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Volikogu andis linnaosavalitsuse uuele haldushoonele rohelise tule

T allinna Linnavolikogu võttis 12. 
juulil vastu eelnõu, mille koha-
selt saab Pirita linnaosavalitsuse 

uueks asukohaks Kloostri tee 6 asuv 
hoone, mida teatakse ka kui vana resto-
ranihoonet. See tähendab, et linnaosa-
valitsus saab endale Kloostri tee 6 asuva 
renoveeritud hoone ning annab selle 
eest vastu Merivälja teel asuva praeguse 
haldushoone.

Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder 
selgitas, et linnaosavalitsus on kolimis-
plaane pidanud alates 2007. aastast, 
mil oldi lähedal uue hoone ehitamisele, 
kuid millest siiski loobuti. 2013. aastal 
moodustati aga komisjon, mis vaa-
gis haldushoone vahetamisvõimalust 
Kloostri tee 6 asuva vana restorani-
hoone vastu. „Praegu võib öelda, et 
Pirital saab olema kaks renoveeritud 
ja esinduslikku hoonet rohkem,“ ütles 
Mölder.

Senise haldushoone välimus ja otstarve 
ei rahulda linnaosa vanema sõnul ei 
linnaosa elanikke, külalisi ega tööta-
jaid ning vahetuse põhjuseid on teisigi. 
„Maja laguneb, haldushoone küttesüs-
teemid on amortiseerunud, hoone ei 
vasta päästeameti nõuetele ning linna-
osavalitsuse jaoks on hoone liiga suur,“ 
tõi Mölder välja. 

2012. aastal telliti hoone seisukorra 
hindamiseks Ehitusekspertiisibüroo 
osaühingult tehniline ekspertiis, mil-
les toodi välja, et 1979. aastal val-
minud hoone koos tehnovõrkudega 
on amortiseerunud ning vajab kiiret 
renoveerimist. Oluliseks vahetuse 

põhjuseks on aga ka elanike ligipääs 
Olümpiamängude pressikeskuseks 
rajatud hoonesse. „Täna tuleb linna-
osavalitsusse tulla üles treppidest, mis 
ratastoolis inimestele või lapsevank-
riga kodanikele on keeruline,“ tõdes 
Mölder ning lisas, et ka kaldteed pole 
olnud võimalik järsu nurga tõttu hal-
dushoonele ehitada.

Vahetuslepinguga kohustub OÜ Rootsi 
Mööbel Investeeringud rekonstruee-
rima omal kulul Kloostri tee 6 hoone 
ning sisustama büroopinnad ja varus-
tama kontorimööbliga vähemalt 28 
töökohta lähtuvalt Pirita Linnaosa 

A ktiivse kinnisvaraarenduse 
tulemusel on Tallinn 1994. 
aastast juurde saanud üle 300 

tänava. Praeguseks on Tallinnas 1509 
tänavanime ning neile lisaks veel 203 
erinevat kohanime.

Seega on Tallinna tänava- ja kohani-
mede hulk kasvanud 20 aastaga ligi 
viiendiku võrra. Eriti ohtralt on uusi 
tänavaid tekkinud Haaberstisse ja 
Pirita linnaossa. Haabersti on saanud 
paarikümne aastaga juurde 126 ning 
Pirita 84 nimeobjekti, millest osa on 
veel välja ehitamata.

Kõige rohkem uusi nimesid määrati 
2000. aastal (52) ja 2001. aastal (32). 
Uute kohanimede valimisel lähtutak-
se kohanimeseaduses toodud põhi-
mõtetest ja Tallinnas aastakümnete 
jooksul välja kujunenud praktikast. 
Eelistatuimad on nimed, mis on 
paikkonnas tuntud või mis on tähtsad 
aja- või kultuurilooliselt. Nii on väga 
paljud tänavad saanud nime endiste 
talude nimede järgi, mille vahetus 
läheduses nad asuvad, näiteks Visase 
tänav Lasnamäel, Rätsepa tee Pirital, 
Jaagu tänav Haaberstis jne.

Palju on tänavanimede määramisel 
kasutatud paikkonnaga seonduvaid 
või sobivaid rühmateemasid, näiteks 
lindude nimelised tänavad Kristiines, 
liblika-temaatika Pirital, põllu- ja 
maaharimise teema Haaberstis endi-
se Pikaliiva küla maadel jne.

Pirita on saanud 
juurde ohtralt

 tänavaid

Valitsuselt saadud sisekujundusplaa-
nist ja tellimusest. Projekteerimis- ja 
rekonstrueerimistööde, büroopindade 
sisustamise ja kontorimööbliga varus-
tamise maksumust Tallinna linn OÜ-le 
Rootsi Mööbel Investeeringud ei kom-
penseeri. 

Linnaosa vanem rõhutas, et Tallinna 
linn ega Pirita Linnaosa Valitsus ei 
renoveeri ka hetkel olemasolevat maja 
vahetamise jaoks ega kompenseeri 
OÜle Rootsi Mööbel investeeringu 
kulusid, mida too peab ette võtma, et 
viia Kloostri tee 6 hoone vastavusse 
linnaosavalitsuse nõudmistele. "Enne 

vahetust ei toimu, kui linnaosavalitsuse 
nõudmised on täidetud ning vajadused 
rahuldatud," kinnitas Mölder.

Linnaosa vanema sõnul on vahetuste-
hing linnale, linnaosale, elanikele ning 
töötajatele kasulik. Linnaosa saaks 
vahetuse tulemusel korda kaks amor-
tiseerunud ning linnaosa üldpilti rik-
kuvat hoonet. 

"Uue hoonega saaksid lahendatud 
probleemid meie elanikel töötajateni 
pääsemisel, paraneksid töötajate töö-
tingimused ning linnaosa muutuks 
veelgi kaunimaks," sõnas Mölder.

Kloostri tee 6 hoone tuleb senisel omanikul teha korda ning sisustada. Alles siis minnakse vahetustehinguga edasi. 

12.a klass Hanna Hollman (kuldmedal),Viktoria  Tamm (hõbemedal), Kenneth Pohl,Grete Kaarus, 
Liisa-Carmen Karama, Marko Kivi, Hanna-Maria Kupper, Helina Kurist, Gerli Liinamäe, Karl-Ainar 
Lillemäe, Kärolin Luik, Mark Mäll, Helena Nurmik, Andreas Palsner, Rufina Rudenko, Joosep-Jakob 
Sild, Filipp Zubets, Sander Toop, Betty Treulich, Laura Reseeda Trubetski, Kristjan Uudsemaa. 
Foto: Marit Karp 

12.b klass Kertrud Järg, Brita Moorus, Pille-Riin Biene, Evert Einroos, Georg Darren Ernesaks,                                                                                      
Martin Johannson, Sten Jõgi, Kaarel Kelk, Kristiina Kipper, Vanessa Maibaum, Karl Parts, Mihkel-Erik 
Peegel, Bianca Saks, Anabel Salumaa, Egert Sedrik, Kristjan Tozen, Enrico Vahter, Laura Villa, Heili 
Õiesaar. Foto: Marit Karp

Palju õnne ja kordaminekuid lõpetajatele!



4. juuli 20142

Tõnis Mölder,
Pirita linnaosa vanem

Kolimisest 
kolinata

Ööd Birgitta festivalil - hommikuks peab valmis olema

B irgitta festivali (8.-17. august) 
tehniline juht Tõnno Piigli on 
Pirita elanik – teie naaber. Ja 

eriti aktiivne naaber, sest juba 10 aastat 
ehitab ta Pirital igal suvel! Algul ehitab 
ööd ja päevad, siis peab pidu ning siis 
lõhub maha. Aga peole kutsub kõiki 
teid ka, muusikateatri peole, mis sel 
aastal peab kahte juubelit. Festival ise 
saab 10 aastaseks ja festivali kunsti-
line juht maestro Eri Klas peab oma 
75. sünnipäeva. Festivali lõpetab 16. 
ja 17. augustil kahe sünnipäeva ühine 
galakontsert, kus laulavad Venemaa  
ja Eesti parimad ooperilauljad ning 
videokatketes näeb lõbusaid ning huvi-
tavaid kaadreid nii maestro kui ka tema 
festivali elust. Eri istub ise trummide 
taha ja saab muud nalja. Kui naljakas 
aga selle kõige ülesehitamine on, küsi-
me Tõnno Piiglilt. 

Kas selle suure raske ja vastutusrikka 
töö käigus vahel nalja ka saab?  
     
Jah, saab. Ja mitte vähe, vaid palju. 
Põhiliselt saab tragikoomilist nalja. Aga 
tegelikult on kõik naljaliigid esindatud 
– tõsine,  satiiriline… Parim nali festi-
vali ajaloos on see, kui me puudelõhku-
ja ära hirmutasime. Enne Jeanne d´Arci 
etendust otsisin tuleriida jaoks palke. 
Lubatud kohast ma neid ei saanud ja 
aega oli jäänud lavaproovideni ainult 
10 tundi. Õhtul koju sõites nägin, et 
ühel mehel, kes müüb puuhalge, on 
suur hunnik palke õuel.  Pidasin auto 
kinni, läksin ta juurde ja ütlesin, et 
tervist, mina olen Birgitta festivalilt. 
Tema muidugi ei saanud aru, et mis 
see Birgitta festival üldse on. Ütlesin, 
et teil on siin väga ilusad palgid ning 
mul oleks umbes viit tihu neist vaja. Ta 
vastas, et ei saa anda, sest need on juba 
ära müüdud. Mina pärisin, et millal 
neile järgi tullakse. Oktoobris. Birgitta 
festival on teadupärast augustikuus. Ma 
ütlesin, et ei ole hullu, ma laenutan 
neid ainult nädalaks ajaks. Mees jättis 
muruniiduki seisma, vaatas mulle aru-
saamatu näoga otsa ja päris: "Laenutate 
puid? Milleks teil neid vaja on?" "Ma 
ütlesin, et mul on vaja neid tuleriida 
tegemiseks." "No siis te panete need 
ju põlema," ehmatas ta. Mina seletasin, 
et vaadake, Birgitta festivalil on kavas 
teatrietendused. Me ei hakka Mirtel 
Pohlat viie tihu palkidega ära põleta-
ma. Teil on puid edasipidi vaja ja Eesti 
kultuuril on Mirtel Pohlat vaja. Ja nii 
olin hommikul kell seitse jaol. Viis tihu 
palke peale, sõitsime Piritale ja tegime 
sellega väga vinge tuleaseme. Meil oli 
kokkulepe, et ta saab kaks piletit ka 
etendusele kui soovib. Nädal aega ta 
endast märku ei andnud. Reedel, kui 
etenduse päev oli käes, helistasin talle 
ja küsisin, et kas tahate siis tulla eten-
dusele. Tema vastas, et mis etendusele, 
et ohh ma olin need palgid juba kirju-
tanud korstnasse, et mingid suvalised 
tulid ja petsid mult Mirtel Pohla jutuga 
mult need palgid välja. Ta ei uskunud 
sinnamaani kuni tuli kohale ja nägi 
oma silmaga.    
  
Oled muusik - Riiklikus Aka-
deemilises Meeskooris laulnud mees, 
juhatad koore ja orkestreid, teed 
bändi. Kuidas oskab muusik ehitada 
ja veel nii kiiresti ja nii vastutusrikast 
objekti?

Elu õpetab. Ema poolt ja oma erialalt 
olen jah muusik, aga isa oli mul insene-
ri haridusega. Ilmselt on midagi tulnud 

geneetiliselt kaasa. Selle tabas ära festi-
valile aluse pannud direktor Jüri Leiten, 
kes märkas minus seda tehnilist taipu. 
Nii see arenema hakkas. Eks algul oli 
palju üllatusi. Aga kõik on siiani ära 
lahendatud. Pole ükski etendus toimu-
mata jäänud.  
  
Mis on selle kümne aasta vältel kõige 
raskemad hetked olnud?

Mozarti „Don Giovanni“ lavaletoomi-
ne.  See oli Garsingtoni ooperiteatri 
lavastus. See oli kõige raskem füüsi-
lises mõttes, sest Inglismaal toodetud 
dekoratsioonid olid meeletult suured ja 
rasked. Aega seda kõike lavale mahu-
tada oli võrdlemisi vähe. Garsingtonis 
on hästi mugav, tehakse suured uksed 
lahti ja tõstetakse tagant peale. Meil 
on aga ainuke ava, kust saab asju lavale 
tõsta suhteliselt väike – 3x4,5 meetrit 
avaust 15. sajandi kivimüüris.  Nii pidi-
me dekoratsioonid tükkideks võtma ja 
36 tunniga kõik üles panema.  See oli 
vist minu elu kõige raskem Birgitta 
üldse. Muidugi see tulemus, mis lõpuks 
lavalt paistis, oli silmapaistvalt tore. 
Lavastuslikult väga vinge. Ma olin nõus 
panustama sinna ärkveloleku aega 48 
tundi.  

Ilmselt oled pidanud ka palju fantaa-
siat kasutama, et lahendusi leida. Ega 
ju paljudes olukordades kindlaksku-
junenud lahendusi polegi. Iga öö uus 
etendus üles panna ja uus ülesanne. 

Ega ilma fantaasiata ei saagi. Väga 
oluline on ettekujutamise võime. Seda 
festivali ala ei eksisteeri sellisel kujul ju 
11 kuud. Nii et kõigepealt tuleb kujuta-
da neid asju ette ja näha ka probleeme. 
Mitte samal õhtul või eelmisel õhtul 
näha takistusi, vaid need peavad olema 
selged juba pool aastat varem. Kui ühel 
õhtul oli hiidsuure lavapinnaga "Don 
Giovanni" ja kohe otsa  tuli Carl Orffi 
"Afrodite triumf", kus jällegi tohutu 
suur orkestri koosseis, siis peab oska-
ma laveerida nende vajaduste vahel. 
Kloostrit ju pikemaks ei venita ja pub-
liku tribüünid on ka paigas.  

Kuidas su päevakava või õieti 
24-tunni kava etendusepäevadel välja 
näeb?
Tahaks öelda, et ärkan, aga ei ärka ju, 
sest olen kogu aeg üleval.  Minu päev 
algab siis, kui üks etendus on lõp-
penud. Nüüd peab hakkama kiiresti 

dekoratsioone maha võtma ja uusi üles 
panema. Don Giovanni puhul läks sel-
leks 36 tundi, see oli kõige pikem, aga 
tavaliselt üritame 4-6 tunniga selle uue 
ooperi üles saada. Kiire on, et jõuaks öö 
hämaruses veel etenduse algust proo-
vida. Nüüd on meil õnneks pimendu-
sega aknakatted, aga varem oli oluline 
kriteerium, et jõuaks enne päikese-
tõusu veel valgust proovida. Loetud 
tundidega peab maha võtma ühe suure 
lavastuse ja üles ehitama teise. Nii et 
koos varahommikuse valguseprooviga  
ja edasi lavaprooviga kuni järgmise 
päeva lõunani.  Siis kiire sõba silmale, 
enne etendust jälle platsis ja läheb järg-
misele ringile.     

Sinu käe alt on läbi käinud teatreid 
Taiwanist Kanadani – maakeral on 
ring peal. Millise riigi kunstnike-
lavastajatega on koostöö kõige pare-
mini laabunud? 

Liechtensteini, sellise väikese riigi lavas-
taja ja kunstniku Georg Rooteringiga 
on siiani parim klapp olnud. Sel aas-
tal lavastab ta meil Mozarti koomi-
list ooperit „Röövimine Serailist“. 
Ülejäänutega on tihti nii, et nad ei 
kujuta olukorda ette, vaatavad seda 
kohapeal ja hakkavad midagi muutma. 
Tavateatri tingimustes on nad harjunud 
nii tegema, aga festivalil seda  võima-
lust pole. Sellest tulenevalt oleme nen-
dega piike murdnud. Üldiselt oleme 
aga jõudnud ühisele keelele, sest igal 
õhtul kell seitse etendus algab ja selleks 
ajaks peavad kõik erimeeldused lahen-
datud saama.  

Festivali ajal on pinge kontsent-
ratsioon kõige suurem öösiti. 
Hommikuks peab uus lava valmis 
olema – nagu muinasjutus.  Iga päev 
ju uus etendus laval. Millised isiku-
omadused peavad sellise mängu kind-
ralil olema, et asi üldse toimiks, et 
kellelgi närv üle ei viskaks?

Nagu Tallinna Filharmooniasse kandi-
deerides ütlesin, et peab olema kõrge 
pingetaluvus. Kui oled juba öid olnud 
magamata ja pead ikka olema see ini-
mene, kes juhib kogu seda seltskonda 
ja väge, siis sa pead olema kõrgepin-
getaluvusega. Vahel on tunne, et peaks 
näpud stepslisse panema, et energiat 
juurde saada. 

Millised tunded sind valdavad, kui 

hommikul kell 8, pärast sinu maga-
mata ja platsil veedetud ööd,  tuleb 
külalisetenduse kunstnik ja ütleb, 
et tal tuli just mõte ja teeme hoopis 
ümber.  Ega tema jaoks on ju see ka 
esimene kord sellist avantüüri läbi 
teha ning ta tahab pakkuda parimat 
kvaliteeti. 

Inimesena mõistan teda ja püüan teda 
panna mõistma olukorda. Kompromiss 
on mitte tema soovile vastutulek, vaid 
see peab olema kahepoolne. Kui see on 
kahepoolne, siis me üldjoontes jõuame 
ka tulemuseni.    

Kas sa millalgi õnnelik ka oled nende 
päevade jooksul? Naeratus ka näole 
tuleb?

On tulnud küll. Põhiline lõõgastushetk 
on see, kui etendus on peale läinud. Siis 
ei saa etenduse kulgu enam keegi muu  
päästa kui laval olevad inimesed. Siis 
koguneb meie hästi mõnus ja meeldiv 
seltskond staabi telgi juurde. Need ini-
mesed elavad oma pinget ja rammes-
tust seal väga humoorikalt välja. See on 
selline lõõgastushetk.    

Kuidas puhkad – ega päriskoju Peetri-
külla vist ei jõua? 

Festivali ajal ei jõua küll jah. On juba 
aastaid välja kujunenud nii, et vii-
bin kloostri lähedal olevas Pirita TOP 
hotellis. Kui püss paugub, siis olen 
umbes kolme minutiga kohal, et prob-
leeme lahendada, mis öö jooksul ikka 
tekivad.  

Kuidas end sellest aasta raskeimast 
perioodist päriselt välja puhkad? 

On selline traditsioon, et septembri 
kuus lähen nädalaks ajaks kuskile saju-
saartele. Et jahtida seda päikest, mis  on 
jäänud augustikuus saamata.  

Oled ka produtsent, milliseid lavas-
tusi oled ise festivalile toonud  ja mil-
liseid tahaks veel tuua? 

Viimane asi, mis tõin, oli Voca People 
– Iisraeli vokaalansambli šõu. Ja mui-
dugi Arabella  - et võtta just see teema 
oli minu idee. Algusaastatel „Tallinn 
pole enam kaugel“. Sel aastalgi aitan 
produtseerida Jacobsoni teatri balletti 
„Spartacus“.      

Heili Vaus-Tamm

Birgitta festivali tehnilise juhi Tõnni Piigli ülesandeks on anda esinejatel võimalus laval särada.

P irita linnaosa on uut haldushoo-
net oodanud väga pikka aega. 
Kõige lähemal oldi sellele 2008. 

aastal kui kehtestati detailplaneering 
Merivälja tee 34 krundile uue haldus-
hoone ehitamiseks. Ehitus oli peagi 
algamas, vana haldushoone oli müü-
gis, kõik vajalikud ettevalmistused 
tehtud ning töötajatel vaim kolimi-
seks valmis. Ehitust aga ei alustatud. 
2008. aastal jäi projekt majandusli-
kel kaalutlustel seisma, kuna vanale 
majale viiel enampakkumisel ostjat ei 
leitud ja uue ehitamine osutus algsest 
hinnast kaks korda kallimaks.
Kõik meie elanikud, kes igapäevaselt 
Merivälja teed mööda liiguvad, on 
juba ammu märganud, et tänane hal-
dushoone on vananenud ning ei näe 
ühe esindushoone moodi välja. 1979. 
aastal olümpiamängude pressikes-
kuseks ehitatud hoone on iganenud 
ning selles puuduvad elementaarsed 
tingimused elanike teenindamiseks. 
Pirita elanikud on enim just tähe-
lepanu juhtinud puudusele, et teisel 
korrusel asuvatesse tööruumidesse ei 
pääse ligi ei puudega inimesed ega ka 
lapsevankriga noored pered. Lisaks on 
eakamatel elanikel pääs linnaosa ruu-
midesse raskendatud. Linn ei pidanud 
majanduslikult otstarbekaks ka tänast 
hoonet täielikult renoveerida, kuna 
elanike teenindamiseks kasutab Pirita 
Linnaosa Valitsus kogu maja pind-
alast vaid 17 protsenti. 
Pirita linnaosa arengukavas aastateks 
2012 - 2016 on üheks ülesandeks  
linnaosa valitsusele leida parim ning 
perspektiivne asukoht uuele haldus-
hoonele. Peamisteks tingimusteks on, 
et haldushoone paikneks jätkuvalt lin-
naosa keskuse läheduses ning oleks 
ühistranspordi ja autoga kergesti ligi-
pääsetav. Lisaks soovib linn olla uue 
haldushoone peremees, mitte minna 
rendipinnale.
2013. aastal alustas Pirita Linnaosa 
Valitsus eelläbirääkimisi uue haldus-
hoone kasutuselevõtmiseks Kloostri 
tee 6 aadressil, mis asub Pirita jõe 
ääres ning mida tuntakse kui vana res-
toranihoonet. Tänaseks on volikogu 
üksmeelselt kinnitanud idee mõist-
likkust ning andnud meile loa antud 
vahetustehinguga edasi liikuda.
Vahetuslepingu tulemusena annab 
linn ära tänase amortiseerunud hal-
dushoone ning saab vastu täielikult 
uuendatud ning sisustatud jõeäärse 
hoone. Kuna tegemist on vahetuste-
hinguga, siis linn uue haldushoone 
saamisega kulutusi ei kanna.
Olen seisukohal, et vahetustehing on 
linnale, linnaosale, elanikele ning töö-
tajatele kasulik. Linnaosa saab vahe-
tuse tulemusel korda kaks amortisee-
runud ning linnaosa üldpilti rikkuvat 
hoonet ning uue hoonega saaksid 
lahendatud mitmed probleemid.



4. juuli 2014 3

1.   juulil 2014 jõustus majan-
dustegevuse seadustiku 
üldosa seadus (MsüS). 

Samal ajal jõustusid ka muudatused 
mitmetes eriseadustes nagu alkoholi-
seadus, kaubandustegevuse seadus jt 
See tõi kaasa muudatusi kaubandus-, 
toitlustus- ja teenindusettevõtjate tege-
vuse reguleerimisel, et ühtlustada ja 
lihtsustada ettevõtlusega tegelemist.

Kaubanduse valdkonnas jaguneb 
majandustegevus teatamiskohustu-
sega ja teatamiskohustuseta aladeks. 
Senikehtinud nõue registreerida kau-
bandus-, toitlustus- ja teenindusärid 
majandustegevuse registris (MTR), 
asendub teatamiskohustusega ainult 
alkohoolsete jookide ja tubakatoodete 
jae- või hulgimüügil ning hambaval-
gendustoodete ja biotsiidide hulgi-
müügil. Teiste kaupadega kauplemisel, 
teenuste pakkumisel ja kaubanduse 
korraldajana tegutsemisel ei nõuta 

enam registreeringut ega majandus-
tegevusteate esitamist. Kauplejad, kes 
tegutsesid siiani MTRi registreerin-
gu alusel, kuid kellele kehtib majan-
dustegevusteate esitamise kohustus, 
ei pea muretsema ka pärast 1. juulit, 
sest registreeringuga MTRis loetakse 
majandustegevusteade esitatuks. Kui 
MTRi registreeringus on muudatusi 
võrreldes majandustegevusteates nõu-
tavaga, siis tuleb ettevõtjal need and-
med esitada 120 päeva jooksul arvates 
MsüSi jõustumisest ehk 1. juulist 2014.
Kõik uued ettevõtjad, kes soovivad 
tegutseda alkohoolsete jookide ja tuba-
katoodete jae- ja hulgimüügi ning toit-
lustamise alal, peavad esitama majan-
dustegevusteate vastavalt uuele regulat-
sioonile seadusandluses.

Majutusteenust osutavad ettevõtjad ei 
pea esitama majandustegevusteadet, 
kuid kõik, kellel on MTRi registree-
ringus märge alkohoolse joogiga kaup-

lemiseks majutusruumis või vastuvõtus, 
peavad 120 päeva jooksul alates MsüSi 
jõustumisest esitama tulenevalt alko-
holiseadusest teate alkohoolse joogiga 
kauplemise kohta toitlustuse alal.
Alkohoolsete jookide ja tubakatoodete-
ga kauplejad, kelle MTRi registreering 
on alates 1. maist peatatud, kuna nad ei 
ole kinnitanud oma andmeid registris, 
aga tegutsevad edasi, on illegaalsed 
kauplejad ning seadusliku kauplejana 
tegutsemiseks on neil kohustus esi-
tada majandustegevusteade. Kahjuks 
nähtub majandustegevuse registrist, et 
Tallinnas leidub ka selliseid kauplejaid 
– eriti toitlustuse valdkonnas.

Majandustegevusteade tuleb esitada 
kas Eesti teabevärava eesti.ee kaudu 
või ettevõtja asukohajärgsele kohalikule 
omavalitsusele, kes kannab teates sisal-
duvad andmed registrisse. Erinevalt 
senisest tuleb teade esitada ettevõt-
ja asukoha, st juriidilise aadressi järgi 

vastavale omavalitsusele, kusjuures 
teates näidatakse kõik soovitud müü-
gikohad. Omavalitsuse kaudu teate 
esitamisel tasutakse riigilõiv 10 eurot 
Edaspidi, alates 30. juunist 2016 toi-
mub teate esitamine ainult elektrooni-
liselt. Tallinna linnaosade valitsuste ja 
ettevõtlusameti ülesanne on kõigepealt 
teavitada ettevõtjaid muudatustest 
ning suunata neid kasutama teabevä-
ravat eesti.ee. Alates 01.07.2014  võtab 
Tallinna Ettevõtlusamet (Vabaduse 
väljak 7 infosaalis) vastu kauplejate 
majandustegevusteateid ning sisestab 
need registrisse.
Tulenevalt korrakaitseseadusest (KorS), 
mis samuti jõustub 1. juulil 2014, on 
kohalikud omavalitsused erikorrakait-
seorganid ning jätkavad järelevalvet 
vastavalt oma seadustest tulenevale 
pädevusele. Suurenev majandusvaba-
dus eeldab, et kõik ettevõtjad täidavad 
kehtivaid seadusi ega jää ootama ette-
kirjutust järelevalveasutuselt.

Mis muutus alates 1. juulist kaubandusettevõtjate jaoks?

13. juulil  toimu-
vad Pirita rannas 
Keskkonnatelgi töö-

toad, kus MTÜ Ökokrati juhenda-
jad õpetavad nii väikseid kui suuri 
rannakülalisi säästlikult ja keskkon-
nasõbralikult käituma ning näita-
vad taaskasutusvõimalusi. Rannas 
saab tuulelohesid meisterdada, teha 
veekatseid rannalaboris, meisterda-
da puukoorest ja paberist laevu ning 
palju muud huvitavat. Tegevust jätkub 
kogu perele.

Rannas saab 
põnevaid teadmisi 

keskkonnast

7.   juunil toimus Tallinna 
Botaanikaaias Pirita, 
Nõmme ja Lasnamäe 

linnaosade ühine pere- ja tervise-
päev. Osalejatel oli võimalus osale-
da tervisliku toitumise seminaril 
ning avamaa ekskursioonidel. Lisaks 
said kõik soovijad koju kaasa võtta 
Tervise Arengu Instituudi infovol-
dikud. Lastega tegelesid Kaitseliidu 
Tallinna maleva Noored Kotkad, 
kelle juhendamisel läbisid lapsed 
takistusraja ning tehti maskeeringuid. 
Ürituse korraldasid Pirita Linnaosa 
Valitsus, Nõmme Linnaosa Valitsus 
ja Lasnamäe Linnaosa Valitsus. 
Toetajad olid Tallinna Botaanikaaed, 
Kaitseliidu Tallinna malev ja Tervise 
Arengu Instituut.

Toimus ühine 
perepäev

E esti - loodetavasti lõpuks saabuva 
- suve kõige ilusamal ajal juuli 
lõpus, 27. kuupäeval, on Piritale 

oodatud kõik tippsportlased, harras-
tajad ning ennekõike rattasõpradest 
pered koos lastega Maxima GP-le, 
tipprattur Lauri Ausi mälestussõidule.

Erinevalt varasematest aastatest, mil 
rattavõistluse süda on paiknenud Pirita 
kloostri ees, on tänavu võistluskeskus 
koos kõigi lisaatraktsioonide ja ajaveet-
misvõimalustega toodud Pirita velo-
droomile. Velodroomi ees antakse rat-
tasõitude stardid, pakutakse võimalust 
jälgida proffide võiduajamist ning veeta 
ka ise perega rõõmsalt aega. 

Rattasõidupäev algab Pirital juba kella 
10 ajal, mil Velodroomi ees kogunevad 
51-kilomeetrisele rahvasõidule regist-
reerunud harrastussportlased. Sõidu 
start antakse kell 10.30 ning eeldatavalt 
tulevad esimesed sõitjad finišisse kella 
11.45 ajal. 

Kindlasti peaks see sõit olema jõuko-
hane igaühele, kes rattasõitu harrastab. 
“Ootame Maxima GP rahvasõidule 
kõiki huvilisi, kes soovivad ise sportlik-
ku pühapäeva veeta ning ka tippsport-
lastele kaasa elada,” lausus võistluse 

peakorraldaja Mallor Türna.

Pere- ja tillusõit

Rahvasõiduga samal ajal ehk kell 11 
antakse start ka 6,5-kilomeetrisele 
peresõidule, kuhu on oodatud osalema 
kõik rattahuvilised pereisad ja –emad 
koos oma lastega, kel vanust vähe-
malt kuus aastat või enam. Läbitakse 
legendaarne Pirita-Kloostrimetsa ring-
rada ning igat sõitjat ootab korraldajate 
poolt finišis kosutav jook ja soojale 
suvepäevale kohaselt ka soovi korral 
külm jäätis. 

Kui võistluse kõige sportlikumaks 
momendiks on kindlasti 136,5 kilo-
meetri pikkune proffide võidusõit, siis 
vahetult enne tippsportlaste starti on 
rajale oodatud pere pesamunad. Selleks 
on võistlusrajal organiseeritud kell 
12.45 algav Tillusõit. Alles rattasõidu-
ga sinasõprust tegevad lapsed saavad 
pealtvaatajate silmade all ja vanemate 
toetusel läbida 200-meetrise teekonna, 
finišeerides täpselt Pirita velodroomi 
ees Eesti ja lähiriikide parimate rattu-
rite silma all. 

Professionaalsed rattasportlased (osa-
leda võivad vaid litsentsiga ratturid) 

võtavad teineteiselt mõõtu tradit-
siooniliselt Pirita-Kloostrimetsa rin-
grajal, läbides ringi kokku 21 korral. 
“Pealtvaatajatele tähendab see seda, et 
iga kuue-seitsme minuti järel vuhiseb 
peagrupp velodroomi eest läbi ning igal 
kohaletulnul avaneb seeläbi võimalus 
näha oma silmaga seda, kuivõrd kiire 
on tegelikult maanteerattasõit,” märkis 
Mallor Türna. “Orienteeruvalt peaksid 
võistlejad finišis olema kella 15.55 ajal.”

Meelelahutusprogramm

Samal ajal võistluste toimumisega on 
Pirita velodroomi staadionil kõigile 
linlastele korraldatud meelelahutuslik 
programm, kuhu kuuluvad batuudid 
lastele ning meeleolu loob muusikaline 
kollektiiv. Samuti saab platsil nautida 
söögipoolist. 

Tillusõit on kõigile osalejatele tasuta 
ning iga tulevane rattur saab võistluse 
nimesponsori Maxima poolt auhinnaks 
väikese kingikoti. Peresõit on eelregist-
reerunutele tasuta, kohapeal on osalus-
tasu suuruseks viis eurot. 

Rahvasõidul osalemise tasu on eelre-
gistreerunutele 12 ja kohapeal 15 eurot. 
Põhisõidu, millel võivad osaleda Eesti 

Jalgratturite Liidu või teiste riikide 
litsentsiga võistlejad, registreerimistasu 
on vastavalt 20 ja 30 eurot. 

Maxima GP-ga seoses muutub Pirital 
liikluskorraldus, mistõttu korraldajad 
kutsuvad nii Piritat külastavaid auto-
juhte kui ka kõiki kohalikke elanikke 
üles tähelepanelikkusele. Jälgida tuleb 
liikluskorraldusmärke ja reguleerijate 
juhiseid. Kella 10-18 on sõidukite-
le suletud Kloostrimetsa ringrada 
Pirital ning linnast väljuv sõidusuund 
Pirita teel alates Rummu teest kuni 
Kloostrimetsa teeni. 

NB! Ühelegi rattasõbrale pole see uudi-
seks, aga kordamine on tarkuse ema – 
võistlusele tulles olgu igaühel kiiver 
peas! Kohtumiseni 27. juulil Pirital!

Pirital toimub Lauri Ausi mälestussõit

Maxima GP Lauri Ausi mälestussõit
* Toimub tänavu 11. korda. Esimene 
mälestussõit oli 2004. aastal.
* 2013. aasta Maxima GP võitis Mart 
Ojavee, järgnesid Erki Pütsep ja Sami 
Tiainen
* Rahvasõidul oli 51-kilomeetrisel 
rajal kiireim Kaupo Koch Karl Mattias 
Koppeli ning Taivo Hürdeni ees.

* Kokku võttis 2013. aasta Maxima GP 
eliidisõidust osa üle 110 ratturi
* Pere- ja tillusõitudel osales eelmisel 
aastal ligi sadakond rattahuvilist
* Rattasõitu korraldab CFC spordiklu-
bi, nimesponsor on Maxima.

Linnaosavalitsus soovib tunnustada Pirita kauneid koduaedu

P irita Linnaosa Valitsus korral-
dab konkursi „Kauneim koduaed 
2014 Pirital“. Konkursil valitakse 

välja kauneim koduaed igas Pirita lin-
naosa asumis ning parimatel on või-
malus osaleda Eesti Kodukaunistamise 
Ühendus poolt korraldataval  ülerii-
gilisel konkursil "Eesti kaunis kodu  
2015“.
Kodukaunistamiseks ei pea üksnes uusi 
väärtusi looma – hooneid ehitama, puid 
ja ilutaimi istutama – vaid olemasole-
vat tuleb ka korras hoida ja vajadusel 
taastada. Kaunis rajatis, ehitis, iluaed, 
park või puiestee ei ärata meis head 
tunnet, kui see on unarusse jäetud. 
Korras keskkond mõjub aga meeleolule 
ja tervisele positiivselt ning seetõttu 
soovimegi ilusaid aedasid tunnustada. 

Kaunima aia hindamisel arvestatakse 
nelja punkti:

• tervikliku ruumi mõju (lahenduse 
idee originaalsus, funktsionaalsus, koha 
omapärast tulenevate võimaluste kasu-

tamise oskus)
• heakorda (hoonete korrastatus, teede 
seisund ja sobivus) 
• haljastust (muru, lilled, ilupuud ja 
-põõsad)
• väikevorme (skulptuurid, piirded ja 
väravad, väikehooned, lehtlad, mööbel, 
mänguväljakud, basseinid, välisvalgus-
tus jm)

Pirita Linnaosa Valitsus kutsub kõiki 
linnaosa eramajade omanikke, korte-
riühistuid, ridaelamuid, asumite seltse, 
asutusi, koole ja lasteaedasid osalema 
kauneima koduaia konkursil. Palume 
Teil teha ettepanekuid ning lisada foto, 
kontakt ja aia aadress oma asumi aiast 
või mujalt Piritalt kuni 01.08.2014. 
Ettepanekud palume saata  aadressil 
pirita@tallinnlv.ee või edastada numb-
ril 645 7600.  

Kaunist koduaeda  Pirital premeerivad 
Pirita Linnaosa Valitsus, Kloostrimetsa 
Puukool ning Aianduskeskus "Võluaed" 
istikute ning kinkekaartidega.

Lauri Aus (4.07.1970-20.07.2003)

Eesti üks läbi aegade andekamaid rat-
tasportlasi Lauri Aus alustas jalgrat-
tatreeninguid 1981. aastal Kuremaal. 
Lauri Aus on saavutanud Eesti ratta-
sportlaste parima koha olümpiamängu-
del, olles 1992. aasta Barcelona OM-il 
ühisstardist sõidus viies ning 1996. 
aastal Atlantas 32. Eraldistardist sõidul 
on Lauri Ausil ette näidata 2000. aasta 
Sydney OM-ilt 32. koht. MM-idel on 
Lauri Aus saanud parimana 1997. aas-
tal ühisstardist sõidul 7. koha. 

Ajavahemikus 1988-2000 tuli Lauri 
Aus kümnel korral Eesti meistriks 
maanteesõidus. Aus lõpetas 1997. aas-
tal iseseisva Eesti esimese ratturina 
Tour de France'i velotuuri (124. koht). 
Profikarjääris on tal 11 etapivõitu. 

Lauri Aus hukkus traagiliselt liiklusõn-
netuses 2003. aasta juulis

Pirita linnaosavalitsus soovib tunnustada ilusaid koduaedu.
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H ankos oli südamlike kõnede-
ga lahkumisparaad. Seal anti 
veel kord võimalus otsustada 

jäämine Soome, mida mõned ka kasu-
tasid. Laevaleminek toimus kompa-
niide kaupa, kõiki mehi kontrolliti, et 
soomlased kaasa ei läheks. Leitnant 
Holopainen tõmmatigi sõduri riietu-
ses rivist välja. Saksa transpordilaev 
Wartheland tüüris päikeselise ja rahu-
liku taeva all Paldiski sadamasse, ooda-
tud Tallinna minekut meile ei võimal-
datud.

Paldiski oli mahajäetud, alles õhtu-
poolikul tulid Eesti Diviisi ohvitserid 
meiega rääkima. Taskus olevad näk-
kileivad oli ainuke toit. Õhtu eel tuli 
ette kaubarong, millega tossutasime 
Tallinna poole, Nõmmel ootas “kadu-
nud poegi” suur rahvahulk, toimus 
võimas isamaaline kohtumine. Meie 
delegatsioon käis viimast peaministrit 
Jüri Uluotsa kodus tervitamas, ta oli 
optimistlik ja meie tuleku üle väga rõõ-
mus. Samasugune oli kogu rahvas, kõik 
ootasid imet.
Peatuskohaks sai Männiku sõjaväelaa-
ger, meid topiti Saksa mundritesse, 
mingi Saksa ülemus luges ette vande-
teksti, meie vaikisime. Olime korra-
pealt ja küsimata SS grenaderid, kuid 
valmis surema mitte Hitleri vaid kodu-
maa eest. Meid jaotati kolme ossa, 
Soomes kõik lahingud läbi teinud I pat 
oli nüüd Eesti Diviisi III/46 ehk 46. 
Rügemendi III pataljon, ülejäänud saa-
deti tagavararügementi, noored ohvit-
serid viidi Kloogale. III pataljoni ohvi-
serid ja allohvitserid olid kõik eestlased, 
kes juba Soomes meid juhtinud või 
uued, koolituse saanud mehed. Vastu 

keeldu käisime ka Tallinnas külastamas 
sugulasi ja "imetlemas" 8. märtsil Vene 
lennuväe poolt purustatud linna.

Nii oligi, Pihkva poolt ründav vaen-
lane oli vallutanud Tartu ja terveks 
jäänud Kärevere silla kaudu toonud 
üle Emajõe kaks diviisi, nende käes oli 
25 km sügavune sillapea, mis ähvardas 
kogu Narva rinnet ja Eesti lõplik-
ku vallutamist. Meie pataljon saadeti 
25. augustil olukorda taastama. Abiks 
olid kaks Eesti politseipataljoni, major 
Rebase võitlusüksus Eesti Diviisist ja 
Lõuna-Eesti lahingutes kulunud Saksa 
rügement. Rongile läksime Hiiu jaa-
mas, meeleolu rikkus relvastatud eesti 
SS poiste valve – nõudsime nende 
äraviimist. Meil relvi ei olnud, Soomest 
kaasa ei antud ja Männikul ei jagatud. 
Vagunis olime jälle uljad soomepoisid.
Tundus nagu oleks sõja algus, lauldi 
isamaast ja mahajäävast neiust, keda 
kellelgi vist tegelikult polnud.
Mahalaadimine toimus Mullavere jaa-
mas. Sealt edasi oli juba rinne. Siin alles 
oldi kindlad meie kuulekuses, jaotati 
nigel relvastus ning 28. augustil läksi-
me rünnakule. Kolme päevaga olime 
Emajõe ääres väljas, neid päevi ei unus-
ta vist kunagi. Mida rohkem vastupanu, 
seda hoogsamalt löödi. Emajõe luht oli 
vaenlase rasketehnikat ja autosid täis. 
Aga pataljonist oli kolmandik, ligi 200 
meest, langenud või haavatud.

Lahingu lõppedes liikus meie kompa-
nii rännakkolonnis kitsal Õvi külateel, 
vastu tuli maastikuauto Saksa ohvit-
seridega. Meie teed ei andnud, auto 
jäi seisma ja üks ohvitseridest hüü-
dis (muidugi saksa keeles): “Milline 
väeosa?” Kompaniiülem vastu: “Soome 
pataljon”. Sakslane oli kindral, rindelõi-
gu ülem, selgus hiljem. Ta tõusis püsti 
ja andis au niikaua  kui mööda läksime. 
Paar päeva hiljem ülevaatusel jagas 

seesama kindral pataljonile 44 raudristi. 
Pataljoni ülem kapten Voldemar Pärlin 
sai I klassi raudristi. Järgmisel päeval sai 
ta surmavalt haavata. Kindral märkis, et 
pole veel kunagi ühele pataljonile ühe 
lahingu eest niipalju aumärke jaganud.
Pataljon suunati Emajõest mõne kilo-
meetri kaugusele Pilka külla rinde 
reservi. Saime täiendust 200 mehe näol 
ja “lakkusime haavu”. Lõppvaatus algas 
17. septembri hommikul kui eesliin 
tambiti tunnipikkuses suurtükitules 
segi. Ülemused ootasid käske, kuid 
neid ei tulnud. Saksa sõjamasin oli 
lakkanud toimimast. Nad olid läinud 
ja viinud kaasa raskerelvad – rinne 
lagunes. Meie kompanii üritas vaen-
last tõkestada, kuid kõrvalt läksid nad 
mööda. Sel päeval taganesime Maarja-
Magdaleenani ja nii edasi läbi seik-
luste Läti piirile, kus meid oli järgi 
alla saja mehe. Pataljoni ülem, nüüd 
juba leitnant Karl Pärnoja, tegi “sõja-
le lõpu”, ning soovitas minna Rootsi. 
Kuigi proovisime, olid venelased juba 
Pärnus ees ja suurem osa Rootsi ei pää-
senud. Tuli otsida võimalusi koju jõuda 
ja sulanduda uude ühiskonda. Eesti 
lahingutes olime praeguste andmete 
kohaselt kaotanud 132 meest.

Olime seitse põhjaranniku poissi ühes 
grupis ja võtsime pärast ebaõnnestu-
nud Pärnu minekut suuna kodu poole. 
Teekond oli raske, kuid kogu rahvas 
abistas meid. Otsiti välja vanad rõivad 
vormi asemele, anti süüa ja juhatati 
teed. Üks emand kurtis, et ei jõua 
leiba teha, üks on astjas ja teine ahjus, 
aga ikka puudus. Olime uhked rahva 
kokkuhoiu ja meelsuse üle, minnes 
200 kilomeetrit mööda metsi ja soid 
Virumaale ilma tõsiste vahejuhtumi-
teta.
Soome armees teenimine oli natsiona-
listi märk, seda peeti eriti ohtlikuks – 
karistuseks tavaliselt kuni 25+5. Pärast 

sõda oli jäänud NL poolt okupeeri-
tud aladele sealhulgas Eestisse u 1600 
soomepoissi. Soomepoisse sattus ka 
Punaarmeesse võitlema Kuramaal, kus 
neid langes nagu Saksamaalegi läinutest 
formeeritud Eesti Diviisis. Suurem osa 
aga asus tööle, pidades madalat profiili. 
Kõige kindlam oli minna õppima, sest 
koole väga ei puistatud. Mina näiteks 
jätkasin õpinguid Tallinna Tehnikumis, 
sealt suunati TPI-sse, mille lõpetasin 
1951. Tähtsaim oli, et keegi sinu peale 
ei “koputaks”. Aastani 1954 oli raske, 
tuli olla ettevaatlik, pidada suu kinni ja 
valida sõpru. Toidupuudus valitses igal 
pool. Soomepoisid olid ka tuntud met-
savennad. Neist hukkus haarangutes 
57. Pikaajalisi karistusi sai 452 meest, 
kellest 82 laagrites hukkus, 21 mõisteti 
surma. Läände pääses 1350 meest. Nad 
elasid sisse uuel kodumaal, organisee-
rusid, hoidsid eestlust, paljud õppisid ja 
said tuntuks.

JR200 II pataljoni mehed olid Kehras 
“väljaõppel”. Kas see oli juhus või EVR 
mõjutusel Kindralinspektor Johannes 
Soodla poolt korraldatud, et oleks 
“kindel” Eesti väeosa Tallinna lähedal. 
Pataljon toodi Kehrast Iru – Pirita 
jõe joonele, kahjuks puudus tegevus-
kava ja side Tiefi valitsuse ja Tallinna 
komandandi kapten Talpakuga, kes oli 
Soomest tagasi jõudnud. Pataljon hajus 
pärast naginaid sakslastega ja väikest 
vastupanu Punaarmeele Vaskjala silla 
juures. Noored vänrikid (lipnikud) 
kloogal üritasid korraldada lootusetut 
vastupanu, taganesid saartele ja osa 
sealt Rootsi või Saksamaale. Meie jaoks 
oli sõda lõppenud.

Me ei suutnud rindel kuigi palju ära 
teha, kuid Emajõe joone tagasivalluta-
mine lükkas siiski Eesti lõpliku valluta-
mise kolme nädala võrra edasi. Tollases 
olukorras oli see aeg paljudele elu hind.

70 aastat vabatahtlikest eestlastest koosneva JR200 formeerimisest 2. osa

Raul Kuutma,
Eesti Diviisi III/46 grenader

Detailplaneeringutest Pirital

T allinna Linnavalitsus otsustas 
18. juuni 2014 istungil:

4. korraldusega nr 992-k:
algatada Pirita linnaosas 0,30 ha suu-
rusel alal Randvere tee 27 ja Võsa tee 4 
// 6 kinnistute detailplaneeringu koos-
tamine. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on sotsiaalmaa sihtotstarbega 
Randvere tee 27 kinnistust ja elamu-
maa sihtotstarbega Võsa tee 4 // 6 
kinnistust moodustada ärimaa ja ela-
mumaa sihtotstarbega krundid ning 
määrata moodustatavatele kruntidele 
ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise äri-
hoone (kauplus-kohvik) ja ühe kuni 
2-korruselise korteritega aatriumelamu 
ehitamiseks. Lisaks on detailplanee-
ringu ülesanne üldiste maakasutustin-
gimuste määramine ja heakorrastuse, 
haljastuse, juurdepääsude, parkimi-
se ning tehnovõrkudega varustamise 
põhimõtteline lahendamine.
4.1 Detailplaneeringu koostamise kor-
raldaja on Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 
Tallinn), koostaja on Guru Projekt OÜ 
(aadress Tatari tn 28-1, 10116 Tallinn) 
ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna 
Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 
7, 15198 Tallinn).
4.2 Mitte algatada Randvere tee 27 ja 
Võsa tee 4 // 6 kinnistute detailpla-
neeringu keskkonnamõju strateegilist 
hindamist. 
4.3 Detailplaneeringu algatamise ja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmise otsusega saab tutvu-

da Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 
13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 
ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 
ning Tallinna õigusaktide registris aad-
ressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

Pirita Linnaosa Valitsus teatab, et
Randvere tee 27 ja Võsa tee 4 // 6  
kinnistute detailplaneeringu eskiisla-
hendust tutvustav avalik arutelu toi-
mub 5.augustil 2014 kell 16.00 Pirita 
Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24 
toas 225.
Lahendusettepanekuga saab tutvuda 
21.juulist – 5.augustini Merivälja tee 
24 toas 202 igal tööpäeval tööpäeva 
ulatuses.
Planeeritava maa-ala suurus on 0,30 
ha.
Detailplaneeringu eskiislahendus on 
kooskõlas Pirita linnaosa üldplanee-
ringuga.
Detailplaneeringu koostamise ees-
märgiks on sotsiaalmaa sihtotstarbega 
Randvere tee 27 kinnistust ja elamu-
maa sihtotstarbega Võsa tee 4 // 6 
kinnistust moodustada ärimaa ja ela-
mumaa sihtotstarbega krundid ning 
määrata moodustatavatele kruntidele 
ehitusõigus ühe kuni kahekorruseli-
se ärihoone (kauplus-kohvik) ja ühe 
kahekorruselise kuni 9 meetri kõrguse 
nelja korteriga aatrium tüüpi elamu 
ehitamiseks.

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

Kas sulle meeldib süüa teha?

M e oskame kõik suuremal või 
vähemal määral toitu valmis-
tada – kes igapäevatoitu, kes 

gurmeeroogasid. Kokandus on tõeline 
kunst – kuidas toit on tehtud, millist 
toorainet on kasutatud, kuidas servee-
ritud ja millise elamuse annab. See on 
anne, kus inimene saab eksperimentee-
rida, mõelda välja erinevaid maitseid 
ja kooslusi, töötada välja retsepte ning 

olla kokanduse maailmas kodus. 

Pirita sotsiaalkeskuse kokaringi juhib 
juba üheksa aastat Eevi Liivand. Selle 
aja jooksul on osalejad saanud palju uusi 
retsepte, suuniseid keetmiseks, praadi-
miseks või küpsetamiseks. Üheskoos 
toitu valmistades on võimalik laiendada 
enda kokakunsti. 

Lõhna-, ilu-, ja maitsemeeli erguta-
des on kokaringi meeldivas seltskonnas 
väga tore aega veeta.

Pildil on kokaringi liikmed koos oma juhendajaga.

Toivo Pippar,
Pirita elanik

18. - 20. juuli toimuvad 
Tallinna Merepäevad, 
mis kutsuvad põnevale 

rännakule merendusajaloos purjeka-
test aurikuteni. Merepäevade külalis-
teks on sel suvel uhked purjelaevad 
Tre Kronor Rootsist ja Libava Lätist 
ning põnevad aurulaevad Turso ja 
Lalli Soomest. 

Üle pikkade aastate paneb Tallinna 
lahel oma aurukatlad taas tööle Eesti 
ajalooline aurulaev Admiral ning 
purjed heiskavad seilamiseks Eesti 
Ajalooliste Laevade Seltsi laevad 
Kajsamoor ja Hoppet. Üheskoos soo-
vitakse õnne sel aastal oma 100-ndat 
juubelit tähistavale aurujäämurdjale 
Suur Tõll. 

Tavapäraselt on Merepäevade kavas 
sadamatevahelised väikelaevasõidud, 
hommikused päikesetõusukontserdid 
Tallinna lahel, Tallinn Race purjere-
gatt, suur hulk tasuta kontserte armas-
tatud muusikutelt, avatud on kauban-
dustänav ning suur ja mõnus laste-
ala Vanasadamas jpm. Esmakordselt 
saab tänavu aga nautida näiteks Eesti 
Nukufilmi poolt pakutavaid filmi-
elamusi päästeparvekinost, külastada 
Merepäevade meremessi ning teha ja 
näha palju muudki uut ja põnevat.

Ühe uuendusena toimuvad sel aas-
tal väikelaevade sõidud seekord 
Vanasadama ja Noblessneri sada-
ma vahel (varasemalt on need olnud 
Vanasadama ja Lennusadama vahel). 
Kogu Noblessneri sadama kaipealseid 
tegevusi aitab sel aastal korraldada 
tuntud Eesti muusika festival Eesti 
Pops.

Tallinna Merepäevad toimuvad 
traditsiooniliselt kolmes Tallinna 
kesklinna sadamas – Vanasadamas, 
Lennusadamas ja Noblessneri sada-
mas.

Tallinna Merepäevad said alguse 
2008. aastal, kui esmakordselt ühen-
dasid jõud Tallinna linn, Tallinna 
Sadam, Eesti Meremuuseum ja Eesti 
Ajalooliste Laevade Selts. Sellest 
ajast on Tallinna Merepäevad kas-
vanud kiiresti Tallinna ja kogu Eesti 
üheks suuremaks iga-aastaseks rah-
vapeoks, mille peamine eesmärk on 
luua inimestele üha rohkem võima-
lusi pääseda oma kodurannalt merele 
ning näha ja kogeda ise seda põne-
vat elu, mida pakub üldse merendus 
laiemalt. Aastate jooksul on Tallinna 
Merepäevi külastanud suur hulk 
auväärseid ajaloolisi purjelaevu nii 
Eestist kui naaberriikidest. Näha on 
saanud jäämurdjaid ja sõjalaevu, vaa-
data puksiirlaevade tantsu ja muistset 
merelahingut, sõita laevadega Tallinna 
lahel, kuulata mõnusaid kontserte 
ning palju-palju muud.

Merepäevad 
tulevad taas
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Kuupäev Kellaaeg Toimumiskoht Üritus Lisainfo

01.06.–25.08.2014 Viimsi Raamatukogu III suvine võistulugemine 2014 (1.–9. klasside õpilastele) www. viimsiraamatukogu.ee

1.06.2014 Tallinna Teletorn Lastekaitsepäev – Avatakse laste mänguväljak www.teletorn.ee

1.06.2014 8.00–22.00 Pirita Spordikeskuse Velodroom XVI Kalevi Tallinna Võimlemispidu “Käsikäes” www.piritaspordikeskus.ee

7.06.2014 14.00  
20.00

Prangli sadamakuur “Noor Kaardivägi” Prangli Suveteater – “Prangli lood ehk kõik on trois”. Näitus “Kirovi aegne kalatööstus Prangli saarel”  
Kirovi stiilis pidu. Ansambel “Regatt”

www.pranglireisid.ee

7.06.2014 14.00 Lubja küla plats Rannarahva piknik www.viimsivald.ee

8.06.2014 10.00 Randvere-Maardu-Jõelähtme IV Viimsi Rattaretk 2014 www.viimsivald.ee

9.–13.06.2014 11.00–14.00 Viimsi Huvikeskus Kunsti- ja loovuslaager www.huvikeskus.ee

9.–13.06.2014 10.00–17.00 Randvere Noortekeskus Linnalaager Randvere Noortekeskuses www.huvikeskus.ee

11.06.2014 19.00 Viimsi Kino, Randvere tee 11 Viimsi Kino suures DNB saalis monoetendus “Soolo”. Laval Hendrik Toompere www.spatallinn.ee

12.06.2014 10.00–12.00 Viimsi Kunstikool Lahtiste uste päev www.viimsiart.edu.ee

12.06.2014 19.00 Viimsi Kino, Randvere tee 11 Viimsi Kino suures DNB saalis monoetendus “Soolo”. Laval Hendrik Toompere www.spatallinn.ee

12.06.2014 21.00 Tallinna Teletorn Päikeseloojangu kontsert Ain Agan ja Andre Maaker www.teletorn.ee

14.06.2014 20.00 Prangli sadamakuur “Noor Kaardivägi” Pidu “Vanakooli Retro”. Dj Heiko Merikan www.pranglireisid.ee

16.–20.06.2014 10.00–16.30 Viimsi Huvikeskus Hea Tuju lastelaager www.huvikeskus.ee

21.-23.06.2014 Viimsi Vabaõhumuuseum “Valgete ööde festival” www.rannarahvamuuseum.ee

21.06.214 21.00–23.00 Viimsi Vabaõhumuuseum “Valgete ööde festival” Winni Puhh ja Rein Rannap www.rannarahvamuuseum.ee

22.06.2014 13.00–14.00 Viimsi Vabaõhumuuseum “Valgete ööde festival” kogupere kontsertetendus “Maadeavastaja Pipi” www.rannarahvamuuseum.ee

22.06.2014 15.00 Prangli sadamakuur “Noor Kaardivägi” Prangli Suveteater “Prangli lood ehk kõik on trois” www.pranglireisid.ee

23.06.2014 19.00-01.00 Viimsi Vabaõhumuuseum “Valgete ööde festival” Jaaniõhtu. Justament, James Werts, Koit Toome bänd www.rannarahvamuuseum.ee

23.06.2014 Prangli, Ülesaare lõkkeplats Jaanipäev, ansambel “Säde”. Tasuta! www.prangli.ee

27.06.2014 Naissaar, Omari küün, Püha Maarja kabel Nargenfestival 2014. Naissaare I Laulupidu: eelõhtu ööülikooli ja öökontserdiga www.nargenfestival.ee

28.06.2014 17.00  
16.00

Naissaar, Omari küün, Hellerella aed  
Tallinna Lennusadam

Nargenfestival 2014. Naissaare I Laulupidu “Paadi puudutus”  
Väljub laev Monica 

www.nargenfestival.ee

JUULI

3.07.2014 19.00 Pärnamäe küla, Viimsi 750 kivi Laulupeotule saabumine Viimsi valda www.viimsivald.ee

3.07.2014 18.00–23.00 Viimsi Vabaõhumuuseum Laulupeotule simman. Esinevad rahvamuusikakollektiivid ja ansambel “Regatt” www.rannarahvamuuseum.ee

4.07.2014 9.00 Viimsi Vabaõhumuuseum Laulupeotule teelesaatmine. Esinevad rahvamuusikakollektiivid www.rannarahvamuuseum.ee

4.07.2014 10.00 Viimsi mõisa ees Laulupeotule üleandmine Tallinnale www.viimsivald.ee

04.-06.07.2014 Tallinna Botaanikaaed Mee-ja lõhnataimed www.botaanikaaed.ee

5.07.2014 14.00  
20.00

Prangli sadamakuur “Noor Kaardivägi” “Prangli Suveteater “Prangli lood ehk kõik on trois”  
Südasuvine saarepidu. Ansambel “The Tuberkuloited”. Kõhutantsu grupp “Yaarian”

www.pranglireisid.ee

7.-11.07.2014 10.00–16.00 Viimsi Huvikeskus Inglise keele laager www.huvikeskus.ee

09.-12.07.2014 Tallinna Teletorn Teletorni sünnipäev, Base jump, perepäev www.teletorn.ee

09.07.2014 18.00 Tallinna Teletorn Kogupere etendus “Dara-Bara” www.teletorn.ee

10.07.2014 18.00 Tallinna Teletorn Kogupere etendus “Dara-Bara” www.teletorn.ee

11.-13.07.2014 Tallinna Botaanikaaed Roosipäevad www.botaanikaaed.ee

12.07.2014 Prangli Rahvamaja Kaluritepäev. Kalasuitsetamise õpituba, parima kalaroa võistlus, eistukiga sõudmise võistlus jpm. Ansambel “Audru Jõelaevanduse Punt” www.pranglireisid.ee

14.-18.07.2014 10.00–16.00 Viimsi Huvikeskus Elulahe loovkunsti laager www.huvikeskus.ee

16.07.2014 20.00  
17.00

Naissaar, Omari küün 
Tallinna Lennusadam

Nargenfestival 2014. Etendus “Pung” 
Väljub laev Monica 

www.nargenfestival.ee

17.07.2014 20.00  
17.00

Naissaar, Omari küün 
Tallinna Lennusadam

Nargenfestival 2014. Etendus “Pung” 
Väljub laev Monica 

www.nargenfestival.ee

19.07.2014 14.00 Prangli sadamakuur “Noor Kaardivägi” Prangli Suveteater “Prangli lood ehk kõik on trois” www.pranglireisid.ee

19.07.2014 15.00 Tallinna Teletorn Kogupere etendus “Dara-Bara” www.teletorn.ee

20.07.2014 15.00 ja 18.00 Tallinna Teletorn Kogupere etendus “Dara-Bara” www.teletorn.ee

20.07.2014 13.00 Naissaar, Püha Maarja kabel Naissaare kiriku- ja surnuaiapüha www.eelk/rootsi-mihkli/

21.07.2014 Rannarahva Muuseum Vana Baskini Teater “Nädal aega kolmekesi” www.rannarahvamuuseum.ee

23.07.2014 20.00  
17.00

Naissaar, Omari küün 
Tallinna Lennusadam

Nargenfestival 2014. Etendus “Pung” 
Väljub laev Monica 

www.nargenfestival.ee

24.07.2014 20.00  
17.00

Naissaar, Omari küün 
Tallinna Lennusadam

Nargenfestival 2014. Etendus “Pung” 
Väljub laev Monica 

www.nargenfestival.ee

25.07.2014 20.00  
16.00

Naissaar, Omari küün 
Tallinna Lennusadam

Nargenfestival 2014. Etendus “Pung” 
Väljub laev Monica 

www.nargenfestival.ee

26.07.2014 19.00  
16.00

Naissaar, Omari küün 
Tallinna Lennusadam

Nargenfestival 2014. Singer Vinger – Omari küüni 119. aastapäeva kontsert. 
Väljub laev Monica 

www.nargenfestival.ee

26.-27.07.2014 Viimsi Vabaõhumuuseum Rannarahva Festival www.rannarahvamuuseum.ee

26.07.2014 Viimsi Vabaõhumuuseum Rannarahva Festival. Suur laadapäev www.rannarahvamuuseum.ee

27.07.2014 10.00–16.00 Pirita kloostri varemed Pirita Kloostripäev ja laat www.piritavak.ee

27.07.2014 12.00–16.00 Tallinna laht Rannarahva Festival. Paatide karneval www.rannarahvamuuseum.ee

27.07.2014 11.00–18.00 Pirita Spordikeskuse Velodroom Lauri Ausi mälestusvõistluste lasteprogramm www.piritaspordikeskus.ee

27.07.2014 Rannarahva Muuseum Vana Baskini Teater “Kanuumatk algajatele” www.rannarahvamuuseum.ee

27.07.2014 20.00  
16.00

Naissaar, Omari küün 
Tallinna Lennusadam

Nargenfestival 2014. Etendus “Pung” 
Väljub laev Monica 

www.nargenfestival.ee

28.07.2014 Rannarahva Muuseum Vana Baskini Teater “Kanuumatk algajatele” www.rannarahvamuuseum.ee

AUGUST

2.08.2014 14.00  
20.00

Prangli sadamakuur “Noor Kaardivägi” Prangli Suveteater “Prangli lood ehk kõik on trois”  
Mereröövlite teemaline stiilipidu. Ansambel “Kihnu Poisid”

www.pranglireisid.ee

2.08.2014 15.00 ja 18.00 Tallinna Teletorn Kogupere etendus “Dara-Bara” www.teletorn.ee

4.–8.08.2014 10.00–16.00 Viimsi Huvikeskus Loovus- ja põnevuslaager www.huvikeskus.ee

4.–8.08.2014 10.00–16.00 Viimsi Huvikeskus Inglise keele laager www.huvikeskus.ee

6.08.2014 18.00 Tallinna Teletorn Kogupere etendus “Dara-Bara” www.teletorn.ee

7.08.2014 18.00 Tallinna Teletorn Kogupere etendus “Dara-Bara” www.teletorn.ee

08.08.2014 18.00 Tallinna Teletorn Kogupere etendus “Dara-Bara” www.teletorn.ee

08.-09.08.2014 Prangli Rahvamaja Prangli Spordipäevad. Ansambel “Kukerpillid” www.prangli.ee

11.-15.08.2014 10.00–16.30 Viimsi Huvikeskus Hea Tuju lastelaager www.huvikeskus.ee

15.-17.08.2014 Tallinna Botaanikaaed Elulõngad,viinamarjad ja püsililled. www.botaanikaaed.ee/

16.08.2014 14.00 Prangli sadamakuuris “Noor Kaardivägi” Prangli Suveteater “Prangli lood ehk kõik on trois” www.pranglireisid.ee

18.-22.08.2014 11.00–14.00 Viimsi Huvikeskus Pärlilaager www.huvikeskus.ee

20.08.2014 Tallinna Teletorn Eesti vabariigi taasiseseisvumise ja Teletorni kaitsmisepäev. www.teletorn.ee

20.08.2014 Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäevale pühendatud kontsert “Kõrsikud” www.tallinn.ee/pirita

20.08.2014 Prangli, Ülesaare laululava Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäevale pühendatud kontsert. Esineb orkester www.prangli.ee

30.08.2014 20.00–23.00 Viimsi Vabaõhumuuseum Muinastulede öö. Ansambel “Noorkuu” www.rannarahvamuuseum.eeV
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„Avatud aiad" Pirital kutsuvad taas välikohvikutesse ning töötubadesse

   www.piritaselts.ee www.piritaselts.ee

K ui näete sel suvel aia peal ban-
nerit „Avatud aiad“ Pirital, siis 
astuge julgelt aiaväravast sisse 

ning saate vaadata aeda, kuhu tavaliselt 
ei satu. Aedades on avatud väikesed 
aiakohvikud ja mitmeski neist toimu-
vad huvitavad õpitoad. Juuli ja augusti 
igal nädalal on avatud vähe-
malt üks aed ja septembri 
alguses toimub rohevahetus. 

Külastamiseks on avatud: 

3. juulil Kesk tee 10, Merivälja 
asum, kell 12 - 21. Kunstnik 
Rein Meresaare aed (mere-
saare.eu), toimuvad töötoad, 
avatud aiakohvik, kell 19 
näitame  Merivälja ajaloolisi 
fotosid ja koondame mälestu-

si Meriväljalt. 
9. juulil Põldma tänav 6, Lepiku asum, 
kell 17-20. Avar kõrghaljastusega aed, 
kuhu mahuvad nii lilled kui ka 8-aas-
tase poisi sportlikud tegevused. Kell 
16-17 toimub aias Vinyasa jooga õpi-
tuba (kuni 20 osalejat ja tasu 3 eurot). 
Eelregistreerida saab telefonil 5104633.

Avatud on kohvik ja pakutakse oma-
tehtud kaupa: trühvleid, ehteid ja 
klaasesemeid. Aias toimub ka roheva-
hetus.
12. juulil Pirita klooster, Merivälja tee 
18, Pirita asum, kell 11 - 13.
Töötuba "Puude suvine lõikus" kell 
10-11.30 (osalustasu 3 eurot). Juhendaja 

on kloostriaednik Ülle Michelson.    
24. juulil Võra tee 35, Merivälja asum, 
kell 16 - 20. Avatud trühvlikohvik 
"Theo-broma"(www.theobroma.ee)
29. juulil Altmetsa põik 1, Laiaküla 
asum, kell 18 - 21. Töötuba "Pärja 
ja vaniku tegemise põhivõtted" kell 
17-18 (osalustasu 3 eurot). Avatud on 

aiakohvik. 
3. augustil Lodjapuu tee 35, Merivälja 
asum, kell 11 – 18.
Loengud elulõngadest kell 11 ja 16, 
juhendab Erika Mahhov.
8. augustil Lehise tänav 18, Maarjamäe 
asum, kell 14 - 17. Kell 18.00 alustab 
Aino Aaspõllu oma kollektsioonaia 
tutvustusringi. Avatud  on aiakohvik. 

14. augustil Suislepa tee 7, 
Mähe asum, kell 16 - 21.
Avatud on aiakohvik Caludee 
koogid (http://claudeekoogid.
ee). Esinevad üllatusesinejad.

Voldik kõikide aedade infost 
on võimalik ise välja trükkida 
Pirita Seltsi kodulehelt www.
piritaselts.ee, Facebookist, 
võtta trükis Pirita Selveri info-
letist või toimuval üritusel.  
Kohtumiseni aedades! 

Lea Nilson,
MTÜ Pirita Selts
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Pirita Vaba Aja Keskus, 
Merivälja tee 3

Sündmused

26. juulil algusega kell 12.00 toimub 
mälumäng – 53. Kloostriturniir. 
Ootame kõiki võistlema!
27. juuli toimub Pirita Kloostripäev ja 
laat. Laat on avatud kell 10.00-16.00. 
Laadal kauplemisest huvitatud võivad 
kirjutada aadressil kadi@piritavak.ee.

Huviringid suvel

Täpsem info suviste huviringide kohta: 
www.piritavak.ee/suvehuviringid.
Tribal Fusion tantsu algajate tree-
ning. Tantsutunnid toimuvad teisipäe-
viti kell 18.00−19.30. Vajalik eelnev 
registreerimine: info@arrakis.ee,  505 
135. Lisainfo: www.arrakis.ee. 
Algajate kõhutantsu treening. 
Tantsutunnid toimuvad neljapäeviti 
kell 18.00−19.30. Vajalik eelnev regist-
reerumine: info@arrakis.ee, 505 1357. 
Lisainfo: www.arrakis.ee.
Loovustoa suvekool töötab Pirita 
Vaba Aja keskuses kuuel nädalal: 9.07-
13.08.2014. Tunnid toimuvad kolma-
päeviti kell 10.00 (lastele 6 kuud kuni 
1,5 a); kell 11.00 (lastele 1,6-3 a); kell 
12.00 (lastele 3-5 a). Kehtivad külas-
tusabonemendid, saab võtta 2, 4 või 6 
korra külastuskaart. Suvekooli regist-
reerimine: info@loovustuba.ee.
Hatha jooga tunnid toimuvad 9. ja 
16. juulil. Täpsem info: Inga Põldma, 
premavat@gmail.com , tel 5699 4102.
Pilatese tunnid toimuvad suvel 3. 
juuni−16. juuli ja 11.−27. august. Info: 

madli.toots@gmail.com, tel tel 5665 
2081. 
Shindo venitustunnid toimuvad alates 
12. juunist neljapäeviti kell 18.30. Tule 
trenni,
kui soovid vabaneda emotsionaal-
setest ja füüsilistest pingetest ning 
tasakaalustada keha energiakanaleid. 
Registreerumine: e-mail: rosma-
riin88@ gmail.com või tel 5635 5436.
Massaaž suvel Pirita Vaba Aja 
Keskuses. Võimalik käia massaa-
žis igal kolmapäeval kl 9.30−18.00. 
Registreerumine e-mailil rosma-
riin88@gmail.com või tel. 56 355 436. 

Sügisel 2014 alustavad!

Tähetarga eelkool ja mängukool 
ootavad registreeruma uuel hooajal 
algavatesse tundidesse. Tähetarga eel-
kool on asutatud klassiõpetajate poolt. 
Eesmärgiks on anda ettevalmistavaid 
tunde tulevastele kooliminejatele vanu-
ses 5−7 aastat ja veelgi väiksematele 
õppuritele mängukoolis vanuses 3−4 
aastat. Eelkooli rühma suuruseks on 
maksimaalselt 10 last. Info ja regist-
reerimine www.tahtark.com, tel 5852 
2440, tahetark@gmail.com.

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

Pirita Sotsiaalkeskus,
Metsavahi tee 4

Teadaanded 

1.−31. juuli on Pirita Sotsiaalkeskus 

suletud!
Juuksuri, pediküüri, maniküüri ja 
masaažiteenused alustavad uut hooaega 
augustis 2014.
Pirita Sotsiaalkeskuse huviringid alus-
tavad oma tööd septembrist 2014.

Täpne info tegevuste kohta: 
www.piritavak.ee/sotsiaalkeskus
tel 606 9050
.
Kose Vaba Aja Keskus, 
Puhkekodu tee 55b

Avatud ringid noortele

2. ja 23. juuli kell 15.00 Kunstiring.
16. juuli kell 15.00 Kokkamine.

Sündmused noortele

4. juuli kell 15.00 Pinksiturniir.
9. juuli kell 15.00 Mängime erinevaid 
mänge ja meisterdame.
18. juuli kell 15.00 Piljarditurniir.
23. juuli kell 15.00 Unenäopüüdjate 
meisterdamine.
25. juuli kell 15.00 Loov joonistami-
ne.
29. juuli kell 15.00 Sportlikud võist-
lused õues.

Täiskasvanutele

25. juuli kell 11.00 Emade ja beebi-
de kohtumishommik. Ootame kõiki 
noori emasid ühisele hommikule koos 
mängimise, tutvumise ja kohvilauaga. 
Kohtumine on kõigile tasuta.

Taas on avatud palliplatsid: tennis, 

korvpall, rannavõrkpall. Tule män-
gima!

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

Tegevused ja sündmused 
noortele

7. juuli kell 14.00 UNO turniir. 
Toimub populaarse kaardimängu 
„UNO“ miniturniir, mis on sobilik nii 
tüdrukutele kui ka poistele.
8. juuli kell 15.00 Kunstiring. Selle 
korra teemaks on maalimine ning ilusa 
ilma korral toimub tegevus õues.
10. juuli kell 15.00 Metsas matka-
mine.  Toimub lühimatk Pirita maas-
tikukaitsealal, mille käigus tutvume 
loodusega, saame uusi teadmisi ning 
valmistame ette ennast eelolevaks pike-
maks matkaks.
11. juuli kell 15.00 Maastikumäng. 
Toimub Mähe Vaba Aja Keskuse lähe-
dal.
14. juuli kell 16.00 Mälumäng. Paneb 
proovile noorte tähelepanu ning kii-
ruse.
15. juuli kell 14.00 Liikluspäev. 
Mängime erinevaid liiklusteemalisi 
lauamänge, lahendame liikluspuslesid 
ja -teste. Ilusa ilma korral on võimalik 
jalgrattaga läbida ka vigursõidurada.
16. juuli kell 15.00 Kadrioru ring-

käik. Külastame noortega Jaapani aeda, 
Kadrioru parki ning peame piknikku 
Luigetiigi juures. Toimuvad mängud 
vabas õhus ning juturing noortega. 
Ringkäik leiab aset vaid ilusa ilma kor-
ral. Noortega saame kokku Mähe Vaba 
Aja Keskuse juures, kaasa ühistrans-
pordi pilet ning vastavalt enda soovile 
snäkke ja juua.
17. juuli kell 14.00 Aktiivsed tege-
vused õues. Pallimängud ja liikumist 
nõudvad tegevused ning mängud.
18. juuli kell 16.00 Kalev Spa külas-
tus. Külastus kestab 1,5 h ning maksab 
5 € lapse kohta.
Koguneme Mähe Vaba Aja Keskuses 
kell 15.00. Noortega läheb kaasa noor-
sootöötaja.
Registreerida on võimalik 15. juulini 
e-posti aadressil mahe@piritavak.ee või 
telefonil: 53004080. Osalemine palume 
kinnita raha tasumisega Mähe Vaba 
Aja Keskuse noorsootöötajale. 
21.-25. juuli Rannanädal. Toimuvad 
erinevad töötoad, mängud ja tegevu-
sed. Täpsem ajakava ja tegevuste info 
antakse teada vahetult enne rannanä-
dala algust Pirita Vaba Aja Keskuse 
kodulehel www.piritavak.ee/mahe või 
Mähe Vaba Aja Keskuse facebooki 
lehel. Halva ilma korral toimuvad tege-
vused keskuses, ilusa ilma korral kogu-
neme noortega kell 13.00 Mähe Vaba 
Aja Keskuses ning liigume üheskoos 
Pirita randa.
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

Finaalmängud 
Vabaduse väljaku 

ekraanil

J algpallisõbrad saavad vaada-
ta poolfinaali ja finaali ühiselt 
Vabaduse väljaku suurelt ekraanilt. 

Ülekanded algavad 8., 9. ja 12. juulil 
kell 22 ning 13. juulil kell 21, mängud 
kestavad kella 01.00-ni ning finaal-
kohtumine keskööni. Jalgpallimatšide 
avaliku vaatamise Vabaduse väljakul 
korraldab AS Levira tellimusel osa-
ühing Idea PR.

4 .- 6. juulini toimub botaanikaaias 
mee- ja lõhnataimede näitus, kus 
tutvustatakse tähtsamaid mee-

taimi ning nende kõrval ka lõhnataimi. 
Millised taimed on peamised mee-
andjad? Miks taimed lõhnavad? Mis 
on eeterlikud õlid? Kuidas kasutada 
lõhnataimi ja eeterlikke õlisid oma iga-
päevaelus? Need on vaid mõned küsi-
mused, millele näitus vastuse annab. 
Lisaks toimub meetoodete ja eeterlike 
õlide müük. Rohkem teavet on võima-
lik leida Tallinna Botaanikaaia kodule-
helt www.botaanikaaed.ee  

Mee- ja lõhnataimede 
näitus

TELETORNI
34. SÜNNIPÄEV
9.–11.07 B.A.S.E

BOOGIE 2014

10.00–20.00

14.00–15.00
Avatud suvegrill

BBQ Grillikool

Kogupere
suvelavastus

Piletid Piletilevis ja
Teletorni kassas.

9.07; 10.07; 20.07; 2.08;
6.08; 7.08; 8.08

19.07; 20.07; 2.08
kell 18.00
kell 15.00

„ DARA-BARA“

10.00–17.30

15.00–17.30
BASE hüpped

täpsusmaandumine

LASTELE
õuealal TASUTA

12.00–17.00
Meisterdamine

13.00–13.40; 15.30–16.00;
17.00–17.30
ETI mängud

13.40–14.00 ja 16.00–16.30
Auhindadega viktoriin

12.00–17.30
Batuudid lastele
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KÜTTEPUUD (kask, lepp)
TURBABRIKETT

PUITLAASTBRIKETT
MÄNNIKLOTS (alusel, võrgus)

KÕRGEKVALITEEDILINE KÜTTEGRAANUL (16 ja 25 kg pakendites)

PIRITA ELANIKELE TRANSPORT TASUTA!

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

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

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

Litsenseeritud korstnapühkimistööd, 
korstnapühkimisakti väljastamine 
kindlustusseltside jaoks. Küttekollete 
ehitus ja remont. Tel. 56 900 686, 
korsten.korda@gmail.com 

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

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

Kõik küttesüsteemidega seotud tee-
nused Küttesüsteemi Meistritelt: 
korstnapühkija- ja pottsepatööd, küt-
tekehade remonttööd, korstnate ja 
-lõõride remont ja renoveerimine. Tel: 
58072581 info@kyttesysteemimeist-
rid.ee 

Ostan ENSV ja EW aegseid rinna-
märke, postkaarte, vanaraha, valikuli-
selt vanu dokumente ja trükiseid ning 
muid kollektsioneerimise esemeid.
Tel. 6020906 ja 5011628 Tim 

Heki lõikus tel. 52 25 103; 6 23 23 80 
e-post: tonurahn@gmail.com

Litsenseeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni puhas-
tust. e-mail:margus@korvent.ee, tel. 
5526281

Paigaldame tänava- ja äärekive. Samuti 
graniit-, maa- ja paekive. 56278258

"Ostan teie korteri. Tel 56955775"

Kooliks ettevalmistamine, lugema 
ja kirjutama õpetamine. Põhikooli 
õpilaste järeleaitamine emakeeles. 
Parandusõpe, düsgraafia-düsleksia 
ravi. Tel 5 059 605

	  

	  

 
 

NOA restoran on tänaseks klientidele avatud olnud ligi 4 kuud.  
Seoses töömahu suurenemisega otsime lisatööjõudu. 
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+372 50 80 589 

 
 

Tööpäevadel 9-18
Laupäeval 10-14
www.kuttekeskus.ee

Kalmistu tee 22, 11216 Tallinn
Tel. 6 557 760
Mob. 53 471 188

KONTSERTIDE 
ALGUS KELL 20.

RAADIO ELMAR ESITLEB:RAADIO ELMAR ESITLEB:

ALEN
VEZIKO
SINU
 POOLE
  TEEL

PILETID 10/13 € MÜÜGIL 
PILETILEVIS, PILETIMAAILMAS 
JA STATOILIS. INFO 505 9625, 
WWW.KONTSERTKORRALDUS.EE

20.07 Viinistu 
Kunstimuuseum
30.07 Oleviste 
kirik Tallinn

Päikeseloojangu kontserdid 
algusega kell 22
Päikeseloojangu kontserdid
algusega kell 22 Tä
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Piletid eelmüügist 15 € Piletilevis ja Piletimaailmas. 
Tel 505 9625 • www.kontsertkorraldus.ee

14.07 Viimsi Püha Jaakobi kirik
17.07  Tallinna Botaanikaaed
22.07 Oleviste kirik Tallinn

Fassaadide soojustus, krohvims ja 
värvimstööd. Töö kiire ja korralik.
Garantii!  Tel 53468228, snellson.
madis@gmail.com

NOORSPORTLASE TERVISEKONTROLL

Tervis on tähtis!
Registreeri noorsportlane tervisekontrolli juba suvel!

Ootame OÜ Innomedica Spordimeditsiinikeskusesse aadressil
Sõjakooli tn.10 (Tere tennisekeskus), Tallinnas noorsportlasi perioodilisele

tervisekontrollile Eesti Haigekassa ennetusprojekti "Noorsportlaste
tervisekontoll spordiga seotud terviseriskide ennetamiseks" raames.
Terviseuuringuid viivad läbi OÜ Spordiarstid (tegevusluba L03154)

kogenud meedikud.

Sihtgrupp:

Baas- ja täiendavad uuringud

9–19 aastased noored, kelle treeningtundide kestus

on nädalas 6 või enam tundi (1 treeningtund = 60 minutit).

Treeningtundide hulka ei arvestata kooli kehalise kasvatuse tunde.

(meditsiinilistel näidustustel)

on kindlustatud noorsportlastele .

Tasuda tuleb ainult visiiditasu 5 eurot.

tasuta

Registreerimine
Täiendav informatsioon:

telefonil: (+372) 6109434.

www.innomedica.ee/teenused-2/noorsportlaste-tervisekontroll

�

�

�

�

Sul on seljavalu, peavalu, valud

kätes/jalgades – meie aitame!

Sporditraumad ja ülekoormus-

seisundid – meie aitame!

Autoga ülevaatusel käid?

Tule endaga ka!

konsultatsioon,

manuaalteraapia, lihasmanipulatsioonid,

massaaž, kinesioteipimine ja personaalsed

võimlemisprogrammid

Teid aitavad meie professionaalsed ja

kogenud füsioterapeudid.

Narva mnt. 7, I trepikoda III korrus

Estonia pst 1/3

Tere Tennisekeskus, Sõjakooli 10

FÜSIOTERAPEUDI

Broneeri aeg  tel 610 9434

Vaata ka www.innomedica.ee

Vahetan merevaatega krundi Viimsis 
Püünsis, korteri vastu. kristo.leht@
gmail.com 53338978

Lõikan ja pügan hekki, pika 
heina niitmine trimmeriga, muru 
niitmine,saetööd,võsalõikus Tallinnas 
ja Harjumaal.Tel.55547291

Kujundame Teile meelepärase aia. 
Aiahooldustööd, istutusalade kujun-
damine, rajamine ja taimede istutu-
tamine.
Tel. 51 40524, e-mail: landart@live.
com.  http://landart.edicypages.com

Soodsalt müüa kaasaegseid aknaid, 
uksi, kamin jne lam.majas.5102994

Viimsi õuetrennid T, N 19:30, P 
19:00. Tule põleta kaloreid ja trim-
mi lihaseid Viimsi kõige lustakamas 
seltskonnas! Info ja reg 5015945 kris-
tiina@tervisementor.ee

Merivälja Lasteaed pakub tööd õpeta-
ja abile (söögitädi).
Täistööaeg, palk  380 EUR kuus
CV ja sooviavaldus saata e-posti teel: 
merivalja@la.tln.edu.ee
 või aadressil: Haaviku tee 10, Tallinn 
12113 Harjumaa. 
Töövestlusele ootame 23. juuli, kell 
10.00.

Merivälja Lasteaed pakub tööd õpeta-
jale koormusega 0,66 ja 0,83
CV ja sooviavaldus saata e-posti teel: 
merivalja@la.tln.edu.ee
 või aadressil: Haaviku tee 10, Tallinn 
12113 Harjumaa. 
Töövestlusele ootame 24. juuli, kell 
10.00. Lisainfo telefonil 6232181

Noor pere ootab rõõmsameelset ja 
krapsakat pensionäri endale kodua-
biliseks tööpäevadel mõneks tunniks 
päevas korraliku tasu eest. Helistada 
56 647 857

Müüa puitbrikett kandili-
ne 145€/960kg,pellet pre-
mium 185€/960kg,turbabrikett 
110€/950kg,kütteklotsid 1,6€/kott , 
lepp 2,5€/kott, kask2,8€/kott. Tel.53 
80 38 58

Inglise keele individuaalõpe. Õpetaja 
pika praktikaga. Ka hispaania keel. 
Telefon 56 299 822

Korralik 31.a. naine soovib üürida 
pikemaajaliseks perioodiks tuba ela-
must Pirita piirkonnas või selle lähis-
tel. Mugavused ja kaasaegsed elutin-
gimused ei ole esmatähtsad - pigem 
vaikne, veidi eraldatud ja rahulik elu-
keskkond. Sobivad ka hilisema sisse-
kolimise võimalusega (s.o. kuni juuni 
2015) elupinnad. Tel. 5373 7504.

Reakuulutused

40a. ehitusoskustega, karske mees 
soovib üürida 1-toa eramus. Võib ka 
möbleerimata. Tööruum tuleks ka 
kasuks. Muru niitmine, lume koristus 
ja remonttööd jäägu minu hooleks. 
Tel. 56 50 3373, Marek. 
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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

Võtan müüki ja aitan 
üürida kinnisvara 

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

Reklaami Pirita lehes!

Pirita leht jõuab iga kuu 
piritalaste postkasti. Kui 
soovid oma ettevõtet, 
teenust või toodet rek-
laamida, siis Pirita leht 
on selleks hea võimalus!
Tutvu ilmunud numbrite-
ga ja hinnakirjaga kodule-
hel www.tallinn.ee/pirita või 

küsi lisainfot: 
andre.hanimagi@tallinnlv.ee, 

telefon 6 457 629

KAITSERAUAD

KARTERIKAITSED

HAAGISEKONKSUD

ATV PÕHJAKAITSED

ATV SAHAD

MAASTURITE SAHAD

PAADITARVIKUD

TORUPAINUTUS

TERASPIIRDED

ERIPROJEKTID

Saadaval uudse lahendusega,
eemaldatavad haagisekonksud!

Aiandi tee 21, Viimsi 74001
Harjumaa

(+372) 5125005
(+372) 5137070

info@koneskoauto.ee

Lapseootus ja
beebi

www.fertilitas.ee

Fertilitase ämmaemandad on valmis jätkuvalt pakkuma personaalset sünnitusabiteenust 
Tallinna keskhaiglates. Sünnitusjärgselt on võimalik tulla kontrolli naistearsti juurde ja 
jätkata vastsündinu jälgimist lastearsti juures üks kord kuus.

raseduse jälgimine  

ultraheliuuringud (I – III trimester)

loote videofilm DVD-le  

rasedusaegne võimlemine 

perekool

lastearst

lasteortopeed

laste neuroloog

beebi ja vaktsineerimised

lastemassaž

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

Raseduse jälgimist teostab ämmaemand koostöös 
naistearstiga. Samuti on võimalik konsulteerida erinevate 
erialade spetsialistidega nagu näiteks endokrinoloog, 
toitumisnõustaja, psühholoog jt.
 
Sünnieelses diagnostikas kasutame 4D ultraheli uuringuid ja nn. OSCAR testi ning 
osaleme FMF auditeerimise süsteemis, mis tagab uuringute kõrge usaldatavuse.

VV

Aiandi tee 26, Viimsi
Mob: +372 5222844
Tel:     +372 6211060
hooldus@vah.ee    www.vah.ee

- AUTOREMONT
- HOOLDUS
- VARUOSAD
- DIAGNOSTIKA
- KLIIMASEADMETE
   TÄITMINE
- SILLASTEND
- REHVITÖÖD
- KEEVITUSREMONTTÖÖDELE JÄRELMAKSUVÕIMALUS!

PIRITA
www.facebook.com/
piritalinnaosa

10:30 51km Rahvasõit
12:00 6,5km Peresõit
12:45 200m Tillusõit
13:00 136,5km Põhisõit

Registreerimine ja lisainfo maximagp.ee leheküljel.

NB! Lastele mänguala koos batuutide ja esinejatega.

Vaata facebook.com/maximaGP 

21. juuli Pirita velodroomil

Maxima GP Lauri Ausi XI Memoriaal on nii 
profisportlastele kui aktiivsetele peredele 
mõeldud jalgrattavõistlus.

Kauneim koduaed 
2014 Pirital

Pirita Linnaosa Valitsus 
kutsub osalema kauneima 

koduaia konkursil Pirital!

Ettepanekuid koos fotoga, 
kontaktandmetega ning aia 
aadressiga oma asumis või 
mujal ootame kuni 01.08.2014 
aadressil pirita@tallinnlv.ee 

numbril 645 7600.  

Kaunist koduaeda Pirital 
toetavad

 Kloostrimetsa Puukool ning 
aianduskeskus "Võluaed"


