
Veeda suvi linnas

Kesklinna tähtsaim suvesündmus on 
kahtlemata jaanipidu 23. juunil. See-
kord pöördume tagasi traditsiooni 
juurde ja peame pidu rahvale armsaks 
saanud kohas Kalevi staadionil, kus 
väravad avatakse kell 18 ja pidu kestab 
kella üheni öösel.  

Mõistagi pakub jaaniõhtu head 
kontserti, mille publikumagnetid on 
nii Eestist kui ka raja tagant. Keskea-
lise ja vanema publiku lemmikutest 
tuleb kohe peo algul kell 18.15 lavale 
laulja Boris Lehtlaan. Meie kontserdi- 
lavade nüüdislemmikuid esindavad 
popstaar Liis Lemsalu ja Kesklinna 
jaanipidude varasemgi esineja an-

sambel Metsatöll. Vahepeal saab aga 
kuulda Valgevene superbändi Lya-
pis-98, mis on rohkem tuntud oma 
varasema nimega Ljapis Trubetskoi. 

Valgevene kuulsaima rokkan-
sambli Ljapis Trubetskoi solist Sergei 
Mihhalok pani kokku uue grupi, et en-
diselt esitada kontsertidel poplugusid 
aastatest 1989–2014. Ljapis Trubets-
koi andis sel ajavahemikul välja hul-
ga albumeid ning nende hitid „Auu!”, 
„Valges kleidis”, „Lumekuninganna” ja 
paljud teised on siiani menukad.

Peale võimaluse kuulata suurejoo-
nelist kontserti ja salvestatud muusi-
kat, mida mängib DJ Raunce, leidub 

Kesklinna jaanipeol mitmesugust 
muud tegevust igas eas pidulistele: 
väikestele pakuvad ajaviidet batuut, 
kostümeeritud mängujuhid ja näo-
maalijad, noortele nii aktiiv- kui ka 
lauamängud, nautida saab tulesõud. 
Kell 22.45 süüdatakse võidutule tõrvi-
kust suur jaanilõke. Hulk toitlustajaid 
pakub head-paremat. 

Linlane väärib head ajaviidet 
Kesklinna vanem Vladimir Svet kut-
sub kõiki jaanipeost osa saama. „Ees-
tis on levinud müüt, nagu sõidaksid 
jaanipäeval kõik maale pidutsema. 
Tegelikult jääb väga palju inimesi lin-

na ja nemadki on pidu väärt. Seetõt-
tu pakume neile võimalust tulla kogu 
perega Kesklinna jaanitulele ning saa-
da hea muusika saatel osa tõelisest 
jaanipäeva meeleolust,” ütles Svet.

Samuti soovitab linnaosavanem 
jälgida Kesklinna muude suvesünd-
muste kalendrit, mis on üsna tihe 
– lasteetendused asumiparkides on 
juba alanud ja juuni lõpust lisandub 
suvine kontserdisari.

Lastele mõeldud lavastused „Ime-
line puhkus”, „Lambaarst”, „Kasulik 
vares” ja „38 papagoid” etenduvad 
erinevates Kesklinna parkides kuni 
augusti lõpuni. Algus on kõikjal kell 
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Lasteetenduste suvesari meelitab 
Kesklinna parkides aega veetma.

11, etendused kestavad 30–40 minutit 
ning on tasuta. Pärast etendust pa-
kutakse lastele samas pargis erinevat 
tegevust.

Suvekontserdid toimuvad nelja-
päeviti alates juuni lõpust kuni sep-
tembri keskpaigani Poolamäe pargis 
(Kalevi staadioni ja tenniseklubi va-
hel). Kuulata saab seal muusikat mit-
mesugusele maitsele – esindatud on 
nii pop-, rokk- kui ka diskomuusika 
paremik, aga samuti noored talendi-
kad artistid. Et heast mitte ilma jääda, 
tasub jälgida meie teateid nii siin le-
hes kui ka Facebookis. Samuti tuli äsja 
trükist voldik, kust leiab täpse suve-
ürituste kava. 

Peale asumiparkide tasub silm 
peal hoida vanalinnas toimuval. Just 
lõppesid siin küll vanalinna päevad, 
aga südasuvigi pakub omanäolist 
ajastukeskset kultuurifestivali. Vana-
linna vallutavad 5.–8. juulini keskaja 
päevad, kus õhus hõljub õitsva han-
saaja hõng. Raekoja platsil avatakse 
keskaja turg, üles astuvad muusikud 
ja tantsijad, Niguliste mäel on meist-
rite küla, toimuvad teatrietendused ja 
palju muud põnevat. 

„Suvi on tore aeg kodulinna (taas)
avastamiseks,” leiab linnaosavanem. 
„Kesklinnas peaks olema piisavalt 
parke ja rohealasid, et igaüks saaks 
veeta suveõhtuid ja nädalavahetu-
si roheluses eemal tänavamürast. Et 
kesklinlasel oleks veel üks lisapõh-
jus külastada koduparki ning mõelda 
sellele, millisena soovib ta näha oma 
koduasumit, korraldamegi traditsioo-
nilist suveürituste sarja.”

Kõik Kesklinna valitsuse korralda-
tavad suvesündmused on linnarahva-
le tasuta.
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Pargid igaühele

Uue Turu platsi uuestisünd 

Tammsaare parki kerkib paviljonkohvik 

Vastab Kesklinna linnaosakogu liige Margit Elviste
3 KÜSIMUST 

1. Mida olete seadnud linnaosakogu 
liikmena enda prioriteediks? 
Kuna olen olnud üle 17 aasta Reformi-

erakonna liige, sh kesklinna juhatuses, siis olen 
kursis Tallinna linnas ja Kesklinna piirkonnas 
toimuvaga ning sellest lähtuvalt soovin anda 
oma panuse Kesklinna arengusse ja heaolusse. 
Nähes 2001. aasta 11. septembril New Yorgis 
toimunud terroriakti, sain aru, et elame siin il-
mas vaid ühe korra ning sestap tuleb elupaik 
muuta turvaliseks, empaatiliseks ja inimväär-
seks! 

Mul on au kuuluda Kesklinna linnaosako-
gusse (endine halduskogu), kus võetakse kuul-
da kesklinlaste arvamusi ja tähelepanekuid 
ning võimalusel neid lahendatakse. Palju on 
räägitud ja tean isiklikult probleemidest kor-
teriühistutes, eriti juhatustes, kus vaatamata 
sellele, et „kõik on juriidiliselt korrektne”, pole 

läbipaistvust ning on tunda korruptsiooni.
Kuna kuulun ka vanalinna hariduskolleegiu- 

mi hoolekogusse, siis ei jää tähelepanuta hari-
dusteemad ja head võimalused õppimiseks. 
Suur probleem on veel kõnniteed ja kvaliteetne 
valgustus.

2. Mis on Kesklinnas hästi, mida muu-
daksite? 
Mäletan aegu, kui kesklinn oli ala-

rahastatud. Hea on tõdeda, et ajad muutuvad 
ning kesklinn on muutunud palju paremuse 
suunas! Meil on väga palju ilusaid kohti, kuhu 
on panustatud ja panustatakse veel nii tööd kui 
ka raha: Kadriorg, mererand koos sadamaga, 
vanalinn, Toompea, pargid jne. 

Kindlasti oleks vaja suurendada turvalisust, 
säilitada rohelist linnaruumi, vähendada auto- 
liikluse osakaalu südalinnas, rajada kerg- 

liiklusteid, säilitada ja renoveerida miljöö- 
väärtuslikke objekte, räämas majad korda teha. 
Kassisaba asumi Falgi park on väga ilusaks 
tehtud! Hea, kui samasugune valgustus oleks 
ka Hirvepargis, kus sügisest kevadeni on väga 
pime.

3. Milline isiklik seos on teil Kesk- 
linnaga?
Olen pärit represseeritute pere- 

konnast ning elan juba üle 42 aasta Tallinna  
südalinnas. Kõik need aastad olen elanud 
samal aadressil, kuid erinevate tänavanime-
dega: algul Juri Gagarini ja nüüd Toom-
puiesteel, kuigi kohalike elanike jaoks 
oli see kunagise nime ja suurte 
kastanite järgi Kastani 
puiestee. 

Suvi on saabunud ja hoolimata juuni esimese  
nädala jahedusest jõudsid tallinlased juba mõnu- 
sate ilmade võlu maitsta. Loodetavasti ootavad 
meid soojade ilmadega nädalad ka edaspidi. Suvi-
sed ilmad on hea põhjus selleks, et avastada oma 
kodulinna, jalutada parkides, korraldada pikni-
kuid, mängida õues lastega, teha sporti või liht-
salt puhata. 

Kesklinn ei ole ainult kontorid ja kaubandus-
keskused ning turistidele mõeldud atraktsioonid, 
vaid elukeskkond paljudele inimestele. Seetõttu 
peab kesklinnas olema piisavalt parke ja roheala-
sid, et iga kesklinlane saaks veeta suveõhtuid ja 
nädalavahetusi roheluses eemal tänavamürast.

Selleks, et park pakuks atraktiivset keskkonda,  
kus tahetakse vaba aega veeta, peab see paiknema 
logistiliselt mugavas asukohas, olema heas kor-
ras, puhas ja turvaline ning pakkuma ajaveetmi-
seks vajalikke vahendeid. Olgu need näiteks pin-
gid, laste mänguväljak või jõulinnak. Seetõttu on 
võetud ja võetakse lähitulevikus ette mitme Kesk-
linna pargi korrastamine.

5. juuni südapäeval avati rekonstrueeritud 
Tammsaare pargi Estonia teatri poolne pargiosa –  
Uue Turu plats. Uuendatud said pargiteede ka-
tendid, haljastus, valgustus ja linnamööbel. Rajati 
ka laste mänguväljak.

11. juunil alustati Piiskopi aia järgmise osa re-
konstrueerimist, et siduda aia kaks tasapinda ja 
luua terviklik pargiala. Samuti restaureeritakse 
Piiskopi aia keskaegne kaev, mis on plaanis seest-
poolt valgustada ja klaasiga katta. Töö jõuab lõpu-
le juba juulis.

Praegu korrastab linnaosavalitsus Marta täna-
va haljasala, kus asub Vene-Liivi sõja mälestuseks 
püstitatud monument. Kui see töö tehtud, siis 
saavad ka Kitseküla elanikud endale väikese pargi.

Augustiks valmib ja avatakse linnarahvale  
Kitseaed Nunne tänava ääres. Projekti kohaselt 
taastatakse seal kunagi olnud trepid ja jalgrajad 
ning paigaldatakse Jaan Koorti skulptuuri juurde 
pingid. Lisaks tuleb Koidu spordiparki betoonist 
200 ruutmeetri suurune rulapark ning Luite met-
sas valmib kohalike inimeste jaoks väike jõulinnak. 

Järgmisel aastal on plaanis rajada Raua halja-
kule Thbilisi linnale pühendatud aed, mis peale 
puhkeala funktsiooni kannab ka informatiivset ja 
sümboolset tähendust. 

Loodame, et kõigi eelloetletud tööde lõpule 
viimine ja suvine ilm annavad meile rohkem või-
malusi veeta aega roheluses 
ning (taas)avastada oma 
kodukanti. 

Tammsaare pargis on nüüdseks 
uuendatud ja avatud Uue Turu 
plats Estonia ooperimaja taga. 

Park elab läbi tõelise uuesti- 
sünni. Rekonstrueeritud on juba 
suur osa pargiteedest, rajatud 
värske haljastus ja mõnus val-
gustus, paigaldatud moodsat 
pargimööblit. Valmis on saanud 
esimene osa pargist – kunagine 

Uus turg. Rohkem kui pool sa-
jandit tagasi lõpetas see Estonia 
juures tegevuse ja vajus ajalukku,  
nüüd on aga markeeritud sama-
nimelise platsiga. 

Väike väljak on hubaselt eral-
datud ja avab ühtlasi vaate teatri- 
hoonele. Varem platsi keskel 
seisnud 1905. aasta traagilistele 
sündmustele pühendatud mo-

nument on nihutatud varjulise-
male pargialale draamateatrile 
lähemal. Estonia-poolsesse ossa 
rajati laste mänguväljak. Estonia 
trepp ja parkla läbisid samuti 
uuenduskuuri. Platsi ümbritseb 
allee 75 pügatud läänepärnast 
ehk bosketist, mis koos pinkide, 
valgustite ja sillutisega moodus-
tavad kauni terviku. 

Tööd Tammsaare pargis aga 
jätkuvad. Teine etapp, Tamm-
saare monumendi poolne osa 
valmib suve lõpuks. Uuendatud 
parki hakkavad ilmestama lisan-
duvad skulptuurid ja näitused. 
Pikisilmi ootame kohvikuga pa-
viljoni avamist endise turuhoone 
kohal, aga selleni läheb rohkem 
aega. 

Kunagise turuhoone asemele 
Tammsaare parki kerkib avaliku 
ja erasektori koostöös kohvik- 
paviljon. 

Vastava lepingu Tallinna lin-
na ja Lai 22 OÜ vahel allkirjas-

tasid abilinnapea Eha Võrk ja 
hoonestaja esindaja Kaupo Kol-
sar. Konkursi võitnud hoonesta-
ja püstitab 2020. aasta alguseks 
kinnistule kohvik-restorani. 
„Rajatav paviljon peab vastama 

pargi linnaruumilise lahenduse 
ideekonkursi võidutöö „Belle 
Epoque” alusel koostatud pro-
jektile,” ütles abilinnapea.

Peale toitlustusasutuse pi-
damise tuleb hoonestajal tagada 

ühe tualettruumi avalik kasutus 
ning eraldada ruum pargi kor-
rashoiuks vajalike töövahendite 
hoidmiseks. Hoonestusõiguse 
tähtaeg on 50 aastat.

Vladimir Svet
Kesklinna vanem
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Gonsiori tänav uueneb
Juunist algas Gonsiori tänava 
põhjalikul uuendamisel uus 
etapp ja terve tänav suleti. 

Nagu varem teatasime, 
pidigi talvel kehtestatud aju-
tine liikluskorraldus kestma 
mai lõpuni vastavalt tööfrondi 
nihkumisele. Nüüd algas ehi-
tustöö Gonsiori tänava lõigus 
Pronksi ristmikust Laagna tee-
ni. Samal ajal avati liikluseks 
seni suletud olnud Konstantin 
Türnpu tänav ja Laagna tee ots 
ning Pargi&Reisi parkla Toru-
pilli Selveri juures. 24. juuniks 
avatakse Maneeži–Pronksi va-
heline Gonsiori tänava lõik.

Kogu Gonsiori tänav on 
plaanis taas avada novemb-
ri keskpaigas, mil tavaliiklus 
taastub remondieelsel viisil. 
Samaks ajaks valmib vähe-
malt ühel pool kõnnitee, kuhu 
lisandub mõlemas suunas 
jalgrattarada. Haljastustööd, 
tänavakatte märgistamine ja 
fooride seadistamine jääb 
järgmise aasta kevadeks. Kui 
need tööd on lõppenud, tekib 

Gonsiori tänavale muutsuuna-
rada. 2019. aasta juulis ja au-
gustis toimub ka Juhan Kun-
deri tänava kapitaalremont.

Kesklinna vanem Vladimir 
Svet rõhutab, et põhjaliku re-
mondiga kaasnevaid ajutisi 
ebamugavusi tuleb taluda hea 
eesmärgi nimel. „Gonsiori tä-
nava rekonstrueerimine on 
kõigi liiklejate huvides, sest 
tulemusena muutub nii jala-
käijate kui ka jalgratta, bussi 
ja autoga sõitjate elu mugava-
maks. Võidavad kõik, ennekõi-
ke kohalikud elanikud,” selgi-
tas Svet. 

Ajutine liikluskorraldus 
suunab mööda Estonia puies-
teed Lasnamäe poole sõitjad 
Ants Laikmaa tänava kaudu 
kas Narva maantee või Rävala 
puiestee suunas. Ehituse ajaks 
muutus Juhan Kunderi tänav 
kahesuunaliseks ning avatuks 
ainult ühissõidukitele ja ko-
halikele elanikele. Bussiliinid 
nr 31, 53, 55, 56, 67 ja 68 ka-
sutavad marsruuti Laikmaa –  

Rävala pst – Tartu mnt – Kun-
deri tn. Kunderi tänavale tulid 
ka ajutised bussipeatused.

Piirkonna elanikele on ta-
gatud graafikujärgne olme-
jäätmete äravedu ja vähimagi 
võimaluse korral autoga ligi-
pääs kodule. Gonsiori tänaval 
on jalakäijate kasutuses kogu 
tööperioodil kõnnitee vähe-
malt ühel tänavapoolel. Nii 
sõidukitega liiklejad kui ka ja-
lakäijad peaksid varuma roh-
kem aega, sest piirangute tõt-
tu on liiklus häiritud. 

Ehitajal on lubatud teha 
töid kell 7–22. Kohustus on 
töömaad kasta, et see ei tol-
maks. Töid teeb TREV-2 
GRUPP AS, objektijuht on 
Kalvar Paur, kes annab teavet  
tel 5621 0147 ja kalvar.paur@
trev2.ee. Kui tolm, müra vm 
põhjustab probleeme, siis  
palun andke sellest linnaosa- 
valitsusele märku e-aadressil 
aigar.palsner@tallinnlv.ee.

Foto: Sven Tupits

Reidi tee ehitus saab alata 
Riigihankel osutus edukaks 
KMG Inseneriehituse AS-i ja 
Verston Ehitus OÜ ühispak-
kumus ning Reidi tee ehitus 
võib juba tuleval kuul alata.

Linnapea Taavi Aas tõdes, 
et ehitamise vajalikkuse ja pa-
rima lahenduse üle on aastaid 
vaieldud, kuid nüüd saab töö-
võtja ehitusega alustada loo-
detavasti juulis. 

„Eesseisvate väga mahu-

kate tööde kogumaksumus on 
ligi 41 miljonit eurot ja tööde-
ga jõutakse lõpule 2020. aasta 
kevadel,” ütles Aas. „Vastupidi 
vastaste poolt avalikkuses ku-
jundada püütud arvamusele ei 
ole tegemist üksnes magist-
raaliga sõidukite tarvis – kokku 
rajatakse trassile 14 kilomeetrit 
sõidu-, jalg- ja kergliiklusteid, 
millest sõidutee pikkus on 
vaid kaks kilomeetrit.” Lisaks 

ehitatakse kaldakindlustu-
sed, paigaldatakse tänavaval-
gustus, maastikuarhitektuur 
loob uue haljastuse. Istuta-
takse 500 puud ja ligi 60 000 
põõsast ning rajatakse ligi  
40 000 m2 murupinda. „Väga 
palju tööd tuleb ära teha teh-
novõrkude rajamisega, muu 
hulgas näiteks Tuukri tänava 
piirkonna uputuste lahenda-
misega,” selgitas linnapea.

Võidupüha paraad Tallinnas 
Eesti Vabariigi juubeliaasta 
võidupüha paraadi ja maa-
kaitsepäeva peab Kaitseliit 
23. juunil Tallinna lauluvälja-
kul. 

Ühtlasi tähistatakse Kait-
seliidu 100. aastapäeva, mille 
puhul seisavad paraadil rivis 
kõik Kaitseliidu struktuuriük-
sused: Naiskodukaitse, Noo-
red Kotkad, Kodutütred, Kait-
seliidu kool, küberkaitseüksus 
ja kõik malevad. Kokku osaleb 

kell 11 algaval paraadil üle 1600 
inimese. 

Maakaitsepäeva näitus 
lauluväljakul tutvustab kait-
sejõudude varustust, tehnikat 
ja valmisolekut riiki kaitsta. 
Seekord on peale tavapärase 
Kaitseliidu ja kaitseväe tehnika 
väljas ka Vabadussõja-aegse 
soomusauto Estonia koopia 
koos meeskonnaga. 

Maakaitsepäev lauluvälja-
kul kulmineerub traditsioo-

niliselt võidutule jagamise 
tseremooniaga, mida viib läbi 
president. Samal päeval kell 
15 jagavad Jüriöö pargis Har-
jumaa Omavalitsuste Liidu 
esimees ja Tallinna linna esin-
daja võidutule edasi kõikidele 
Harjumaa omavalitsusele ning 
Tallinna linnaosadele. Piduli-
kul tulejagamise tseremoonial 
rivistub üles Vahipataljoni au-
vahtkond ja mängib kaitseväe 
orkester. 

Aegna ootab puhkama
Kesklinna vaieldamatult pa-
rima puhkeala Aegna saare 
külastamiseks on kätte jõud-
nud õige aeg.

Suurepärased liivarannad, 
põlismets, matkarajad, Eesti 
suurima tiheasetusega kivikülv 
jm vaatamisväärsused tõsta-
vad Aegna tallinlaste puhke-
kohtade seas kindlalt esiritta. 
Eelmisest aastast avatud uus 
sadamahoone-päästepunkt 
tagab ka suviti ööpäevaringse 
esmaabiteenuse. 

Saarele saab reisilaevaga 
Vesta, mis väljub Kalasadamast 
kuuel päeval nädalas (v.a teisi-
päev): E–N kell 10 ja 17, R–P kell 
10, 15 ja 18. Sõit kestab umbes 
tund aega. 

Laevale pääs ja kohapealne 
piletimüük algab 30 minutit 
enne reisi algust. Tallinlaste-
le kehtib tasuta sõidu õigus, 
mida saab kasutada vaid ela-
vas järjekorras isikustatud 
ühiskaardi ja isikut tõendava 
dokumendi alusel. Laev mahu-

tab 47 reisijat. Igale väljumisele 
reserveeritakse ka kaks koh-
ta Aegna saare elanikele, kes 
peavad sadamas olema vähe-
malt 15 minutit enne väljasõi-
tu. Piletite eelmüük lõpeb kaks 
tundi enne laeva väljumist. 

Munitsipaalpolitsei teatel 
on suveks valmis Tallinna ava-
likud rannad Pirital, Kakumäel, 
Stroomis, Harku järvel ja Pi-
kakaris, kus vetelpäästjatena 
turvavad G4S töötajad.

Vaade Aegna lõunarannale.

Merepäevad meelitavad 
Tänavused Tallinna merepäevad rõõmustavad 
külastajaid 13.–15. juulini. 

Tutvuda saab lausa nelja festivali kodu- 
sadamaga: Noblessneri, Haven Kakumäe jahi- 
sadama, Vanasadama ja Lennusadamaga. Sada-
mate vahel on võimalik liikuda meretaksoga. 

13. juulil toimuv suurejooneline avakont-
sert ühendab muusika nii maal kui ka merel: 
elamuse võib saada kas paadiga merele min-
nes või nautida pakutavat kaldalt. Avaürituse 
peaesinejad jätab korraldaja veel saladuseloori 
alla, kuid oodata on tipptasemel meelelahutust. 
Sündmuse programm avaldatakse veebilehel  
www.tallinnamerepaevad.ee 15. juunil. 

Merepäevadel leiavad mitmekülgset tege-
vust nii pere pisimad, juba teismeikka jõudnud 
kui ka täiskasvanud. Kolme päeva jooksul on 
võimalik kohtuda Lottega ja õppida veeohutuse  
kohta, külastada ajaloolisi laevu ja teha nen-
dega sõit lahel, elada kaasa vaatemängulisele 
Tallinn Race purjetamisvõistlusele ning nautida 
erinevaid kontserte, kus esinejate seas on Liis  
Lemsalu, Hanna-Liina Võsa ja paljud teised.

Lisaks avatakse Noblessneri sadamalinna- 
kus Disainitänav, kus külalistel on mõnusa 
muusika saatel võimalik tutvuda mitmekülgse 
Eesti disainiga ning seda ka soetada. Disaini- 
tänavale tuleb kokku ligi sada Eesti loomeinimest.

Foto: Sven Tupits
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Aleksandr Ivaškevitš: Olla inimene!

Koolijuht Lauri Leesi 
pälvis elutööpreemia

Mai keskel Tallinna teenete-
märgi kavaleriks saanud näit-
leja Aleksandr Ivaškevitš jõuab 
samal ajal teha teatriproove 
Tallinnas ja Riias, mängida pea-
osi, juhendada oma stepptant-
sustuudiot Duff Tap Studio, 
osaleda filmivõtetel ning val-
mistada ette fotonäitusi. 

Tema päevakavas leidub 
muidki tegemisi, aga olulisi-
maks kõige ees ja taustal peab 
ta siiski inimeseks olemist, mis 
omakorda eeldab teiste ini-
mestega arvestamist. 

Ivaškevitš tunnistab: „Õn-
nelik on inimene, kes saab 
rõõmuga tööle minna ja tuleb 
päeva lõpus rõõmuga koju. Aga 
tööle lähed sa rõõmuga siis, kui 
see, millega tegeled, sütitab 
sind, toob rahuldust. Kui see 
enam nii ei ole, hakkad otsima 
võimalusi oma elu muuta. Kui 

töö rahuldust ei paku, hakkab 
see sinu elu hävitama. Kui me 
siit ilmast lahkume, ei küsita 
minu käest seal üleval, kui hästi 
ma mängisin üht või teist rolli, 
aga minult küsitakse – inimene, 
kuidas sa oma elu elasid?”

Toob publiku saali
Ivaškevitš on üks neist näitleja-
test, kelle nimi kavalehel kind-
lustab teatrile täissaalid. Sellise 
edu üks eeldus on anne, aga 
veel tähtsamad on pühendumi-
ne, töökus ja enesedistsipliin.  

„Muidugi on meeldiv män-
gida täissaalile ja tunnistada, 
et selles on ka minu panus. Aga 
iga etenduse edu alus on siis-
ki meeskonnatöö. Me toetame 
üksteist. Näitlejad on nagu pe-
rekond, me tunneme ja tun-
netame, kui keegi on närviline 
või mures. Siis teame: ei ole 

vaja torkida, ei ole vaja midagi 
üleliigset öelda.” Näitlejad on 
ka väga haavatav rahvas. Nen-
de edu sõltub tihti juhusest ja 
sellest, kas sind märgatakse või 
mitte. Seda mittemärkamist 
ning pikka „oma rolli” ootamist 
on Ivaškevitški kogenud.

„Näitlejale on alati vaja anda 
võimalus end näidata. Tihti juh-
tub, et ta on sisemiselt valmis, 
aga teda justkui ei märgata. Kui 
palju ma ise olen siin teatris 
istunud ja rolle oodanud! Aga 
selle istumise ajal (põhilised 
rollid olid sel ajal muinasjuttu-
des) hakkasin tegelema tant-
simisega, akrobaatika ja vehk-
lemistreeningutega. Ma olen 
alati millegagi tegelenud.”

Alatine tegevuses olemine 
paistab välja Ivaškevitši kogu 
olemusest. Ta on alati liikumi-
ses, ikka energiline, avatud ja 

meeldiv suhtleja ning kui lavale 
astub, suudab näitlejana publi-
kut lummata. Juunikuus teeb ta 
kaasa Vene Teatri suveprojektis 
Sagadi mõisas, kus mängitakse 
Ivan Turgenevi klassikalavas-
tust „Kuu aega maal”. Juulis on 
taas proovid Riias, kus valmis-
tatakse ette uuslavastust „Minu 
veetlev leedi” ja Ivaškevitš 
mängib professor Henry Hig-
ginsi rolli. Sügisel ootavad aga 
jälle peaosad koduteatris. Värs-
keim neist on Zilovi roll kevadel 
lavale jõudnud uuslavastuses 
„Pardijaht” (autor Aleksandr 
Vampilov). 

Näitleja tunnistab: „Mu töö 
aitab mul väljendada oma inim-
likku tasandit. Olla inimene, 
olla vajalik, olla huvitav.”

Prantsuse lütseumi teenekas 
direktor Lauri Leesi sai Tal-
linna linnalt tänu ja tunnus-
tusena elutööpreemia. 

Lauri Leesi on juhtinud 
prantsuse lütseumi 26 aastat. 
Koolis kasutatakse tema väl-
jatöötatud õppemetoodikat 
ja õpitakse mitut ainet tema 
kirjutatud õpikutest. Kohus-
tuslike õppeainete hulgas on 
seltskonnatants ning kõigil tu-
leb tunda kuulsate kunstnike 
teoseid. Läbi aastate on saa-
vutatud riigi tasemel häid õp-
petulemusi ja paljud õpilased 
on lõpetanud gümnaasiumi 
kuld- või hõbemedaliga. Tu-
gevalt esinetakse ülelinnalistel 
ja -riigilistel aineolümpiaadi-
del. Koolipere ise nimetabki 
oma asutust „õppimiskallakuga 
kooliks”.

Lauri Leesi paistab silma 
ka prantsuse keele ja kultuuri 
tutvustajana. 1997. aastal tun-
nustas Prantsusmaa teda or-
deniga Palmes Academiqués 
(Akadeemilised palmioksad) ja 
2001. aastal Prantsuse Aulee-
gioni ordeniga (Ordre national 

de la Légion d’honneur). 1998. 
aastal sai ta Eesti Vabariigi Val-
getähe IV klassi teenetemär-
gi ning 2005. aastal Vabariigi 
Presidendi kultuurirahastu ha-
riduspreemia. Tallinna linn au-
tasustas Lauri Leesit 1997. aas-
tal teenetemärgi ja 2013. aastal 
linna vapimärgiga. 

 „Lauri Leesi kuulub nende 
väheste eestlaste hulka, kes on 
legendiks saanud juba eluajal. 
Usun, et ma ei liialda, kui ni-
metan Lauri Leesit üheks ha-
riduse sümbolitest – niivõrd 
palju on ta oma elu jooksul 
haridusellu andnud,” ütles abi-
linnapea Vadim Belobrovtsev, 
kes andis kauasele koolijuhile 
elutööpreemia üle 30. mail Lil-
lepaviljonis toimunud pidulikul 
vastuvõtul. 

Belobrovtsevi sõnul on 
Leesi hingega õpetaja ja kooli-
juht, kes on oma koolist kujun-
danud linna ühe hinnatuima 
haridustempli. Ta on koosta-
nud ka arvukalt lugemikke ja 
õpikuid ning on raamatusarja 
„Europeia” algataja, koostaja ja 
väljaandja. 

Birgitta festival pakub romantilisi õhtuid 
Tänavune Birgitta festi-
val toimub 9.–18. augus-
tini tavapäraselt Pirita 
kloostri varemetes.

Kaasa saab elada 
kahele balletile, kahe-
le galale ja kirsina tor-
dil tuuakse publiku ette 
maestro Puccini sünni-
linnas Luccas valminud 
suurteos „Boheem”. Tal-
linna Filharmoonia direk-
tor Margit Tohver-Aints 
tõstab kavast esile balle-
tid.

„Tšehhi rahvusballett 
toob publiku ette kaks 
eripalgelist etendust. 
Neist üks on armasta-
tud „Luikede järve” mo-
dernversioon „Black and 
White”, kus erinevalt 
originaalist on naispea-
osalise asemel keskne kuju 
hoopis prints. Lugu hargneb 
kannatuse ja kire ümber, kus 
must pole enam must ja val-

gegi omandab uue tähenduse. 
Kindlasti ei tasu karta, et klas-
sikalist balletti ei näe. Seda on 
nii etenduses „Black and Whi-

te” kui ka lühiballettide õhtul 
„Made in USA”, mis viib vaataja 
ajaloolisele rännakule läbi USA 
balletiajaloo. Sinna juurde veel 

Pirita kloostri maa-
giline õhkkond ning 
võin lubada, et ees 
ootavad imelised õh-
tud,” lubab direktor. 
Suurteose dirigendi-
na astub publiku ette 
Tallinna Filharmoonia 
kunstiline juht Risto 
Joost, esitades Pucci-
ni „Boheemi”. „Värs-
kes võtmes tradit-
siooniline „Boheem”, 
kus teevad kaasa väga 
erilised lauljad, keda 
saab kohata ooperi-
lavadel üle maailma,” 
kinnitas Joost.

Peale „Boheemi” 
on Joost ka 18. augus-
til toimuva ooperigala 
dirigent, kus erikü-
lalisena astub meie 

publiku ette metsosopran Kai 
Rüütel. „Muusikalicooli” diri-
geerib aga noor talent Valter 
Soosalu.

Tallinna Filharmoonia foto balletist „Black and White”.

Peaosaline Zilov (Aleksandr Ivaškevitš) lavastuses „Pardijaht”. 
Foto: Jelena Vilt

Mari Torga 
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Kadriorus algab juubelisuvi
Kadrioru park tähistab oma 300. sünnipäeva 
klassikalise kontsertprogrammi ja läbi suve 
vältavate ettevõtmistega.

Juubeliaasta suveüritustega teeb Kadriorg 
kummarduse oma juurtele. Kultuuriprogramm 
pakub klassikakontserte ning Kadrioru ajaloost 
ja tulevikust saab terve suve jooksul ammutada 
infot kolmapäevastel jalutuskäikudel. 

Juba laupäeval, 16. juunil kell 16 algab Kad-
rioru pargis rahvusromantiline Eesti muusika 
kontsert „Siin on ilus elada”. 

Kadrioru suvehooaja ametlik ja juubelisünd-
muste pidulik avamine toimub aga 21. juunil kell 
18. Muusikalist rännakut Kadrioru algusajast 
kuni tänapäevani pakuvad Georg Otsa nimelise 
muusikakooli orkestrandid ning solistid diri-
gent Sirly-Illak Oluvere juhtimisel. Esitamise-
le tulevad teosed niisugustelt meistritelt nagu 
Bach, Mozart, Kikerpuu ja paljud teised.

Ametlikul sünnipäeval, 22. juulil algusega 
kell 16 on Kadrioru kontserdiväljakul suur ga-

lakontsert Kadriorg 300. Lavale tulevad Üle-
Eestiline Noorte Sümfooniaorkester ja dirigent 
Jüri-Ruut Kangur. Õhtu solistid on Elina Netša-
jeva ja Kalle Sepp. Galakontsert on kaheosaline 
ning eeldab pidulikku riietust. 

Peale kontsertprogrammi pakub Kadrioru 
park 300. sünnipäeva puhul terve suve jooksul 
ekskursioone Kadriorus ja selle ajaloos. Kol-
mapäevased jalutuskäigud läbi pargi, ajaloo ja 
looduse toimuvad nii eesti kui ka vene keeles. 
Eestikeelseid jalutuskäike juhib Kadrioru Pargi 
muuseumi kuraator Elle Pent ning venekeelseid 
Kadrioru Pargi teabejuht Susanna Olshevskaya. 

Kõik Kadriorg 300 suvesündmused ja eks-
kursioonid on tasuta ning lisainfot leiab nende 
kohta kodulehelt www.kadriorupark.ee ja sot-
siaalmeediast www.fb.com/kadriorupark.

Caspar Lootsmann
Kadrioru Pargi projektijuht

„Siin on ilus elada” 
Eesti kaunid koorilaulud ja 
keelpillipalad kõlavad 16. juunil 
kell 16 Kadrioru pargis.

Rahvusromantilise eesti 
muusika tasuta kontserdil „Siin 
on ilus elada” esinevad Eesti Fil-
harmoonia Kammerkoor ja Tal-
linna Kammerorkester, keda ju-
hatab Risto Joost. 

Eesti Vabariigi 100. aasta- 
päevale pühendatud kava pea-
teos on 110 aastat tagasi esi-
mest korda ette kantud Karl 
August Hermanni lauleldus 
„Uku ja Vanemuine ehk Eesti  
jumalad ja rahvad”, millele  
Raimo Kangro 1997. aastal tegi 
uue orkestratsiooni ja seekord-
seks ettekandeks kammeror-
kestriga on teinud uue seade 
Rasmus Puur. Kõlavad nii soolo-  
kui ka koorinumbrid, solistid on 
Hele-Mall Leego (Salme), Raul 

Mikson (Endel), Aarne Talvik 
(Uku), Rainer Vilu (Vanemuine), 
Joosep Trumm (Lemmingine), 
Allan Vurma (Sarvik).

Ettekandele tulevad veel 
palad Veljo Tormise „Ingeri-
maa õhtutest” ja „Kevade süi-
dist”, Lydia Austeri „Meloodia 
keelpilliorkestrile”, Mart Saare 
„Läksin metsa kõndimaie”, Heino 
Elleri „Kodumaine viis”, Aleksan-
der Kunileidi „Sind surmani”.

Eesti heliloojate muusika eri 
sajanditest pakub rahvuslikkust, 
muhedust, huumorit, koorilaul-
jad lisavad pisut rahvatantsugi. 
„Tunnistan, et juba ootan neid 
kontserte, repertuaar on väga 
huvitav ning koori ja orkest-
ri koosmusitseerimine on alati 
pidupäev,” ütles Risto Joost, kes 
usub, et publikule on see väga 
eriline õhtu.

Okupatsioonide 
muuseum uueneb 
Okupatsioonide muuseum taasavab uksed juuli 
keskpaigas uue püsinäitusega, mis aitab mõtestada, 
kuidas erinevaid vabadusi kaitsta ja hoida. 

Muuseum kujutab teekonda okupatsioonidest va-
baduseni. Uus näitus koosneb viiest osast: inimsuse-
vastased kuriteod, eestlased vabas maailmas, elu Nõu-
kogude Eestis, iseseisvuse taastamine ning vabadus.

Eestit okupeerinud totalitaarsete režiimide inim-
vaenulikkus avatakse eestimaalaste lugude kaudu, 
kelle „süü” võimude silmis oli enamasti iseendaks ole-
mine. Teine osa näitusel keskendub võõrvõimu eest 
põgenemisele  ja Välis-Eesti ajaloole. Nõukogude pe-
rioodi puhul räägitakse ideoloogilistest valikutest ja 
võimudele vastu hakkamisest ning argipäevast koos 
igapäevaste esemetega. 

Edasi viib näitus taastumise korrusele, kus rullub 
lahti Eesti lugu 1987. aasta fosforiidisõjast kuni Euroo-
pa Liitu astumiseni 2004. aastal. Viimane osa näitusest 
puudutab vabadust tänapäeval.

Valminud on Eero Epneri koostatud audiogiid, mis 
muudab muuseumikülastuse lavastuslikuks ajalooli-
seks rännakuks. 

Üleilmne koorifestival 
Tallinnas
Maailma üks suurimaid koori-
muusikasündmusi Europa Can-
tat toimub sel suvel Tallinnas.

Festival kestab kümme päe-
va, selle raames toimub sada 
kontserti, millest enamik on lin-
narahvale tasuta. Avakontserdil 
28. juulil Vabaduse väljakul esi-
neb teiste hulgas maailmakuulus 
vokaalansambel Swingle Singers. 
Lisaks on muusikastiilide õpi-

toad, seminarid dirigentidele ja 
ühislaulmised linnas. Festivalil 
antakse üle Euroopa heliloomin-
gu auhind. 

Europa Cantat toimub kol-
meaastase intervalliga 1961. aas-
tast, Eestis on see esimest korda. 
Tallinn võitis korraldusõiguse 
2014. aastal, konkureerides Grazi 
(Austria) ja Maltaga. Osalejaid on 
siia oodata 50 riigist.

CORELLI särav muusikasuvi 
ja põnev kariljon 
Corelli Music korraldab 
maist augustini mõisates,  
kirikutes ja Tallinna torni-
des hulgaliselt kontserte, mis  
tähistavad Eesti Vabariigi 100. 
sünnipäeva ja Euroopa kul-
tuuripärandiaastat. 

 Juuni lõpus toovad valge-
te ööde kontserdid „Kariljon 
Maarjamaal, 500 aastat muu-
sikalist saladust” publiku ette 
unikaalse, meil tundmatu ja 
senikuulmatu arhailise instru-
mendi – mobiilse kariljoni ehk 
transporditava kiriku kella-
mängu. Kontserdid pikkusega 
üks tund on 27. juunil kell 20 
Oleviste kirikus ja 28. juunil 
kell 20 Jõelähtme kirikus.

Katteloori maailma pa-
remini hoitud muusikaliselt 
saladuselt kergitavad Eesti 
ainus kariljoni-professionaal 
Merle Kollom ja akordionist 
Jaak Lutsoja meeleoluka muu-
sikavalikuga. Peale unikaalse 
duo esituses kõlava muusika 
räägib Merle Kollom kariljoni 
põnevast ajaloost, kellahelina 
pärimustest ja selle müstilisest 
mõjust. 

Madalmaadest pärit karil-
jon ehk häälestatud pronks-
kelladest löökpill on pika ja rik-
ka ajalooga maailma raskeim, 
kuni 50-tonnine muusikainst-
rument. Kõrges kellatornis on 
nii kariljon kui ka selle mängija 
olnud kuulaja eest peidetud 
enam kui 500 aastat, tehes 
sellest omanäolisest löökpillist 
ühe maailma paremini hoitud 
muusikalise saladuse. 

Heategevuslik kontserdisari
20. suve järjestikku saab  
20.–29. juulini nautida hea-
tegevat kontserdisarja „Eesti 
mõisad 2018”, mille eest Ees-
ti Mõisate Ühendus tunnus-
tas eelmisel aastal agentuuri  
Corelli Music tiitliga „Parim 
mõisate loo jutustaja”. 

Kontserdid toimuvad mõi-
sates, mis pärast Eesti ise-
seisvuse taastamist tõusnud 
uuele elule. Barokkansambli  
Corelli Consort solist on 
näosaatest tuntud tenor Valter 
Soosalu, lisaks Jüri Kuuskemaa 
muhedad selgitused oma tun-
tud headuses. 

Toetused lähevad väikese 

Ruila mõisakooli laste loovuse 
arendamiseks väikekannelde 
soetamise fondi. Sarja aukü-
laline on armastatud kirjanik 
Leelo Tungal, kelle pere on 
Ruila mõisakooliga seotud juba 
mitu põlvkonda („Seltsimees 
laps”).

Kontserdid toimuvad:
• 20. juulil kell 18 Maarjamäe 

lossis Tallinnas; 
• 27. juulil kell 18 Kernu  

mõisas Harjumaal; 
• 28. juulil kell 16 Mädapea 

mõisas Lääne-Virumaal, 
• 29. juulil kell 17 Ruila  

mõisakoolis Harjumaal 
(piletiteta).

Merle Kollom põneva pilli, mobiilse kariljoniga. 
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Edgar Viies ja tema looming Tammsaare pargis
1960. aastaid teatakse Eesti 
ajaloos kuldsete kuuekümnen-
datena, mil okupeeritud Eestis 
tõusis esile uus intellektuaali-
de põlvkond. Nikita Hruštšovi 
juhitud Nõukogude Liit avanes 
teatud määral ja Lääne mõju-
tused jõudsid kaude ka meile. 
Noored kunstnikud julgesid 
eksperimenteerida ja kompida 
nõukogude võimu taluvuspiire. 
Üürike vabaduspuhang lõppes 
1968. aastaga, mil Nõukogude 
väed lämmatasid nn Praha ke-
vade. Progressiivsematel kul-
tuuritegelastel, kellest mõnel 
õnnestus oma loomingut ka 
Läänes tutvustada, tuli tagasi 
tõmbuda, taluda repressioone 
või Nõukogude Liidust lahkuda 
– viimastest tuntuim on heli-
looja Arvo Pärt. 

Kujur Edgar Viiese palve 
võimaldada tal koos abikaasa-
ga Nõukogude Liidust lahkuda 
lükati 1969. aastal tagasi, sellele 
järgnes tagakiusamine ja „vaba-
tahtlik enesetsensuur” – vara-
semast vaoshoitum ja üldisest 
kunstipildist konservatiivsem 
looming. Selle järgnev tutvus-
tus tugineb kunstiteadlase Juta 
Kivimäe uurimistööle.

Edgar Viies sündis 12. jaa-
nuaril 1931 Eesti piiri taga Si-
miititsa eesti asunduses Narva 
lähedal ja omandas vene keele 
juba lapsepõlves. 19. sajandi 
lõpus rajatud eesti asundus oli 
majanduslikult edukas ja kul-
tuuriliselt aktiivne, kuid selle 
õitseng kestis vaid 1930. aas-
tateni, mil algas Stalini terror. 
Viiese ema suri juba 1936. aas-
tal ning teda kasvatasid isa ja 
ema õde, kellega koos tuldi Tei-
se maailmasõja ajal Suure-Jaani 
lähedale Hundisaarde. 

Pärast keskkooli lõpetamist 
asus Viies 1951. aastal  õppima 
Leningradi Ilja Repini nime-
lisse kunstiinstituuti. Etteval-
mistuskursustel õpetasid teda 
muuhulgas eesti kunstnikud 
Johannes Greenberg ja Günt-
her Reindorff, hiljem kujur Enn 
Roos. Leningradis õppis palju 
sotsialistlike maade üliõpilasi 
ja seal kohtus Viies ka soome 
kunstniku Reidar Särestö- 
niemiga, kellega suheldes sai 
ta infot Lääne uuendusliku-
ma kunsti kohta. Samuti oli 
kunstiinstituudi õppejõudude 
ja üliõpilaste vahel usalduslik 
ja viljakas mõttevahetus ning 

Leningradis oli võimalik näha 
küllalt palju häid kunstinäitusi. 

Julge looja 
Viiese looming 1960. aastatel 
oli väga uuenduslik ja abst-
raktne. Ta oli inspireeritud 
20. sajandi tuntumate kujurite 
loomingust niivõrd, kuivõrd 
sellega oli Nõukogude suletud 
ühiskonnas võimalik tutvuda. 
Juba 1950. aastate lõpus hakkas 
ta kasutama oma skulptuuri-
des stiliseerivat üldistust. Selle 
aja tuntum töö on 1963 valmi-
nud abstraktne „Pegasus”, mille 
suurendatud versioon paigal-
dati hiljem Harju tänaval asuva 
kirjanike liidu maja kohviku Pe-
gasus interjööri. 

Esialgu oli võimude suh-
tumine Viiese loomingusse 
positiivne ja seda kasutati ära 
ideoloogilises propagandas il-
lustreerimaks Eesti NSV mo-
dernset kultuurielu. Pärast 
seda, kui Hruštšov 1962. aastal 
Moskva Maneežis korralda-
tud noorte kunstnike näituse 
uuenduslikele teostele hüs-
teeriliselt reageeris, muutsid 
oma tooni ka Eesti kohalikud 
kommunistid. Viiese loomingut 

sai kasutada oma põlastuse ja 
vaenulikkuse näitamiseks abst-
raktse kunsti vastu. Võimude 
tagurlik reaktsioon tekitas vaid 
hetkeks hirmu ja Viies jätkas 
alustatud rajal, inspireerides 
oma julge loominguga teisi 
kunstnikke. Peale vormiuuen-
duste katsetas ta 1960. aastatel 
uute materjalide (alumiinium, 
betoon, dolomiit) ja tehnikate-
ga (keevitus). 

1970. aastate looming ku-
junes varasemaga võrreldes 
märgatavalt kammerlikumaks 
ja vähem eksperimentaalseks. 
Oma osa oli siin kunstniku po-
liitilisel sammul, millele järg-
nesid kunstipoliitilised rep-
ressioonid. 1. detsembril 1969 
kirjutas kujur isikliku pöördu-
mise NSVL ministrite nõukogu 
esimehele Aleksei Kossõginile 
palvega võimaldada tal koos 
abikaasaga lahkuda Nõukogu-
de Liidust, et asuda elama ja 
jätkata oma elukutset „ükskõik 
millise neutraalse Euroopa rii-
gi territooriumil”. Kuigi kiri oli 
ajendatud ka väga halbadest 
töö- ja elutingimustest, tõi see 
kaasa ootuspärased tagajärjed: 
Viies tagandati Eesti Kunstni-

Eero Kangor
kunstiajaloolane

Edgar Viies (1931–2006). Eesti 
kunstimuuseumi foto

Raua haljakule kavandatakse 
Thbilisi aeda
Gruusia Vabariigi esin-
duse kunagisse asukohta 
Raua ja Friedrich Reinhold 
Kreutzwaldi tänava nurgale 
on kavas rajada Gruusia pea-
linnale pühendatud aed.

Raua haljakul avasid Gruu-
sia Vabariigi suursaadik Eestis 
Tea Akhvlediani ja Tallinna lin-
napea Taavi Aas hiljuti kompo-
sitsiooni, mis tähistab lähikon-
nas asunud Gruusia Vabariigi 
esimese ametliku esinduse 
asukohta aastatel 1920–1921. 
Kesklinna valitsuse peaspet-
sialisti Mart Metsa kavandatud 
mälestuskompositsioon süm-
boliseerib Gruusia maastikku 
ning esitleb Gruusia lipuvärve. 
Lisatud mälestustahvel tähis-
tab 100 aasta möödumist esi-
mese Gruusia Demokraatliku 
Vabariigi loomisest.  

„Mälestuskuju paigalda-
mine on esimene samm Raua 
haljaku korrastamisel. Järg-

misel aastal on plaanis rajada 
sellele alale Thbilisi linnale 
pühendatud aed. Loodame, 
et sellest saab mõnus koht, 
kus roheluses viibida. Samal 

ajal hakkab see aed kandma 
informatiivset ja sümboolset 
tähendust,” selgitas Kesklinna 
vanem Vladimir Svet. 

100 aastat linnalasteaeda 
Tallinnas asutati esimene linnale kuuluv las-
teaed 1. detsembril 1918 Koplis. Tänavu tähis-
tatakse mitme sündmusega Tallinna alushari-
duse 100. aastapäeva.

Kopli lasteaia, endise nimetusega Tallinna 
1. lastepäevakodu esmane nõue oli, et tegevus 
vastaks laste huvidele ja ealistele võimetele. 
Päevakodus pidi laps saama ema tööl viibimise 
ajal pedagoogi järelevalve all oma päeva turva-
liselt mööda saata.

Kesklinnas on vanim Jaan Poska lasteaed, 
mida varem nimetati 5. lasteaiaks. Selle sünnile 
aitas kaasa Jaan Poska lesk Constance, kes 1924. 
aastal üüris oma elamu kõrval lasteaiale ruu-
mid. 

Tallinna alushariduse 100. aastapäevale pü-
hendati aprillis-mais Kullo lastegaleriis olnud 
näitus „Tallinna lasteaiad läbi aegade”. Näha sai 
juba vanavanemate aegadel lasteaias kasutatud 
raamatuid, mööblit ja pedagoogilistele nõuete-
le vastavaid mänguasju. Väljapanekusse andsid 
oma osa kõigi linnaosade lasteaiad.

24. mail oli aastapäeva puhul kõigi Tallinna 
lasteaedade tantsupäev. See algas täpselt ühel 
ajal ja sama tantsuga kõigil õuealadel. Laste-
kaitsepäeval, 1. juunil laulsid aga tuhatkond 
mudilast Vabaduse väljakul peetud lasteaedade 
laulupeol. Sündmusi jätkub aasta lõpuni. 

„Kompositsioon” Lillepaviljonis 1967. aastal. Filmiarhiivi foto „Merineid” Viru hotelli taustal. Tallinna linnaplaneerimise ameti arhiiv

ke Liidu skulptuurisektsiooni 
juhataja ametikohalt ja tal tuli 
taluda nii otsest kui ka kaudset 
diskrimineerimist. 

Tagasivaateliselt tuleb siis-
ki tõdeda, et kunstnike liidu 
juhtkond ja juhtivad kunstikrii-
tikud ei muutnud oma varase-
mat positiivset suhtumist ning 
ta sai ka piisavalt (riiklikke) tel-
limusi, et olla loominguliselt 
aktiivne. 1973 tunnustati Viiese 
loomingulist panust Kristjan 
Raua kunstipreemiaga ning 
1981 nimetati ta Eesti NSV tee-
neliseks kunstnikuks.  

Uued ajad
1970. aastate algul, mil Tallin-
na lähedale ehitati moodne 
pronksivalu baas, tekkisid se-
nisest paremad võimalused 
selle materjaliga töötamiseks. 
Teisalt muutus see Eesti kuju-
rite jaoks eelistatud materja-
liks kuni nõukogude aja lõpu-
ni ning skulptuuripilt muutus 
üheülbalisemaks. Viiesegi 
1970.–1980. aastate skulptuuri-
loomingus domineerib eelkõi-
ge pronks. Skulptuuride vorm 
muutub vähem keerukaks ja 
natuurilähedasemaks. Ta saab 
samuti tellimusi monumenti-
de valmistamiseks: 1976. aastal 
Johan Kölerile Viljandis, 1983 
Jaan Koortile Kadriorus ja 1986 
Friedebert Tuglasele Tartus. 

1990. aastad olid kogu eesti 
kunsti arengus murranguli-
sed, sest kadus senine riiklik 
ostupoliitika. Turumajanduse 
tingimustes muutus seni enim 
kasutatud materjal pronks 
hinna tõttu enamikule kuju-
ritele kättesaamatuks. Teisalt 
tekkis professionaalsete kuju-
rite jaoks uus turg Soomes ja 
Põhjamaades. Tellimusi saa-
di senisest väiksemate ja in-
tiimsemate tööde loomiseks. 
Viiese tollasest loomingust 
moodustavad suure osa port-
reeskulptuurid Soome aka-
deemilistest isikutest. Taas il-
muvad materjalina alumiinium 

ja puit. Kunstniku viimane suu-
rem isikunäitus toimus 2002. 
aastal Eesti kunstimuuseumi 
Rotermanni soolalao galeriis. 
Edgar Viies suri 20. septembril 
2006.

Selle aasta juunis osaliselt 
juba avatud Tammsaare pargist 
õnnestus juhuse tahtel kujun-
dada ka Edgar Viiese mäles-
tuspark. 1981. aastal paigutati 
Viru hotelli jahutusvee bassei-
nidesse olümpiamängude Tal-
linna purjeregatile pühendatud 
Viiese pronksskulptuur „Meri-
neid” (1981). Selle juurde toodi 
Tammsaare pargi rekonst-
rueerimise käigus veel kaks 
tema skulptuuri. Betoonist 
abstraktne „Kompositsioon” 
valmis 1964 Pirita Lillepaviljoni 
näituse jaoks ja paigutati hiljem 
haljasalale paviljoni taga. Abst-
raheeritud vormiga dolomiit- 
skulptuur „Kunstnik” valmis 
1971 Mustamäel asuva tehni-
kakooli jaoks (hilisem Tallinna  
tehnikagümnaasium). Need kolm 
erinevast materjalist skulptuuri 
iseloomustavad Viiese loomin-
gu erinevaid perioode ja teki-
tavad pargi külastajas loode-
tavasti rohkem huvi erakordse 
kunstniku vastu. 

Gruusia Vabariigi suursaadik ja kompositsiooni autor Mart Mets.

Näitusel olnud nukk 1929. aastast.



15. juuni 2018 7

ALUSHARIDUS

Lasteaiad nautisid teatrit

Särasilmad laulupeol

Kesklinna lasteaiad tähista-
sid Tallinna alushariduse 100. 
aastapäeva traditsioonilise 
teatrifestivaliga lasteaia Sip-
sik õuealal. 

Viiendat korda toimunud 
teatrifestivalil on eesmärke 
rohkem kui üks. Kõikidel väi-
kestel ja suurtel teatrisõpra-
del on võimalus üles astuda 
nii näitlejana kui ka pealtvaa-
tajana ning nautida rõõmu 
pakkuvaid lasteetendusi. Li-
saks oli ja on meie kõigi jaoks 
oluline anda oma panus ja teha 
üks väike heategu, annetades 
etenduste tulu abivajajatele 
heategevusprogrammi „Märka 
ja aita” fondi.

„Ühel on tegemise rõõm, 
teisel on saamise rõõm. Õn-
netud on need, kes ei tee mi-
dagi ja kes ei saa midagi. Päris 
õnnelikud on need, kes tee-
vad midagi ja maitsevad oma 
tegude vilja,” on öelnud A. H. 
Tammsaare.

Sel aastal oli teatrifestiva-
lil rekordarv osalejaid, reper-
tuaar ja žanrid väga mitme-
kesised. Laval esines ligi 250 
last 11 lasteaiast. Etendused 
olid nii õpetlikud, nüüdisajas-
tatud muinasjutud kui ka laste 
ja õpetajate omaloominguna 
valminud näidendid ja muusi-
ka. Lasteaia Sipsik väliterrassil 
ülesseatud lava oli täis tantsu 

ja laulu, tegemisrõõmu ning 
ühtehoidmist. Aitäh kõigile 
osalejatele! 

Täname ka Kesklinna va-
litsust, kes toetas meie 2018. 
aasta suursündmust igale osa-
lejale värskendust pakkuva 
Premia jäätisega. 

Meie moto: üks heategu 
päevas!

Roheline lipp lasteaedadele
Tallinna kümmet lasteasutust autasustati üle-
maailmselt tuntud ökomärgisega „Roheline 
lipp”. Teiste koolide ja lasteaedade seas pälvi-
sid autasu Kesklinna lasteaiad Sipsik ja Süda-
meke. 

Roheline lipp antakse haridusasutustele, kus 
on kujundatud oma keskkonnahariduse stra-
teegia, mida järgitakse õppes, maja haldamisel 
ja kogu tegevuse korraldamisel. Peale laste ja 

õpetajate on seal kaasatud keskkonnatege-
vustesse lapsevanemad ja kõik haridusasutuse 
töötajad. Ökomärgist taotlev lasteasutus peab 
osalema ülemaailmses programmis Eco-Schools 
Global, milles osaleb 67 maad kokku 51 000 ha-
ridusasutusega. Eesti liitus programmiga 2016. 
aastal ja siin on nimetusena kasutusel Roheline 
Kool. Programmist võtab osa 52 haridusasutust, 
kellest 19 pälvis 2017. aastal Rohelise lipu. 

Lastekaitsepäeval vallutas 
Vabaduse väljaku tuhatkond 
mudilast, et laulda ülelinna-
lisel lasteaedade laulupeol  
„SadaSäraSilma”.

1. detsembril 1918 asuta-
ti Tallinnas esimene lasteaed 
Koplis. Laulupidu oligi pühen-
datud Tallinna alushariduse 
100. aastapäevale ning mõista-

gi ka Eesti Vabariigi juubelile.
Pidu algas ühesugustesse 

stiliseeritud rahvariietesse rõi-
vastatud mudilaste rongkäigu-
ga Vabaduse väljakul. Riided 
„Etno” komplektist said laste-
aiad linnalt möödunud aastal 
kingituseks. Lapsi oli saatmas 
mitusada lauluõpetajat.

Laulupeol kanti ette küm-

me lastelaulu koos ilmekate 
liikumisseadetega. Mudilaste 
ühendkoori juhatas dirigent 
Raul Talmar ja saatis Urmas 
Lattikase ansambel.

Peo korraldas linna hari-
dusamet koos lasteaedadega 
ning see kuulus ka vanalinna 
päevade programmi.

Linn eraldab lasteaedade 
renoveerimiseks rekordsummasid
Me kõik teame, et lapsed on 
meie tulevik ja tulevikuga on 
vaja aktiivselt tegeleda. Muu-
tunud õpikäsitlused, uued 
tehnoloogiad, robootika jne – 
kõik see peab olema kooskõlas 
praeguste arengutendentsi-
dega. Veelgi tähelepaneliku-
malt tuleb aga suhtuda laste 
igapäevasesse keskkonda, kus 
nad veedavad olulise osa oma 
päevast. Ja selleks on teatavas-
ti lasteaiad ning seejärel juba 
koolid. 

Viimastel aastatel on Tal-
linna linnavalitsus võtnud 
vastu ridamisi lasteaedu puu-
dutavaid otsuseid. Olgu siis 
tasuta toitlustamise, lasteaia-
õpetajate ja -abide palkade 
pideva tõstmise vm kohta. On 
igati tore, et koolieelsed laste-
asutused on linna eelarvelises 
fookuses järgnevatelgi aasta-
tel. Vast valminud eelarvestra-
teegia näeb ette suuremahuli-
si investeeringuid lasteaedade 
tervikrenoveerimisse. 

Iga-aastane kümne miljoni 
suurune rahaeraldus oli siiani 
linna eelarves enneolematu. 
Varem on küll igal aastal eral-
datud jooksvateks remondi-
töödeks ja renoveerimisteks 
vahendeid, ent nende maht 
pole alati olnud piisav ega 
võrreldav nüüdse rahasüsti-
ga. Tõsi, nende eraldistega on 
viimasel kümnendil suudetud 
kas nüüdisajastada või siis 
osaliselt remontida mõned 
lasteaiad aastas. Ent vaatama-
ta sellele vajavad neist kas fas-
saadi- ja katuseremonti, ven-
tilatsiooni- või elektrisüsteemi 
vahetust veel sadakond. Seega 
uus eraldis aitab olukorda lä-
hiaastatel oluliselt parandada.

Pole saladus, et Tallinn kas-
vab pidevalt. Äsja saime teada, 
et pealinnas on juba üle 450 
000 elaniku, kellest tubli osa 
moodustavad lapsed. Kui lin-
na pidevale kasvule lisada veel 
üpris ambitsioonikas plaan ta-
gada 2030. aastaks olukord, et 
kõik meie lasteaiad vastavad 
uuematele terviseameti nõue-
tele ja tingimustele, siis on 
selge, et tavaliste remonditöö-
dega on neid eesmärke raske 
saavutada. Linn vajab ka uusi 
lasteaedu. Viimaste rajamine 
on aga paljuski sõltuvuses rah-
va liikumisest linnamaastikul 
– kerkivad uued majad, ühed 
linnaosad on noorte seas po-
pulaarsemad, teised mitte jne. 
Ka siin on üht-teist ära tehtud: 
nimelt on viimasel kümnendil 
avatud kuus uut lasteaeda. Sel 
aastal on tulemas lisa.

Olen viimase poole aas-
ta jooksul abilinnapea ametis 
jõudnud külastada pea kol-
mandikku lasteaedadest ning 
tutvunud nende olukorraga. 
Ei saa öelda, et pilt just väga 
trööstitu oleks, aga üsna kirju 
küll. Mõnes linnaosas on koo-
lieelsete lasteasutuste olukord 
pisut parem kui teises, aga 
leidub neidki, kus jätab soo-
vida. Viimaste seas on näiteks 
Haabersti, Kesklinn ja Põhja-
Tallinn. 

Kahes viimati mainitus 
asuvad nii mõnedki lasteaiad 
väga vanades hoonetes, mis 
ehk on näinud hooldusre-
monti, ent tervikuna ei vasta 
koolieelsetele lasteasutustele 
kehtestatud terviseohutuse 
nõuetele. Linnaosavalitsused 
ei ole siin milleski süüdi: sel-
line on aegade jooksul kuju-

nenud olukord, mida aga saab 
ja tuleb muuta. Nii et majade 
tervikrenoveerimisele eralda-
tud kümme miljonit aastas on 
väga vajalik rahasüst.

Summad, millest siin kir-
jutan, tunduvad ehk tavako-
danikule üle mõistuse suur-
tena. Ent vaadates olukorda 
ehitusturul, on selge, et selle 
eraldisega pole võimalik ra-
huldada kõikide lasteaedade 
vajadusi ja nii mõnigi pisut pa-
remas olukorras lasteaed peab 
veel aastaid oma järge ootama. 
Samas proovime veel enne su-
vepuhkust koos haridusameti 
spetsialistidega kirja panna 
järgmise nelja aasta konkreet-
se renoveerimiskava ning mul 
avaneb võimalus teavitada las-
teaedade juhatajaid, millal ja 
milliste majadega hakatakse 
lähiajal tegelema. Teadmine, 
et meie maja saab uue kuue 
juba konkreetses, mitte aga 
ebamäärases tulevikus, on 
oluline. 

Seega liigume lasteaedade 
remondiga sammhaaval, ent 
senisest jõudsamalt edasi – 
ikka laste heaolu nimel.

Vadim Belobrovtsev
abilinnapea

Signe Tamm
Päikesejänku lasteaed

Carmen Soo
Sipsiku lasteaed

Tuhanded mudilased tantsisid 
24. mail toimus kõikide Tal-
linna lasteaedade hoovis ühel 
ajal mudilaste tantsupidu 
„Me armastame Eestit”.

Kell 16–16.30 tantsis Tal-
linnas korraga ligi 20 000 last. 
Tantsupeoga tähistati Ees-
ti Vabariigi juubelit ja ühtlasi 
Tallinna alushariduse 100. aas-
tapäeva. Jaan Poska lasteaias 
pidu vaadanud abilinnapea 
Vadim Belobrovtsev märkis, et 
niisugune tantsupidu toimub 
pealinnas esimest korda. „Kui 
tavaliselt tullakse tantsupi-
dudeks ühte kohta kokku, siis 
seekord on suur pidu jaotatud 
pisemateks peokesteks,” rääkis 
Belobrovtsev. „Nii ongi kor-
raga 126 väikest pidu, millest 
kokku saab ülelinnaline kogu-
kondi ühendav ettevõtmine.”    

Kui igas lasteaias võis peo 
isemoodi lavastada, siis algas 
see kõikjal „Sabatantsuga”. Sa-

muti tantsiti igal väiksel peol 
„Kaera-Jaani” ja „Nüüd tul-
ge tantsima”. Nende vahel oli 
hulk tantse omal valikul. Kaasa 
tantsisid ka pidu vaatama tul-
nud emad-isad ja vanavane-
mad. Poska lasteaias kujunes 
„Kaera-Jaanist” väga rahva-

rohke ühistants, kus eriti hoos 
olid isad. Pidu lõppes Poska 
lasteaia õues „Tuljakuga”.

Mudilaste tantsupidu 
korraldasid haridusamet ja 
Tallinna alushariduse 100. 
aastapäeva töörühm koos las-
teaedadega. 

• Kesklinna valitsus tänab jäätisetootjat Premia meeldiva koostöö eest!



Oleme kollektiivpuhkusel.
TOITLUSTAMINE avatud kuni 28. juunini ja uuesti alates 9. augustist.

PÄEVAHOIUTEENUST pakume taas 9. augustist.

PÄIKESELIST SUVE!

Kesklinna sotsiaalkeskus  
on 2. juulist 5. augustini SULETUD.

98
Maimo Ross

96
Leili Toome

95
Luise Lee
Niina Eigi
Inge Koot

94
Hilma Tsoi

93
Klara Lukoškina
Salme Maslova
Jelizaveta Biller
Helju Taul
Semjon Kaplan
Silvia Sepp

92
Odette Lillemägi
Aita Haljand
Nadežda Aleksandrova
Regina Siljanova
Ermilde Harkmaa

Boris Rubinstein
Jefrossinia Jarõga

91
Aino Reinstein
Arvo Are Marits
Alla-Alviine Kadak
Aino Brems
Mihail Mihejev
Valentina Khavronina

90
Helju Loodis
Heldur Lond
Nadezda Spiridonova
Meida Säär
Felix Hiie

85
Meta Birkenfeldt
Lilian Metsaorg
Heljo Suurkuusk
Ado Küttim
Viktroiya Luneva
Anatoly Shalaginov
Vladimir Klauson
Aivi Tammisaar
Hilja Joakimov

Elli Humonen
Gaius David Gyllenbögel
Villem Kalling

80
Elmi Pohga
Viive Veiler
Anastassia Košelap
Adriano Barabino
Maie Markse
Eeri Suigussaar
Renata Savenko
Elve Askileiskiri
Malle Palgi
Helmi Fomina
Valeri Safonov
Ene-Tiiu Ardma
Harri Jaaska
Jekaterina Krainova
Nina Vyalova
Christian Weiss
Ilme Melihhov
Tamara Hristina
Vjatšeslav Kudrjavtsev

Palju õnne!

*Kui te ei soovi oma sünnipäeva avaldamist Kesklinna Sõnumites, siis palume sellest 
kirjalikult teatada aadressil Kesklinna Sõnumid, Nunne 18, Tallinn15058 või e-kirjaga  
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee

NÄITUS „1988”
Näitus „1988“ võtab vaatluse alla murrangulise 1988. aasta, keskendudes 
erinevatele elusfääridele, inimeste lugudele ja emotsioonidele. Eraldi käsitletakse 
Rahvarinde sündi ja esimest tegevusaastat. 

RAHVARINDE MUUSEUMIS

Vabaduse väljak 9  •  tel 644 8193  •  rrmuuseum@rrmuuseum.ee  •  Jälgi meie tegevust www.facebook.com/rrmuuseum
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TEATED

Väärt ajad, väärt majas!

Registreerimine ringidesse aadressil
huvi@hopnerimaja.eu
või telefonil 6455321

Raekoja plats 18 • 10146 Tallinn
www.hopnerimaja.eu

Hopneri maja sügishooaeg 
2018/2019

kutsub osalema:

Kursused ja loengud:

• Loengusari TALLINNA VANALINNA 
AJALOOST (Jüri Kuuskemaa)

• HOBITEATER (Aita Vaher)

• PATSIPUNUMISE ÕPITUBA

• VANAMUUSIKASTUUDIO (Maria Staak)

• AVALIK ESINEMINE – treeningprogramm 
(Härmo Saarm)

Veel:

• 29.09. Mihklilaat

• 10.11. Mardipäev

• 25.11. Kadripäev

• Kontserdid

• Huviringid

• Advendiaeg vanas kaupmehemajas

• Jõuluetendus lastele (Ajateater)

KODULINNA MAJAS
... on arvamine, et Eestimaa üli- 
lühikest ja harvaesinevat sooja suve- 
aega tuleks kõigil eeskätt metsas, 
mere ääres või kusagil põllul kola-
des mööda saata ja linnaõhku (mis 
tänapäeval kindlasti mitte vabaks ei 
tee, hoopis vastupidi) ei maksa eriti 
palju hingata. Kui siiski, siis pakub 
Kodulinna maja suvisel ajal mõnin- 
gal määral tuule- ja vihmavarju  
koos võimalusega üht-teist vaadata. 
Meil on nimelt juunikuu lõpuni  
viis näitust.

„EESTIMAA VÄRVID: SININE, 
MUST JA VALGE”. Need plakatid 
on teinud Tondi põhikooli õpilased. 
Selles koolis tehakse palju iga- 
suguseid toredaid asju, mille  

tarvis on vaja pliiatsit, pintslit  
ja värve.

„SIRJE MARIS HORMA – VARJUST 
VALGUSESSE” on meie püsinäitus 
sellest, kuidas kunstiakadeemia 
noored kunstniku maale restau- 
reerisid.

„13 X VALTER”. Tegemist on Edgar 
Valteri 13 toreda pildiga. Miks just 
need ja miks meie majas? Näitu-
se juures on üks raamat. Lugege, 
palun, selle saatetekst läbi ja saate 
vastused nendele küsimustele.

„MUDIST TAEVAS, PILVED KO-
DULINNAS” – päris palju Peeter 
Mudisti graafilisi töid. Neid ei näe 

Tiina Mägi

eriti tihti. Kui kõik hästi läheb, toome 
septembris teise saali juurde veel ka 
tema maalid.

„VANALINNA PÄEVADEGA SEOTUD 
ASJU MITMEST AJAST”. Täpselt 
nii ongi. Tahame seda kogu pidevalt 
täiendada ja seepärast olgu siingi 
veel kord kirja pandud palve: kellel 
kodus mõni ese, artikkel, foto neist 
kevadistest pidustustest vanalinnas 
ja kes ise seda väga ei vaja – palun 
tooge meie kogusse lisaks!

Lauatennist ja koroonat saab män-
gida iga päev kell 11–19, linnamüürile 
ja tornidesse minna samuti iga päev 
kell 10–19.

Pruugitud raamatuid olematu 
hinnaga müümiseks on ka ridade 
viisi ja fuajeesse panime riiuli, millel 
müügiks põnevaid hõrgutisi Võrumaa 
väiketootjatelt.

Seega – kui õues külm hakkab, astuge 
läbi. Kaugematele külalistele elamu-
seks on ringkäik linnamüüril kindlasti 
meeldiv üllatus ja kingituseks Uma 
Meki asjakese saavad nad siit ka ju 
kaasa osta.

Kaunist suve!

Eakate nõukogu 
tuleb kokku

Tallinn ja Eesti Pensionäride Ühenduste Liit on sõlminud heade kavatsuste 
kokkuleppe, mis näeb muu hulgas ette eakate nõukogu loomise linnaosavalitsuse  
juures. Ennekõike on väärikas eas inimestel võimalik esitada sedakaudu oma 
konkreetseid ettepanekuid, pakkuda ideid ja algatusi mitmesugustes eakatele 
olulistes küsimustes. 

• Kesklinna eakate nõukogu avaüritus toimub neljapäeval, 28. juunil algusega 
kell 15.30 Hopneri maja kolmanda korruse saalis. 

Kavas on arutleda teemadel, mis puudutavad Kesklinna kultuuri- ja vaba aja 
programmi. 

Kõik eakad on oodatud kuulama ja kaasa rääkima!
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PLANEERINGUTEST

14 söögikohta, 
mida peab 
külastama
Meie imekaunis vanalinn on tulvil aja-
lugu, müüte ja legende, kuid peale sel-
le leidub siin hulganisti suurepäraseid 
restorane, kohvikuid ja baare. 

Vanalinna päevade külalised, mees-
kond ja vabatahtlikud külastasid neist 
söögikohtadest paljusid ning said toreda 
vastuvõtu osaliseks. Hea meel on jagada 
ülevaadet vanalinna päevade parimatest 
paladest – sõna otseses mõttes! 
• Restoranis Lusikas 
kohtuvad põhjamaise kliima parimad an-
nid ja rahvusvahelise köögi saavutused. 
Siinne eine tõestab: hea toit ei pea kõne-
lema vaid maitsete keeles, see võib olla 
tõeline elamus ja nauding.
• Leib Resto ja Aed
toob ausad maitsed talust otse sinu tald-
rikule. Siin pakutakse seda, mis parasja-
gu Eestis kasvab ning on valmistatud eri-
lise hingega. Koka, sommeljee ja taluniku 
suurepärane koostöö!
• Õllelokaal Põrgu
Uskuge või mitte, siin on mõnus olla! 
Seninägematu valik vaadiõllesid ja pu-
deldatud variante pluss hõrgud à la carte 
road ja pühalik õhustik. Põrgu tundub 
lausa maapealse paradiisina, kus saad 
end hästi tunda.
• Kohvik Pagaripoisid
kosutab argisel tööpäeval maitsva koh-
vi ja värskete saiakestega. Suus sulavad 
koogid ja otse ahjust tulnud lõhnavad 
saiakesed – mis saaks veel parem olla!
• Restorani Olde Hansa
külastus on justkui reis ajas: kõik, mida 
külaline näeb, kuuleb, maitseb või katsu-
da saab, on tehtud omaaegseid ehedaid 
eeskujusid järgides. Nii võib keskaegseid 
hõrgutisi maitstes 21. sajandi sootuks 
unustada.
• Restoran Oliver
on rahvusvahelise menüüga hubane 
grillrestoran, kus laavakivil küpsetatud li-
halõik paneb ka kõige nõudlikuma klien-
di rahulolevalt muhelema. Nagu tänaval 
seisev muhe mehike – härra Oliver –,  
kes juba kaugelt külla kutsub.
• Gastropubis Brewery
turgutatakse su meeli roogadega maa-
ilma eri paigust, laia õlle- ja veinivaliku 
ning õdusa interjööriga. 

• Restoran Turg
on rahvusvahelise köögiga söögikoht, 
mis on kuulsaks saanud oma hõrgu grill-
menüü, Itaalia pitsade ja laia õllevaliku-
ga. 
• Kuldne Notsu
on ideaalne peatuspaik, kus nautida 
maitsvat õhtusööki enne pealinna klubi-
dega tutvumist. Restoran pakub tradit-
sioonilist Eesti toitu ja taustaks mõnusat 
kohalikku muusikat.
• Peppersack
avab oma uksed külastajatele juba vara-
hommikul, et pakkuda ahjusooje küpse-
tisi ning maitsvat hommikusööki. Keld-
rikorruselt leiab avatud köögiga Kolme 
Konna Grilli, kus külastajate silme all 
valmivad võrratud grilltoidud.  
• Rae restoran
muudab päeva paremaks igal külastajal, 
kes on saanud erakordse toiduelamuse 
mõnusalt hubases ja ajaloolises asuko-
has otse Raekoja platsil.
• Restorani Kaerajaan
iseloomustavad sõbralik teenindus, ko-
halikust toorainest Eesti toit ja rahvuslik 
interjöör. Kokad kombineerivaid kõige 
uudsemad kulinaarsed tehnikad koha-
like rahvusroogadega – külmaks ei jäta 
nende meisterlikkus kedagi.
• Restoranis Ancho
ootab Mehhiko köök vürtsitatuna laialt 
teada-tuntud Mehhiko külalislahkusega. 
Menüüst võib leida maitsvaid liha- ja tai-
metoite. Särtsakas elamus, mis ei unune!
• Kohvik-restoran C’est la Vie
Siin kohtuvad 1930-ndate Prantsuse 
romantiline art deco kohvikumiljöö ja 
restoranide kirev salongiajastu. Menüü 
on inspireeritud Prantsuse köögist ning 
joogikaart rahuldab nõudlikumagi mait-
se.

Kes ei jõudnud vanalinna päevade 
melus restorane külastada, võib oma 
meeli lasta edaspidi hellitada. Päevade 
korraldajad tänavad aga vanalinna  
söögikohti hea koostöö eest!

Võistluse tn 15 kinnistu detailplanee-
ringu vastuvõtmine Kesklinnas

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tal-
linna Linnaplaneerimise Amet avali-
kustavad ajavahemikul 7.08.–21.08.2018 
Tallinna Linnavalitsuse 2. mai 2018 
korraldusega nr 664-k vastuvõetud 
Võistluse tn 15 kinnistu detailplanee-
ringu. Planeeritava ala suurus on 0,18 
ha. Detailplaneering on koostatud ees-
märgil muuta Võistluse tn 15 kinnistu 
piire ja sihtotstarbeta maa sihtotstarve 
elamumaaks ning määrata ehitusõigus 
krundile ühe kuni 6 maapealse korru-
sega mitme korteriga elamu ehitami-
seks. Lisaks jääb planeeritud alale üks 
transpordimaa sihtotstarbega krunt ja 
üks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) siht-
otstarbega krunt, mille sihtotstarvet ega 
piire ei ole ette nähtud muuta.

Detailplaneeringu materjalidega 
saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvu-
da tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsu-
ses Nunne tn 18 hoovimajas toas nr 32 
ning Tallinna Linnavalitsuse, asukohaga 
Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis 
esmaspäeval kell 8.15–18.00, teisipäevast 
neljapäevani kell 8.15–17.00 ja reedel kell 
8.15–16.00. Detailplaneeringu jooniste ja 
seletuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna 
planeeringute registris aadressil http://
tpr.tallinn.ee/tpr.

Pärnu mnt 129b kinnistu ja lähiala de-
tailplaneeringu vastuvõtmine Kesklin-
nas

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tal-
linna Linnaplaneerimise Amet avalikus-
tavad ajavahemikul 22.08.–4.09.2018 
Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2018 kor-

raldusega nr 706-k vastuvõetud 0,32 ha 
suuruse maa-ala kohta koostatud Pärnu 
mnt 129b kinnistu detailplaneeringu 
(R-KONSULT töö nr 14/2012). Detail-
planeeringu koostamise eesmärk on ja-
gada Pärnu mnt 129b kinnistu kolmeks 
krundiks, määrata ühe moodustatava 
kinnistu sihtotstarbeks kuni 10% äri- ja 
vähemalt 90% elamumaa ja ehitusõigus 
krundile ühe kuni 5 maapealse ja 1 maa-
aluse korrusega äriruumidega mitme 
korteriga elamu ehitamiseks ja määrata 
kahe teise moodustatava krundi, millele 
kummalegi jääb osa kõnniteest, sihtots-
tarbeks transpordimaa, ning kõigi krun-
tide kasutamise tingimused.

Detailplaneeringu materjalidega 
saab ülalnimetatud ajavahemikul tut-
vuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Va-
litsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 
ning Tallinna Linnavalitsuse, asukohaga 
Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis 
esmaspäeval kell 8.15–18.00, teisipäevast 
neljapäevani kell 8.15–17.00 ja reedel kell 
8.15–16.00. Detailplaneeringu jooniste ja 
seletuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna 
planeeringute registris aadressil http://
tpr.tallinn.ee/tpr.

Juhkentali tn 11c ja Juhkentali tn 13 
kinnistu detailplaneeringu arutelu 
kokkuvõte 

Tallinna Kesklinna Valitsus viis 
10.05.2018 läbi Juhkentali tn 11c ja Juh-
kentali tn 13 kinnistute detailplanee-
ringu avaliku väljapaneku järgse avaliku 
arutelu. Ajavahemikus 19.03.–1.04.2018 
toimunud avalikul arutelul esitati üks 
vastuväiteid ja ettepanekuid sisaldav 
pöördumine. Kesklinna valitsuses toi-

munud Juhkentali tn 11c ja Juhkentali 
tn 13 kinnistute detailplaneeringu ava-
likust arutelust võtsid osa kinnistute 
arendamisest huvitatud isik ning linna-
osa ametnikud ja projekteerija. Sisulist 
arutelu ei toimunud, kuna vastuväidete 
esitajad ei ilmunud arutelule. Edasise 
menetlusega tegeleb Tallinna Linnapla-
neerimise Amet.

Lembitu tn, Liivalaia tn, Ants Lauteri 
tn ja Vambola tn vahelise kvartaliosa 
detailplaneeringu avaliku väljapaneku 
teade 

Tallinna Kesklinna Valitsus viis 
27.04.2018 läbi Lembitu tn, Liivalaia tn, 
Ants Lauteri tn ja Vambola tn vahelise 
kvartaliosa detailplaneeringu avaliku 
väljapaneku järgse avaliku arutelu. Aja-
vahemikus 2.03.–16.03.2018 toimunud 
avalikul väljapanekul esitati 6 vastuväi-
teid ja ettepanekuid sisaldavat pöördu-
mist. Detailplaneeringu avalikust arute-
lust võtsid osa kinnistute arendamisest 
huvitatud isikud, planeeringu koostaja, 
puutumuses olevad isikud ja linnaosa 
ametnikud. Sisulist arengut arutelul ei 
toimunud, sest hoolimata ehitusmahtu-
de korrigeerimisest ei taganenud vastu-
väidete esitajad ega arendaja oma varem 
väljendatud seisukohtadest.

Teade Asula tn 6d, 8a, 8b, 14, 14a, 14b, 
16c ja 16d kruntide detailplaneeringu 
krundi positsioon 3 ja krundi posit-
sioon 14 osas avalikust väljapanekust

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tal-
linna Linnaplaneerimise Amet avalikus-
tasid ajavahemikul 20.04.–20.05.2018 
Asula tn 6d, 8a, 8b, 14, 14a, 14b, 16c ja 16d 

kruntide detailplaneeringu (DP 2010) 
krundi positsioon 3 ja krundi positsioon 
14 osas. Avaliku väljapaneku kestel lae-
kus kohalikule omavalitsusele üks kirja-
lik ettepanekuid ja vastuväiteid sisaldav 
pöördumine.

Avaliku väljapaneku tulemusi tut-
vustav avalik arutelu toimub 29.06.2018 
algusega kell 14.00 Tallinna Kesklinna 
Valitsuse saalis (Nunne tn 18). Info tele-
fonil 645 7264.

Pirita tee 26 kinnistu detailplaneerin-
gu koostamise algatamine ja keskkon-
namõju strateegilise hindamise algata-
mata jätmine 

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tal-
linna Linnaplaneerimise Amet avalikus-
tavad ajavahemikul 12.06.–18.06.2018 
Tallinna Linnavolikogu 17.05.2018 otsu-
sega nr 67 Pirita tee 26 kinnistu detail-
planeeringu koostamise algatamise ja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmise. Detailplaneering 
koostatakse eesmärgil jagada Pirita tee 
26 kinnistu kaheks krundiks, määrata 
ehitusõigus moodustatavale äri- ja ela-
mumaa sihtotstarbega krundile kuni 
7 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 
äriruumidega mitme korteriga elamu 
ehitamiseks ja krundile jääva ehitismä-
lestise Lillepaviljoni restaureerimiseks, 
määrata ehitusõigus moodustatavale 
elamumaale sihtotstarbega krundile 
jääva 9 maapealse ja 2 maa-aluse kor-
rusega ning mitme korteriga elamu järgi 
ning määrata kruntide kasutamise tingi-
mused.

Detailplaneeringu lähteseisukoh-
tade ja eskiislahenduse tutvustamiseks 

toimub avalik arutelu 19.06.2018 algu-
sega kell 13.00 Tallinna Kesklinna Valit-
suse saalis (Nunne tn 18). Info telefonil 
645 7217. 

Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala de-
tailplaneeringu vastuvõtmine Kesklin-
nas 

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tal-
linna Linnaplaneerimise Amet avalikus-
tavad ajavahemikul 22.08.–24.09.2018 
Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala de-
tailplaneeringu. Nimetatud detailpla-
neering on vastu võetud Tallinna Linna-
volikogu 17. mai 2018 otsuse nr 74 alusel. 

Planeeritava ala suurus on 0,17 ha. 
Töö teostaja on osaühing SIRKEL&MALL 
töö nr 77-10. Detailplaneering on koos-
tatud eesmärgil määrata Tartu mnt 60 
kinnistu sihtotstarbeks transpordimaa 
ja Tartu mnt 60a kinnistu sihtotstarbeks 
vähemalt 20% äri- ja kuni 80% elamu-
maa ning määrata ehitusõigus Tartu 
mnt 60a kinnistule kuni 7 maapealse ja 
2 maa-aluse korrusega äriruumidega 
mitme korteriga elamu ehitamiseks ning 
kruntide kasutamise tingimused.

Detailplaneeringu materjalidega 
saab ülalnimetatud ajavahemikul tut-
vuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Va-
litsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 
ning Tallinna Linnavalitsuse, asukohaga 
Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis 
esmaspäeval kell 8.15–18.00, teisipäevast 
neljapäevani kell 8.15–17.00 ja reedel kell 
8.15–16.00. Detailplaneeringu jooniste ja 
seletuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna 
planeeringute registris aadressil http://
tpr.tallinn.ee/tpr.

Teade Amandus Adamsoni tn 20, 
Amandus Adamsoni tn 20a kinnistute 
ja lähiala detailplaneeringu avalikust 
arutelust 

Tallinna Kesklinna Valitsus viis 
4.06.2018 läbi Amandus Adamsoni 20 
ja Amandus Adamsoni 20a kinnistu-
te ja kinnistu lähiala detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku järgse avaliku aru-
telu. Ajavahemikus 6.04.–20.04.2018 
toimunud avalikul väljapanekul esitati 4 
vastuväiteid ja ettepanekuid sisaldavat 
pöördumist. Detailplaneeringu avalikust 
arutelust võtsid osa kinnistute arenda-
misest huvitatud isikud, planeeringu 
koostaja, puutumuses olevad isikud ja 
linnaosa ametnikud. Sisulist arengut 
arutelus ei toimunud, sest vastuväidete 
esitajad ei taganenud oma varem väljen-
datud seisukohtadest. Edasise menetle-
misega tegeleb Tallinna Linnaplaneeri-
mise Amet.

Teade Mere pst 10 kinnistu detailpla-
neeringu avalikust arutelust

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallin-
na Linnaplaneerimise Amet avalikusta-
sid ajavahemikul 21.05.–4.06.2018 Mere 
pst 10 kinnistu detailplaneeringu. Avali-
ku väljapaneku kestel laekus kohalikule 
omavalitsusele 3 kirjalikku ettepanekuid 
ja vastuväiteid sisaldavat pöördumist.

Avaliku väljapaneku tulemusi tut-
vustav avalik arutelu toimub 19.07.2018 
algusega kell 14.00 Tallinna Kesklinna 
Valitsuse saalis (Nunne tn 18). Info tele-
fonil 645 7264.

Linnamuuseum kutsub orienteeruma 
Orienteerumismängu suur ring 
viib läbi kuue muuseumi ja väike 
ring läbi kahe muuseumi. 

Muuseumimängu „Linnas lii-
kuda on lust” ühe piletiga saab kü-
lastada mitut muuseumi kas mõ-
nel nädalavahetusel või kogu suve 
jooksul. Igaüks paneb oma mars-
ruudi ise kokku ja läbib selle sobiva 

tempoga. Valida on kahe raja vahel: 
väike rada Kadriorus väikestele jal-
gadele ning suur rada vanalinnas ja 
Kalamajas edasijõudnutele.

Suure ringi piletiga saab kü-
lastada ka linnamuuseumi uhiuut 
aastanäitust „100 aastat argipäe-
va”. 20. juunist avatakse Kiek in de 
Kökis näitus Tallinna veevarustuse 

ajaloost. Vene muuseumis on 30. 
juunini näha viimase Vene keis-
ri perekonnaalbum. Kalamajas on 
väljas näitus musterlastest vanades 
Maretites ja Kiek in de Kökis Vaba-
duse väljaku totaalsest muutumi-
sest. Lisaks põnev jalutuskäik läbi 
nelja torni linnamüüri kaitsekäigul.

Kiitus parimaile restaureerijaile!
Eeskujulikult restaureeritud hoo-
nete omanikud, projekteerijad ja 
ehitajad said linnalt preemia ja 
kiidusõnu. 

Kesklinnas pälvis tunnustuse 
Kentmanni 20a korteriühistu hoo-
ne fassaadide eeskujuliku korrasta-
mise eest. Parimate restaureeritud 
kultuurimälestistena tõsteti esile 
Balti jaama lähirongide paviljon, 
Lutheri uus vabrikuhoone, Lydia 
Koidula 23 (Lotte lasteaia) hoone, 
Suur-Kloostri 12 asuv Gustav Adolfi 
gümnaasiumi võimla. 

Samuti märgiti ära Paju 12 era-
mu Maarjamäe miljööalal, Nõmmel 
asuv Paju villa ning mitu Kalamaja 
miljööväärtuslikul alal restaureeri-
tud ehitist. Pikaajalise pühendunud 
tegevuse eest tunnustati kirglikku 
muinsuskaitsjat Tiina Mägi. 

Tänavu eraldas linn restauree-
rimistoetuseks 200 000 eurot, mis 

on kaks korda rohkem kui eelneva-
tel aastatel. 

Ühe ilusama näitena restaureerijate heast tööst tõsteti esile 
Lotte lasteaia hoonet.

Suvevaheajal tegevust jätkub
Otsides suvevaheajaks tegevust ja 
laagrite infot, tasub vaadata elekt-
roonilist suvekalendrit. Tallinna 
veebilehel www.tallinn.ee/suveka-
lender on teave eesti ja vene keeles 
üle 300 lastelaagri ja ürituse kohta 
nii Tallinnas kui ka kogu Eestis.

Abilinnapea Vadim Belobrovt-
sevi sõnul on suvekalender nii 
noortele kui ka lapsevanematele 
suvevaheaja planeerimisel suureks 
abiks. Tallinnas toimuvates ühe- 
kuni viiepäevastes linnalaagrites 
saab näiteks proovida surfamist, 
mängida tennist, meisterdada, 
õppida robootikat ja teha spor-
ti. Samuti käiakse ekskursiooni-

del, külastatakse põnevaid paiku 
– muuseume, loomaaeda, elamus- 
ja mängukeskusi, viibitakse palju 
värskes õhus, peetakse piknikke ja 
mängitakse.

Lisaks korraldavad huvikoolid 
ühe- või paaripäevaseid kursusi. 
Enamasti toimuvad needki linna-
laagrina, kuid rõhk on õppimisel ja 
praktiliste oskuste omandamisel. 
Tegemist on koolitustega, kus saab 
lähemalt tutvuda näiteks animat-
siooni või arvutigraafikaga või õp-
pida mõnd keelt.

Kes soovib aktiivset ja pike-
mat puhkust, on oodatud spordi-, 
kunsti- ja tantsutegevustega las-

te- ja noortelaagritesse üle Ees-
ti. Noortelaagrite vahetus kestab 
vähemalt kuus päeva, ööbitakse 
laagrikompleksides ja kämpingutes 
looduskaunites kohtades. Laagrid 
on peamiselt 7–15-aastastele laste-
le, kuid tegevust leiavad ka väikse-
mad ja suuremad. 

Suvevaheaja infot koondab ja 
vahendab Tallinna spordi- ja noor-
sooamet. Lisateavet saab ka Tallin-
na noorteinfo Facebooki lehelt.

Margit Sellik
Tallinna spordi- ja noorsooameti 
peaspetsialist
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Ootame ristsõna vastust kuni 23. juulini aadressil Nunne 18 Tallinn 15058 või kesklinnasonumid@tallinnlv.ee
Õigesti vastanute vahel läheb loosi auhind!

Loomaaias on uudist 
Tallinna loomaaias on nüüd SmartZoos 
nime kandvad interaktiivsed õppera-
jad, mida saab läbida nutiseadmega. 
Samuti avati uus püsinäitus, mille leid-
miseks tuleb seada sammud hoopis 
loomadest eemale Veskimetsa.

SmartZoos ehk nutikad loomaaiad 
liidavad ühtseks turismiatraktsioo-

niks Tallinna, Helsingi ja Stockholmi 
loomaaiad. Radasid võib läbida mo-
biiltelefonis või tahvelarvutis aadres-
sil smartzoos.eu ja saada teada palju 
huvitavat loomadest, nende elupaika-
dest, eluviisist, nimedest jm. Esialgu 
on avastusrajad eesti, vene ja inglise 
keeles. 

Teine uudis puudutab loomaaias 
asuvat Veskimetsa, kus avatud püsi-
näituse seitsmes infopunktis saab lü-
hiülevaate koha ajaloost, puude vanu-
sest ja selle määramisest, kaitsealusest 
kivikülvist ja paljust muust. Taimede ja 
seente tundmiseks saab loomaaia kas-
sadest abiks võtta väikese voldiku. 

Sajandi suurjooks Tallinnas
Eesti suurim jooksusündmus Tal-
linna maraton ja sügisjooks pürib 
Eesti Vabariigi juubeliaastal sajan-
di suurjooksuks.

Korraldajad plaanivad hulka 
uuendusi ega salgagi, et koos kõigi 
tublide ja liikumist armastavate ini-
mestega soovitakse läbi viia aegade 
suurim jooksusündmus Eestis. 

Kolmepäevase programmi ju-
hatab 7. septembri õhtul sisse 5 km 
Nike noortejooks, mis kulgeb Va-
baduse väljakult tänavate ja pargi-
teede kaudu Raekoja platsile ning 
Harju tänava kaudu tagasi. 8. sep-
tembril stardib juba 18-aastase tra-
ditsiooni ja rohke osavõtjaskonnaga 
sügisjooks, mille 10 km pikkune rada 
viib jooksjad, käijad ja kepikõndijad 
Kalamaja piirkonda. Kohale tasub 
tulla terve perega, sest Hirvepar-
gis toimuvad samal päeval lõbusad 
Mesikäpa lastejooksud ja õhtul on 
Vabaduse väljakul suurejooneline 
kontsertprogramm. 

9. september on traditsiooniline 
maratonipäev algusega kell 9 klas-
sikalisel 42,195 km trassil. Kell 10.45 
on poole lühema ehk poolmaratoni 
start. Rada viib jooksjad Kalamaja, 
Kopli, Rocca al Mare piirkonda ja 
uuenenud Stroomi ranna teede-
le, maratoni puhul ka Paljassaare 
poolsaarele. Stardipaik on kõigil 
distantsidel Vabaduse väljak. Fini-

šisse saabutakse esimest korda Viru 
tänava kaudu, jõudes seejärel lõpu-
sirgele Harju tänaval. 

Eesti juubeliaastal on suur-
sündmuse meeleolu tõeliselt rah-
vuslik ning kõik osalejad on starti 
oodatud sinimustvalges riietuses. 
Internetilehel www.sinimustvalge.
ee on  rahvusvärvides jooksusär-
gid hinnaga 25 eurot juba müügil. 
Maratonidistantsile registreerijad 
saavad särgi tasuta, poolmaraton 
ja 10 km distants annab võimaluse 
soetada rahvusvärvides särk 50% 
soodustusega. Lisaks saavad kõik 
finišeerijad spetsiaalselt Eesti juu-
beliks kujundatud rukkilillemotiivi-
ga medali. Esimest korda pannakse 
medal kaela kõigile 10 km distantsi 
lõpetajatele, ka käijatele ja kepikõn-
dijatele. Registreerida saab interne-
tiaadressil www.jooks.ee.

Senine Tallinna maratoni ja sü-
gisjooksu osavõturekord jääb 2013. 
aastasse, kui Eesti läbi aegade suuri-
mast rahvaspordisündmusest võttis 
osa 20 562 liikumisharrastajat. Nüüd 
on võimalik igaühel viie aasta tagu-
se rekordi purustamises osaleda ja 
Eesti pealinn septembri teisel näda-
lavahetusel kaunilt sinimustvalgeks 
värvida. Alustades treeningutega 
täna, on vähemalt kümnekilomeet-
rise vahemaa läbimine joostes või 
käies igaühele jõukohane. 

Keskraamatukogu 
kutsub lapsi lugema
Keskraamatukogu ootab juba 15. 
suve järjest nii eesti kui ka vene 
keeles lugevaid lapsi kaasa lööma 
1. juunist 31. juulini kestvas suvises 
lugemisprogrammis „Suvi raama-
tuga”. 

Raamatukoguhoidjad on luge-
misprogrammi valinud 26 eestikeel-
set ja 25 venekeelset lasteraamatut 
– Eesti riigi 100. sünnipäevale ko-
haselt ainult eesti autorite sulest. 
Iga läbiloetud raamatu kohta tuleb 
joonistada pilt või täita küsimustik, 
mille vastu saab usin lugeja raama-
tukoguhoidjalt kleebise. Lapsed, kes 
koguvad 1. augustiks passi vähemalt 
10 kleebist, on oodatud suvise luge-
misprogrammi lõpetamisele. 

Lugemisprogrammi kirjanduse 
valikust leiavad lapsed nii jutu- kui 
ka luuleraamatuid. Eestikeelse-
te raamatute valik on tehtud paari 
viimase aasta jooksul ilmunud las-

teraamatute hulgast, venekeelsete 
raamatute hulgas on ka vanemaid 
teoseid. 

Programmi kuuluvate raamatute 
seas on näiteks Jaak Juske sari „Isa 
põnevad unejutud ajaloost”, Reeli 
Reinausi „Suusi ja kadunud uni” ja 
Jaanus Vaiksoo „Laul Eestimaast”. 
Venekeelsete raamatute hulgast 
leiab näiteks Contra „Köik on kõi-
ge targemad”, Ilmar Tomuski „Kri-
minaalsed viineripirukad” ja Kadri 
Hinrikuse „Taaniel teine”. Raamatute 
nimekirjaga saab tutvuda keskraa-
matukogu lastelehel. Mitut lugemis-
programmi raamatut saab laenata ja 
lugeda ka e-raamatukogus ELLU. 

Programmis osalevad kõik kesk-
raamatukogu teenindusosakonnad, 
haruraamatukogud ja raamatukogu-
buss Katarina Jee. 

RaepressNäitus Veskimetsas. Foto: Marje Eelma
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18–35 a. vaimupuudega 
noori ja nende pere- 

liikmeid ning valdkonna 
spetsialiste infopäevale

Päevakavas:
Ruumide ja osalemise 
võimaluste tutvustus 
igapäevaelu  
toetamise, toetatud 
elamise ja töötamise 
toetamise teenusel 
osalemiseks alates 
1.oktoobrist 2018

18.juunil  
algusega kell 18.00
Karjamaa 18, Tallinn 

Registreerumine  
infopäevale:  
info@pkmaja.ee
Täpsem info:  
+372 534 95644

MTÜ Põlvkondade Maja kutsub
info@kaebusabi.ee  

LAHENDAB PROBLEEMID
põhjendamatute nõuete, segaste 
olukordade klaarimisega jms. 

KAEBUSABI ON TEENUS EBAÕIGLUSE 
ALL KANNATANUTE AITAMISEKS JA 

KAITSEKS

Meie tegevusvaldkonnad: võlanõuete 
täitmine, laimu ümberlükkamine, 

kohtuhagide koostamine, lepitamine, 
lepingud minimeeritud riskidega ka 
väljapool ELi, segaste olukordade 

lahendamine jne.

AITAME KLIENDIL LAHENDADA 
OLUKORDI, MILLEGA TOIMETULEKUKS 

NAPIB TAL ENDAL RESSURSSE – 
energiat, aega, sidemeid või teadmisi. 

Kirjuta julgesti: info@kaebusabi.ee 

Raudselt puhtaks  
juba aastast 1936!

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

Üldsaunad
Tunnisaunad  

Tunnidušid

Raua saun suvel 
22. juunil avatud kuni kell 17
23. ja 24. juunil suletud  
30. juunil avatud kuni kell 18

Juulis on saun suvepuhkuseks  
suletud 1.-31.07.
Avame uksed taas 1. augustil!

SIIN VÕIB 
OLLA SINU 
REKLAAM!

kesklinnasonumid@tallinnlv.ee


