sobivad kõik 
raamatud,igas seisukorras.Tee riiuli-
tele ruumi Tel 53 468 430

Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega 
müüa liiva, mulda, killustikku, asfaldi-
puru, kruusa, sõnnikut ja täitepinnast. 
Tel.5092936

Kogemustega haljastustöötaja teeb 
eraaedades hooldus-ja rajamistöid. 
Tel.56638280.e-mail alehter@hot.ee.

Oksapurustaja rent kohaletoomisega, 
30.- €. Telli internetist oksapurustaja.
eu või telefon 515 4962

Õpiabi põhikooli õpilasele matemaa-
tikas ja füüsikas.
Kontakttunnid toimuvad Meriväljal.
javar@javar.ee

Otsime eesti ja vene keelt kõnelevat 
müüjat Läänemere Selveris asuvas-
se lemmikloomapoodi. Lisainfo tel. 
5103886 või info@caramira.ee 

Teostame väikesemahulisi transpor-
diteenuseid erinevate järelhaagistega 
(Kuni 3T).
Liiva, killustiku ja mulla müük - 
objektilt äravedu. Tel: 5251 989 info@
haagisterent.ee www.haagisterent.ee

Pilatese treeningud Pirita Vaba Aja 
Keskuses kolmapäeviti ja reedeti kell 
9.30-10.30. Pilates sobib kõigile, kes 
soovivad enda tervist võimlemise abil 
parandada, säilitada ja ennetada vigas-
tusi. Treeninguid juhendab füsiotera-
peut, treener Madli Toots. Lisainfo 
madli.toots@gmail.com; 56652081

Kivikorstnate ehitamine ja korstna-
pühkimine kutsetunnistusega tegija-
telt 51 88889

Raamatud,mida teil vaja pole,viime 
tasuta jalust ära.Sobivad kõik 
raamatud,igas seisukorras.Tee riiuli-
tele ruumi Tel 53 468 430

Otsime kogemustega ja rõõmsameel-
set lapsehoidjat, kes aeg-ajalt aitaks 
kui 2 ja 4 aastane tüdruk lasteaiast 
koju jäävad, õhtuti ja suveperioodil. 
Elame Meriväljal. Tasu kokkuleppel. 
Lisainfo tel 56 560 555 Kristine

Viljapuude ja -põõsaste lõikus.
Tel.    52 25 103, 6 23 23 80
e-post tonurahn@gmail.com

" Litsenseeritud korstnapühkimis-
tööd, korstnapühkimisakti väljas-
tamine kindlustusseltside jaoks. 
Küttekollete ehitus ja remont. Tel. 56 
900 686, korsten.korda@gmail.com "

OG Elektra AS-i
kauplusesse võetakse tööle

В магазин OG Ele
возьмут на работу

Kelle põhilisteks tööülesanneteks on ostjate viisakas, kiire ja korrektne
teenindamine, müügisaali korrastamine, kaubariiulite täitmine ning
kaupade pakendamine ja markeerimine.

В чьи основные трудовые обязанности

Предлагаем тебе:

входит вежливое обслуживание
клиентов, работа в торговом зале, заполнение полок и упаковка и маркировка
товаров.

Pakume Sulle: • asjalikku väljaõpet • kaasaegset töökeskkonda
• konkurentsivõimelist ja töötulemustele orienteeritud töötasu
• tasuta lõunasööki • firmasisest arenguvõimalust

• хорошее обучение • современные условия труда
• конкурентоспособную и ориентированную на результаты работы оплату
труда • бесплатный обед • продвежение внутри фирмы

Kandideerimiseks palun saada enda CV meiliaadressile
personal@ogelektra.ee

või postiga Vilde 6a, Rakvere. Lisainfo telefonil 660 5060.
Kaupluse aadress: Randvere tee 115, Tallinn.

Для представления своей кандидатуры пришли свое CV на э-майл
personal@ogelektra.ee или по почте на адрес Вильде 6а, Раквере.

Дополнительная информация по телефону .
Адрес магазина: Рандвере теэ Таллин.

660 5060
,115

Grossi Toidukaubad
RANDVERE

Grossi Toidukaubad RANDVERE

KLIENDITEENINDAJA
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ КЛИЕНТОВ

ktra AS

Viljapuude lõikus.
Hooldame,noorendame ja kujunda-
me Teie viljapuuaia. Tel. 50 89 294

Müüa loomasõnnikut 7T-150 EUR-i, 
15T-220 EUR-i, mulda (kompost-
muld), killustikku, kruusa ja liiva. Tel. 
56971079, e-mail: taluaed@hot.ee

Merivälja Pansion otsib oma sõbra-
likku ja töökasse kollektiivi korista-
jat, kelle ülesandeks on ühel korrusel 
klientide tubade ja üldkasutatave ruu-
mide koristamine. Tööaeg tööpäeva-
del kella 08.00 – 16.00.
Kontakt: ene.katkosilt@kursana.ee, 
tel 6092605

Õmblusmasinate parandus. Parandan 
kõiki õmblusmasinaid. 
Hillar, telefon: 5168180

Puulehtede äravedu, puuokste ja iga-
suguse olmeprügi äravedu. Ostame 
vanarauda.Tel. 53476867

Värvin maja fassaade.
Hinnad soodsad!
Tel. 56880444

Teeme Teie maja välisilme korda!!! 
Teostame kvaliteetseid värvimistöid. 
Renoveerime välisvoodrit ja restau-
reerime uksi ning aknaid. Telli  kõik 
ehituspuussepa ja maalritööd meilt !
Tel. 56950175

Võtame avatavasse lastehoidu tööle 
vilunud söögitegija. Kasuks tuleb 
töökogemus kokana.Hommiku- ja 
lõunasööki ning õhtuoodet tuleb val-
mistada igapäevaselt kuni kümnele 
lapsele. Tööaeg E-R 08.30-14.30. 
Lastehoiul on peenramaa ja kasvu-
hoone, kus saab soovi korral oma 
tarbeks köögivilju kasvatada. 
Lisainfo tel:55 600 353; info@midli-
madli.ee.
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 KÜTTEPUUD KUIVAD JA TOORED 30,40,50cm.
 PUIT -ja TURBABRIKETT
 PAKITUD KÕDUSÕNNIK 30kg/kott
 
 Kviitung. Vedu iga päev.
 Tel 6541100; 5238852
 TAMMARU FARM, www.tg.ee
 Ladu Tallinnas

 

  

Soovid saada autole karterikaitset, haagisekonksu või 
kaitserauda? Vajadusel paigaldame sõidukile ka vintsi 
ja lumesaha. Meilt saad oma sõiduvahendile vajaliku 
täienduse. Küsi ja leiame sobiva lahenduse.  

OÜ KONESKO AUTOTARVIK 

Aiandi tee 21, 74001 Viimsi 
telefon: +372 513 7070 
 +372 504 5350  
e-mail:  info@koneskoauto.ee 
www.koneskoauto.ee 
 

Operatsioonid 
ja kirurgia

www.fertilitas.ee

Haiglal on 8-kohaline intensiivravi keskus. Meil opereerivad Eestis tuntud kirurgid, mistõttu 
usume, et suudame pakkuda kvaliteetset meditsiiniteenust järjekorras olemata.
Günekoloogias ja nina-kõrva-kurguhaiguste erial omame Eesti Haigekassa lepinguid.

Kirurgilisi operatsioone teostatakse günekoloogia-, 
nina-kõrva-kurguhaiguste-, üldkirurgia-, uroloogia 
erialal. Koostööpartnerite poolt pakutakse plastilist 
kirurgiat, ortopeediat ja rasvtõve kirurgiat. 90% 
opertsioonidest  günekoloogias teostatakse endoskoopiliselt
(operatsioon viiakse läbi kõhuõõnt avamata), millega on tagatud
parem kosmeetiline efekt ja kiirem paranemine koos töövõime taastumisega.

Hüsteroskoopia
(emakaõõne operatsioon)

Raseduse katkestamine
Suguelundite plastika
Emaka allavaje kirurgiline ravi
Sterilisatsioon
Kusepidamatuse ravi
Adenoidide eemaldamine
Kurgumandlite eemaldamine
Nina-kõrva plastilised operatsioonid

Nina- kõrvalkoobaste kirurgia 
Keskkõrva operatsioonid

Healoomuliste kasvajate eemaldamine
Songa operatsioonid
Veenilaiendite kirurgia
Rasvaimu
Maomahu vähendamine
Näo-, kõhu- , rinnanäärmete

plastilised operatsioonid
Artroskoopia 

Kesklinna polikliinik
Kaupmehe 4
Tallinn

Registratuur: 
+372 660 4072
+372 646 3539

Fertilitas Viimsis 
Kaluri tee 5a
Haabneeme Viimsi vald

Registratuur: 
+372 605 9600
+372 605 9601

Mustamäe polikliinik
A.H. Tammsaare tee 47 
Tallinn

Registratuur: 
+372 664 6444
+372 664 6445

Võtan müüki ja aitan 
üürida kinnisvara 

  Janis Rimitsans
  +372 5111 222
  janis@lossikinnisvara.ee
Töötan kinnisvaramaaklerina
aastast 2002

Eakate 
Tervisepäevad

Ootame kõiki eakaid Südameapteegi Tervisepäevadele

17. aprill, Pirita Apteek, kell 10-14 
Merivälja tee 24, Tallinn, tel 623 7482.

• Õpetlikud tooteesitlused
• Tasuta vererõhu mõõtmine*

• Soodsa hinnaga vere kolesterooli- ja
 suhkrutaseme ning kehakoostise mõõtmine*
 (vajalik eelnev registreerimine apteegis)

• Toodete sooduspakkumised

 Igale uuele kliendikaardi
 omanikule kingitus!

* Tegemist ei ole 
   tervishoiuteenusega!

 (vajalik eelnev registreerimine apteegis)
• Toodete sooduspakkumised

Igale uuele kliendikaardi
 omanikule kingitus!

   tervishoiuteenusega!


