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Lilleturg lõi naistepäevaks õide 

TALLINNA KESKLINNAS ELAB  
63 882 INIMEST.
Linnaosa elanike arv suurenes 
veebruaris 209 võrra (kogu Tallinnas 
444 võrra). 2018. aasta kahe kuuga 
lisandus Kesklinna 323 elanikku ehk 
linnaosadest enim. Tallinna on sel 
aastal juurde tulnud 840 inimest.
Allikas: rahvastikuregister, 1. märts 2018

Lilleturg ärkas otsekui pikast talveunest, kui 
alustas eelmisel nädalal taas kauplemist. 
Sügisel oli koht remondi tõttu suletud ning 
seejärel oli tegevuse taastumine puhkenud 
protsessimise tõttu aina edasi lükkunud. 
Kuid millal siis veel kui mitte naistepäeval 
peaksid lilled kättesaadavad olema!? 

Mis toimus pausi ajal
Lilleturg suleti pärast hooaja lõppu läinud sü-
gisel kavatsusega see mõne kuu pärast uue 
aasta hakul senisest uhkema ja mugava-
mana taas avada. Paar kuud kestnud reno- 
veerimistöödega said uuendatud kioskite 
fassaadid, sissepääsud ja katused. Samuti 
parandati valgustust ja vahetati müügikoh-
tade mööbel. Kokku investeeris linn lilleturu 
uuendamisse oma eelarveraha ligikaudu 
pool miljonit eurot. 

Musumäe (Virumäe) veerele, sisuliselt 
kioskite katusele rajati aga suurepäraste vaa-
detega avar istumisala, kus on rohkelt ruumi 
suvekohvikute jaoks. Varem on kaalutud se-
dagi võimalust, et üks suviseid suurüritusi, 
Tallinna lillefestival võiks osaliselt kolida Tor-
nide väljakult lilleturu ja Musumäe kanti. 

Jõulude eel sai populaarne ja värske 
ilmega lilleturg taasavamiseks valmis. Ette-
võtlusameti juhataja määras 18. detsembri 
käskkirjaga 16. jaanuariks 2018 suulise 
enampakkumise äriruumide ehk lillemüügi-
paviljonide üürile andmiseks. Kuid nädalad 
läksid ja müügikioskites haigutas endiselt 
tühjus. Põhjus oli – 

kohtuvaidlus.
Enne remonti lilleturul kaubelnud tosin ette- 
võtjat vaidlustasid 22. detsembril haldus- 
kohtus enampakkumise müügikioskite kasu- 
tusse andmiseks. 8. jaanuaril peataski 
halduskohus esialgse õiguskaitse korras 
enampakkumise korraldamise. Linnavõim 
esitas seepeale Tallinna ringkonnakohtule 
kaebuse ning viimane tühistas 12. jaanuaril 
halduskohtu määruse esialgse õiguskaitse 
kohaldamise osas. Ettevõtlusameti juhataja 
määras enampakkumise uue kuupäeva – 
12. veebruar. 

Sel päeval saabus 52 ettevõtjat tegema 
oma pakkumist 14 kioskile, igaüks suuruse-
ga 10,5 m2. Oksjon kulges tempokalt, kuigi 
hindu kruvisid ettevõtjad üksteise võidu. 

Lõunaks olid parimad pakkumised kõigile 
kioskitele selgunud ja oksjon läbi. Kõrgeim 
pakutud hind oli 4100 eurot, madalaim 
3550, keskmiseks üürihinnaks ühe müügi-
kioski eest kujunes 3800 eurot. Sellele lisan-
duvad kommunaalmaksed ja käibemaks. 
Peale nende tasub üürnik kõik äriruumi ka-
sutamisega seonduvad kõrvalkulud, nagu 
hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud. 

Tundus, et kauplemine lilleturul võib 
alata. Kuid kohtuvaidlused polnud veel läbi. 
Varasemate kauplejate esindaja pöördus 
halduskohtusse taotlusega pärast enam-
pakkumist vastuvõetud haldusaktide tühis-
tamiseks, põhjendades seda muu hulgas 
kaubandustegevuse seadusega, mis turu- 
koha saamiseks enampakkumist ette ei näe. 
Kohus andis välja lepingute sõlmimist tõ-
kestava määruse.

Abilinnapea Aivar Riisalu selgitas, et 
tegu on kaubanduspinnaga, kuhu sõlmitak-
se tähtajalised äripinna üürilepingud. Linna-
asutus Tallinna Turud on muutnud turgude 
põhimääruseid ja majandab Viru tänaval 
lillekeskust kui kaubanduspinda.

Halduskohus muutiski paar päeva hil-

jem oma seisukohta. Pole kellegi huvides, 
kui müügikioskid seisavad vaidluse ajal ka-
sutuseta, tõdes kohus. Seejuures peeti usu-
tavaks, et enampakkumise võitjad on juba 
sõlminud siduvad kokkulepped allhankijate 
ja töötajatega. Seetõttu võiksid nad peale 
teenimata jäänud tulu saada ka otsest vara- 
list kahju.

Andes linnale loa sõlmida enampakku-
mise võitjatega kasutuslepingud, sätestas 
kohtumäärus lepingute esmase kehtivuse 
ometi kuni 19. märtsini. Kui määrust enam 
edasi ei kaevata, siis saab sõlmida rentnike-
ga lepingud juba kolmeks aastaks.

Lillemüük algas
Linnaasutus Tallinna Turud sõlmiski 2. märt-
sil lillekioskite äripinna üürilepingud. Esime-
sed kioskid täitusid lilledega juba järgmiseks 
päevaks ja müük läks otsemaid käima. 
Naistepäevaks avati 11 kioskit, mille valdus 
olid lepingu alusel üürnikele üle antud.

Hoidkem pöialt, et kohtuukse kuluta-
mine on sel teemal lõppenud ja tallinlased 
saavad ka pärast 19. märtsi osta iga päev 
lilli oma lemmikkohast.

Vaata ka...
Lk 2 Tunnustatud

Lk 3 Sada sammu sajandis

Lk 5 Kevad Kadriorus

Atraktsioon 
Politseiaias 

Tallinn kasvab suuresti kesklinna arvel 

Musumäel vandaalide ohvriks langenud 
südamekujuline valgusinstallatsioon Musi 
paigutati taastamise järel Politseiaia  
parki.

Sõbrapäevaks Musumäel ehk Virumäel 
avatud valgusinstallatsiooni purustasid 
vandaalid kümmekond päeva hiljem. Kesk-
linna valitsus lasi installatsiooni taastada 
ja otsustas selle uue asukohana eelistada 
Politseiaeda. 

„Kindlasti oli sümboolne paigutada ins-
pireeriva nimega installatsioon Musi sõbra-
päevaks Musumäele, kus see kutsus palju-
sid inimesi tegema endast koos sõprade ja 
vanalinna-vaadetega pilte,” rääkis Kesklinna 
vanem Vladimir Svet. „Paraku pidime otsi-
ma turvalisemat asukohta, mida Politseiaia 
park oma rahvarohkusega loodetavasti on.” 

Linnaosavanem kutsus atraktsiooni 
ka uues asukohas pildistama ja postitama 
fotod teemaviitega #sydalinn. „Sel juhul 
osalete meie kingituste loosimises,” lubas 
Svet. „Samuti kordan varasemat üleskutset 
kõigile: kui märkate pisimatki vandaalitse-
mist, siis palun andke sellest politseile või 
linnavõimule teada. Ainult nii saame hoida 
oma kodulinna ilusa ja sõbralikuna.” 

Järgnevatel aastatel kasvab pealinna ela-
nikkond eeskätt kesklinna ja mereäärse 
ala arvel, tõdes linnapea Taavi Aas kinnis-
varateemalisel konverentsil. 

Kesklinnas liikumine peab tulevikus 
põhinema ühistranspordil ja kergliiklusel –  

väljakujunenud teedevõrk on ammendanud 
läbilaskevõime. Seetõttu on linnavalitsus 
seadnud eesmärgiks muuta südalinn võima-
likult autovabaks. Transiitliiklus suunatakse 
linnasüdamest eemale näiteks Reidi tee kau-
du, aga ka kavandatava Väo liiklussõlme ja 

nn väikse ringteega ümber Ülemiste järve. 
Ühtlasi tuleb luua soodsad ja konkurentsi-
võimelised alternatiivid isikliku sõiduki kasu-
tamiseks, sh ka väljapoole linnapiiri jäävates 
rongipeatustes Pargi&Reisi parklaid rajades 
ning trammivõrku arendades. 

Abilinnapea Andrei Novikovi hinnangul 
kasvab soodsate majanduslike tingimuste 
korral pealinna elanikkond järgneva 10–15 
aasta jooksul veel 25 000 kuni 50 0000 
elaniku võrra. Seega on Tallinnal potentsiaali 
kasvada poole miljoni elanikuga linnaks.

Viru värava juures paiknevad lillekioskid lõid vahetult enne naistepäeva uksed-aknad taas valla. 



Kesklinna Sõnumid 16. märts 20182

TÄHTSAD TEEMAD

Kesklinna aastaauhinnad jagatud

Seeniorid saavad moodsa teenuskodu

Veebruari viimasel õhtul kuulutas Kesklinna valitsus välja aastaauhindade 
laureaadid ja tunnustas oma koostööpartnereid. 

Sügiseks koostatav eluasemeprogramm lubab eakatele tallinlastele 
jõukohast eluaset.  

2017. aasta inimeseks Kesklinnas 
kuulutati Kalevi Veteranide Ühendu-
se aktiivne eestvedaja Inna Talving. 

„Tema ettevõtlikkus, elurõõm ja 
hoolitsus on aidanud ja nakatanud 
väga paljusid inimesi,” tunnustas 
linnaosavanem Vladimir Svet. „Inna 
Talving on spordiseltsi Kalev auliige 
ja Kalevi Veteranide Ühenduses te-
gutseb ta suurima pühendumisega.”

Aasta meeskonnaks valiti ise-

tekkelise suvise tantsupeo #tahan-
tantsida korraldajad, kellest paljud 
ka elavad või õpivad Tallinna kesk-
linnas. Auhinna võttis meeskonna 
nimel vastu reaalkooli õpilane Uku 
Kert Paidra.

„Noored rahvatantsijad otsusta-
sid vihma tõttu ära jäetud tantsupeo 
„Mina jään” etenduse korraldada ise 
Vabaduse väljakul,” selgitas Svet. 
„Julge pealehakkamine tõi mitte 

pool võitu, nagu ütleb vanasõna, 
vaid pakkus kogu peo emotsionaal-
seimad hetked, mis on juba läinud 
iseseisvana ajalukku. Noored tões-
tasid teise rahvatarkuse paikapida-
vust: ühtsuses peitub jõud!” 

Aasta tegu Kesklinnas oli Eesti 
filmimuuseumi avamine. Ajaloo-
muuseumi filiaalina tegi filmimuu-
seum Maarjamäe lossi pargis uksed 
lahti läinud sügisel ja on seadnud 

oma missiooniks väärtustada meie 
filmiajalugu. Auhinna võttis vastu fil-
mimuuseumi juhataja Maria Mang.  

Peale aastaauhindade andis 
Kesklinna vanem üle tänukirjad tub-
lidele abipolitseinikele ja vaateaken-
de jõulukonkursi võitjatele. 

Koostööpartnerite tunnustami-
ne ja aastaauhinna laureaatide väl-
jakuulutamine leiab Kesklinnas aset 
igal aastal iseseisvuspäeva paiku.

„Kavatseme rajada sotsiaalmaja toimetule-
kutuge vajavatele eakatele linnaelanikele ning 
luua ka täiesti uue teenuskodu kontseptsioo-
ni, mis annab eakatele eelkõige vabaduse 
ning võimaluse väärikalt ja mõnusalt oma 
vanaduspäevi veeta,” sõnas abilinnapea Tõ-
nis Mölder.

Teenuskodu on plaanis rajada erakapitali 
kaasates Tallinna kesklinna Nafta 1a kinnistu-
le. Majas oleks hea ligipääsuga 1-2-toalised, 
köögi- jm tehnikaga sisustatud üürikorterid. 
Lisaks raamatukogu ja ühistegevusruum, 
jõukohased sportimisvõimalused, söökla 
või kohvik, ruumid tervishoiuteenuste pak-
kumiseks. Ühtlasi peab majas olema öö-
päevaringne valveteenus. Elanikele pakutaks 

ka mitmesuguseid tasulisi teenuseid, nagu 
juuksur, maniküür, pediküür, saun, maja- 
pidamisteenused jms.

„Tallinnas elab ligikaudu 100 000  
inimest, kellel eluaastaid 60 ja enam. Oluline 
on toetada ka majanduslikult hästi toime-
tulevaid eakaid, kes soovivad sotsiaalselt 
suhelda ja aktiivselt ühiskonnaelus osaleda 
ehk aktiivset eluviisi säilitada,” selgitas abi-
linnapea Eha Võrk. 

Seenioride eluasemeprogrammi esime-
ses etapis on kavas rajada Maleva tn 18 
kinnistule sotsiaalmaja ligi 75 korteri ja ühis-
kondlike ruumidega.

Miks vajame uut 
Gonsiori tänavat?
Esmaspäeval, 12. märtsil algas Gonsiori tänava rekonstrueerimise 
esimene etapp, mis hõlmab Gonsiori tänava lõiku Maneeži tänavast 
kuni Pronksi tänava ristmikuni. Tööd sellel lõigul kestavad eeldata-
vasti jaanipäevani. Ülejäänud Gonsiori tänav läheb remonti aga juba 
maikuu algusest.

Selge on see, et need ehitustööd tekitavad inimestes, eriti auto-
juhtides ohtralt pahameelt. Tänavaremondiga kaasnevad ummikud 
ja ajakadu, sõitmiseks kesklinna ja Lasnamäe vahel tuleb varuda 
rohkem aega, muutma peab oma sõiduharjumusi. Ka jalakäijatel ja 
ühistranspordi kasutajatel tuleb arvestada tänavaremondiga, sest 
see mõjutab nii kõnniteid kui ka ühissõidukipeatusi ja -graafikuid. 
Tekib õigustatud küsimus: mille nimel kõik need kannatused?

Peame andma endale aru, et meie linn on liblikakujuline ja selle 
keskmine osa peab mahtuma Tallinna lahe ja Ülemiste järve vahe-
le. Liblika keskosa ongi praegune südalinn, mida läbivad suuremad 
teed. Neid teid kasutavad paljuski liblika tiibades elavad inimesed, et 
sõita idast läände, läänest itta või mõlemalt poolt liblika keskossa. 

Tallinna elanike arv kasvab iga aastaga, ostetud autode arv isegi 
kiiremini, ruumi järve ja mere vahele aga juurde ei tule. See tähen-
dab, et iga aastaga muutuvad liiklusolud Tallinna teedel ikka pinge-
lisemaks ja pingelisemaks. Olukorda ei aita leevendada pelgalt uute 
ristmike ehitamine või sõiduridade arvu lisamine – ummikud ei kao, 
vaid lihtsalt hajuvad teistesse kohtadesse.

Probleemi lahendus seisneb inimeste harjumuste muutmises ja 
liiklusmarsruutide nutikamas suunamises. Gonsiori tänava rekonst-
rueerimise tulemusena tekib mõlemas suunas bussirada ning kes-
kelt läheb autodele mõeldud muutsuunaga sõidurada.

Autojuhtidele tähendab see, et hommikul saab hõlpsalt Las-
namäelt kesklinna ning õhtul vastupidi. Neil vähestel, kes aga 
hommikul hoopis Lasnamäele sõidavad ja õhtul kesklinna poole 
suunduvad, tuleb kasutada muid teid, sh varsti rajatavat Reidi teed. 
Ühistranspordi kasutajate elu läheb aga kergemaks, sest bussid 
mõlemas suunas saavad endale eraldi rajad.

Tänava rekonstrueerimise käigus luuakse korralikud kergliiklus-
teed, seega piirkond muutub jalakäija- ja jalgratturisõbralikumaks. 
Ka kohalikel elanikel ei tasu muret tunda, kuna nemad pääsevad 
ühistranspordiradu kasutades oma kodudele ligi nii ehituse ajal kui 
ka uue liikluskorralduse kehtima hakkamisel.

Lõppkokkuvõttes võidavad Gonsiori tänava uuendamisest kõik 
linnas liiklejaid. Praegu aga peame varuma kannatust ja rahulikku 
meelt, et vajalikud, ent mõneks ajaks siiski ebamugavad muudatu-
sed üle elada.

Kesklinna Sõnumite järgmine number ilmub 20. aprillil.

Vladimir Svet

Kesklinna vanem

Vastab Kesklinna linnaosakogu liige HELVE SÄRGAVA
3 KÜSIMUST 

Kesklinna aastaauhinna pälvis spordiveteran Inna Talving.
Fotod: Maksim Toome

Tantsupeo #tahantantsida initsiaatorite 
nimel võttis tunnustuse vastu reaalkooli 
õpilane Uku Kert Paidra.

Filmimuuseumi juhataja Maria Mang ja 
Kesklinna vanem Vladimir Svet.

1. Mida olete seadnud linnaosa-
kogu liikmena enda prioritee-
diks?

Kui eelmisel aastal kandideerisin Kesklinnas 
Tallinna linnavolikogusse, olid mul kindlad 
eesmärgid, miks kandideerida. Valimiste eel 
sain ühelt kesklinna elanikult meili, kus kü-
siti, kas kandideerin ilu pärast või on plaanis 
linnaosas miskit ära teha. Vastasin nii talle 
kui ka praegu kõigile lehelugejatele, et ma 
ei ole halli hiire tüüp, kes lihtsalt niisama en-
nast kuskile kirja paneb.  

Kui mind valiti revisjonikomisjoni esi-
meheks, siis seadsin endale esmaülesan-
deks komisjoni töö kohe käivitada ja astuda 
n-ö kahe jalaga kesklinna probleemide kes-
kele. Prioriteedina peaksime koos linnaosa-
vanema ja linnaosakogu esimehega välja 

selgitama, miks oli valimistel osalemise 
protsent Kesklinnas nii madal. Kas inimesed 
on kaotanud usu linnaosa võimukandjates-
se? Tahaksin saada ametnikelt teavet selle 
kohta, kas elanike kaebustele vastatakse õi-
gel ajal ja kas iga pöördumisega tegeldakse 
ka sisuliselt. Kui elanik pöördub oma prob-
leemiga, olgu kas kirjalikult või suuliselt, siis 
peab ta tundma, et teda oodati. 

2. Mis on Kesklinnas hästi, mida 
muudaksite?
Me ei tohi unustada, et kesklinn 

on Tallinna visiitkaart. No mis visiitkaart 
see on, kui terve suve pidime Viru tänaval 
turnima kivide otsas ja tuulega liiva sisse 
hingama! Minu meelest ei ole Kesklinna ju-
hid end piisavalt kehtestanud hangetes osa-

lejate suhtes. Tellija ja maksja peab olema 
ka nõudlik. Silma häirivad lagunevad majad 
– kindlasti on neil omanikud. Tänapäeva 
õigusruum annab võimalused omanike 
korrale kutsumiseks, kasutame siis neid 
võimalusi. 

Kuna jõuluturg on väga populaarne, siis 
miks mitte teha nt jaanipäeval jaaniturg? 
Tõsine probleem on vanalinna elanike ja 
lõbustusasutuste vastasseis. Tegelikkuses 
peavad mõlemad vanalinna ära mahtuma, 
seepärast tuleb pooled ühe laua taha kokku 
kutsuda ja olen veendunud, et konsensus ei 
jää tulemata. 

Suurepärane, et vanalinnas saame ra-
hulikult jalutada, kartmata auto alla jääda. 
Kesklinn oma rohelisusega annab küll palju-
dele maailma linnadele silmad ette.

 Raepress 

3. Milline isiklik seos on teil Kesk-
linnaga?
Olen olnud seotud Tallinna kesklin-

naga kogu elu. Olen siin töötanud neli aasta-
kümmet. Alustasin Pikk 30 Harju kohtumajas, 
siis töötasin Pärnu mnt 7 Mererajooni kohtus 

ja Liivalaia 24 Tallinna linnakohtus ning Harju 
Maakohtus. Elanud olen Mustamäel, Harju-
maal, Kesklinnas. Eelnevast tuleneb lihtne 
järeldus, miks kandideerisin eelmisel aastal 
Kesklinnas – olen ju kasutanud selle linnaosa 
hüvesid üle 40 aasta.
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Sada sammu sajandis
XXXVII Tallinna vanalinna päevad 
toimuvad 30. maist kuni 3. juunini 
pealkirja all „Sada sammu sajandis”.
Vanalinna päevade programm 
hõlmab sada märgilist sammu 
aastatest 1918–2018. Iga päev 
programmis on pühendatud ise 
ajajärgule: 30. mai aastatele 
1918–1938; 31. mai 1939–1955; 
1. juuni 1956–1980; 2. juuni 
1981–1991 ja 3. juuni aastatele 
1992–2018. Ajastust tuleneb ka 
iga päeva teema, mida tutvustab 
allpool lähemalt Loone Ots.

30. mai. Rõõmsalt rahvuslik
Linnaõhk teeb vabaks, kui elad 
seal ühe aasta ja ühe päeva. 101 
aasta eest sai Tallinna linna amet-
likuks keeleks eesti keel. 100 aas-
tat tagasi kuulutati siin välja Eesti 
iseseisvus. Järgnes 22 aastat 
iseolemist. Rahvustunne oli iga 
tallinlase südames, aga see tund-
ja ei pidanud tingimata eestlane 
olema. Ometi oli rahvas riigitruu. 
Tallinlased panid pead tööle, õlad 
alla ja käed käima, et kodulinn kas-
vaks aina kaunimaks. Mõni mõte 
oli õige uhke: näiteks lammutada 
vanalinn maha ja ehitada moodne 
uuslinn asemele. Õnneks pani ta-
suvusuuring ideele veto. 

Teatrid, kinod, vaateaknad… 
Viru tänaval lehvitav mehaaniline 
jõuluvana, keda võis taksoaknast 
imetleda, sest jalakäijate ala pol-
nud siis veel vajagi. Valgusfooride 
asemel seisavad väärikad politsei-
nikud, valged kindad käes, ja viipa-
vad vanalinna poole. Mis seal veel 
on? Kohvikud, kus iga linlane on 

peaaegu kohustatud kord päevas 
istet võtma. Ajalehetoimetused 
ja trükikojad. Tornide väljaku uus 
purskkaev ja selle ümber istutatud 
park. Sagin, troskad, koja- ja käru-
mehed, kes viivad hotelli Kuld Lõvi 
värsket toidukraami. Nooruke Karl 
Ristikivi õhtukooli tõttamas, „Tal-
linna triloogia” mõtted juba peas. 
Tuviparv lendab päikese poole. Nii 
palju rõõmu!

31. mai. Musta varju all 
Punane värv on harjumatu, sir-
bid, vasarad ja haakristid võõrad. 
Kinod töötavad, teatrid veel ka. 
Publik on puha naised ja neiud, 
mundrid raamivad kübaraid, aga 
räägivad paraku võõraid keeli. 
Mingil ajal muutub vanalinn auk-
likuks, nagu oleks keegi öösel 
lillepeenras vargil käinud, pime-
da käega kitkunud. Päike paistab 
taas, inimesed ukerdavad kividel, 
viskavad labidaga mulda. Rohi 
kasvab kurvastuse peale. Olevis-
te vastasmajja tuuakse mustade 
autodega inimesi. Mälu on nüüd 
ohtlik. Aga tühjade aknaaukudega 
Oleviste ja varemeis Niguliste mä-
letavad. 

Ometi sulab pimedus ära. Siis 
mäletatakse, et isegi nendel aega-
del loodi eestlust, kuigi varju all. 

1. juuni. Elu nagu filmis 
Nobedad jalad tõttavad tööle. On 
suurte lootuste aeg. Surve alt 
pääsenud rahvas tantsib. Džäss, 

bigbändid, kalüpsod ja bossanoo-
vad. Vahepeal kasvab kosmose-
vaimustus. Ülevalt alla vaadates 
on vanalinnas uusi maju. Ühes 
elab kirjarahvas nagu mesitarus. 
Saali lagi võib olla must, aga selle 
all ollakse ikka valged, mitte pu-
nased. Vanalinlaste vaimuelu on 
nagu alpinism: klammerdu, roni ja 
vaata, et vale liigutust ei tee. Siis 
võid tippu tõusta ja suurt vabadust 
nautida. 

Allpool pakuvad erilised poed 
väga head kunsti ja käsitööd. Ini-
mesed on uhked mineviku üle ja 
soetavad kodudesse selle põhjal 
loodut. Kaunis kaup köidab ka vä-
lismaalasi ja muidu turiste. Iga tu-
lija mõistab, kui ilus linn Tallinn on, 
kui hinnaline ajalugu vanade torni-
de vahel naeratab. Mis fassaadide 
taga, on iseasi. Peaasi, et kulissid 
on ilusad. Nagu filmis ikka. Aga 
kino on ju rahva lemmik – hulka 
mälestusi kattev kino Sõprus tuleb 
ehitada lausa kahe saaliga. 

2. juuni. Laulame lahti!
Kaua sa kannatad kurbade naeru, 
küsib luuletaja. Aga olümpia on 
tulemas, vanalinn ootab külalisi, 
kaugelt ja palju. Kolin ja mürin 
viib kõrvad peast: ettevalmistused 
käivad ka munakivitänavail. Maju 
värvitakse ja restaureeritakse, tu-
hat pisiasja pannakse inimesi rõõ-
mustama. Purjeregati sportlased 
näevad kaks nädalat imelist kilu-
karbipilti vanast Tallinnast, mida 
lained ei mata. 

Meri on tegelikult lukus, aga 
meremuusika kõlab, olgu see 
popp või punk. Üks hea kontser-
diidee kasvab vanalinnapäeva-

deks, hurraa! Muusikamaja ja Ko-
dulinna maja avavad koos uksed. 
Mis siis muud teha kui muusikat. 
Vanad pillid ja noored hääled kõ-
lavad kõrvu. Siis hakkab laulma 
juba nii palju rahvast, et ei mahu 
Raekoja platsilegi ära. Rongkäik 
suundub vanast välja, üle maa. 
Pea kuklas, uurib rahvas Nigulis-
te justkui-kontserdisaali uut torni, 
mille tagant paistab üle aastaküm-
nete lehviv sinimustvalge lipp. Oh 
laula ja hõiska, sest suur sõna 
priius on korraga sisu saanud ja 
heliseb.

3. juuni. Muutlik vabadus
Vaba olla on raske, tarkust tu-

leb veel kaua õppida. Ideaalide va-
hele pressib äri, puhub end õhku 
täis ja vilistab paljude väärtuste 
peale. Vana vajab kaitset ja var-
jupaika nagu reliikvia. Uus vajab 
uusi oskusi. Korraga kõlab kitsail 
tänavail kümneid keeli. Uudistajad 
ahhetavad ja kannavad vanalinna 
UNESCO maailmapärandisse. Ta-
sapisi tulevad kaitsvad seadused 
ja hoolivad huvilised. Palju pindu 
vahetab omanikke. 

Kas siin on hea elada? Ikka 
rohkem kõlab õhus sõna „kesk-
kond”. Muinsuskeskkond, elu-
keskkond, paraku ikkagi ärikesk-
kond. Vaekoda enam ei ole, raske 
on kaaluda välja see õige kogus, 
mis rahuldaks kõiki. Ikka tõttab 
keegi tõrvapintsliga meepoti kan-
nul. Aga küllap on ka võitlus areng. 
Liidust liitu astudes on ees suur 
tulevik, pikk nagu Pikk tänav, avar 
nagu Lai tänav ja nii paljude või-
malustega nagu vanalinna müüris 
kive. Mõtle ja ehita edasi! 

Eakate filmiklubi on Kesklinna, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosade koostööprojek-
tina kujunenud poole aastaga väga menukaks. 

Läinud aasta augustis kahe linnaosa eakate kinoklubi käivitades seadsid Kesklinna ja 
Põhja-Tallinna linnaosade valitsused oma sihiks pakkuda aktiivsest tööelust tagasi tõm-
bunud inimestele võimalust mitmekesistada oma sotsiaalset suhtlemist ning veeta aega 
väärtfilme vaadates. 

Eesti filmiklassikast on poole aasta jooksul jõutud ära vaadata „Kevade” ja „Suvi”, 
„Keskea rõõmud”, „Georg”, „1944”, „November” jpt. Kuuldused populaarsest klubist 
levisid ja selle aasta algul liitus filmiklubiga Kristiine linnaosa. 

Tasuta kinoseansse Salme kultuurikeskuses külastavad nüüd kolme linnaosa küpses 
eas inimesed. Reeglina on seansid igal teisipäeval ja algavad kell 12. Enne seda saavad 
klubilised end kosutada tassikese kohvi või teega ja omavahel suhelda. Pärast filmi vaa-
tamist võib nähtu üle mõtteid või ka lihtsalt uudiseid vahetada.

Huvilistel on võimalik filmiklubiga praegugi liituda. Selleks tuleks pensioniealisel 
pöörduda elukohajärgsesse linnaosavalitsusse (Kesklinnas Nunne 18). Registreerida 
saab samuti enne kinoseanssi Salme kultuurikeskuses, kui tulla kohale vähemalt 15 mi-
nutit enne filmi algust. Kõik klubi liikmed saavad nimelise klubikaardi koos filmikavaga. 
Praegune kava juunikuu lõpuni on selline: 

Kolme ja enama lapsega pered 
võivad ka sel aastal Eesti Vaba-
riigi aastapäeva puhul toetust 
saada. 

Toetuse suurus sellel aastal 
on 35 eurot lapse kohta ja seda 
on võimalik taotleda kolme kuu 
jooksul pärast Eesti Vabariigi aas-
tapäeva ehk kuni 24. maini.  

Toetuse maksmine sõltub pe-
rekonna sissetulekust. See määra-
takse inimestele, kelle perekonna 
netosissetulek esimese pereliikme 
kohta on väiksem kehtivast tööta-

su alammäärast kuus (2018. aas-
tal on töötasu alammäär 500 eurot 
kuus) ja iga järgmise pereliikme 
kohta väiksem kui 80% kehtivast 
töötasu alammäärast kuus (400 
eurot). 

Sissetulekust sõltuvat toe-
tust on võimalik taotleda samuti 
toimetuleku tagamiseks, tervise 
säilitamise ja taastamisega seotud 
kulutuste osaliseks hüvitamiseks 
(taastus- ja hooldusravi, retsepti-
ravimid, abivahendite soetamine 
jms). Toetust võib saada lapse 

hariduse ning huvi- ja sporditege-
vusega seotud kulutuste osaliseks 
hüvitamiseks, samuti õnnetus-
juhtumite ja muude erakorraliste 
juhtumitega seotud väljaminekute 
osaliseks hüvitamiseks.

Toetuste taotlemisel tuleb 
esitada vajalikud dokumendid 
sotsiaalhoolekande osakonnale. 
Sissetulekust sõltuvate toetuste 
vormikohane taotlus on leitav Tal-
linna kodulehel. 

Kesklinna valitsuse sotsiaal-
hoolekande osakond asub aad-

ressil Pärnu mnt 9. Sotsiaaltoe-
tuste talituse vastuvõtuajad on 
esmaspäeviti kl 9–12 ja 13–18, 
teisipäeviti ning neljapäeviti kl 
9–12 ja 13–17. Eelregistreerimine 
vastuvõtule telefonil 645 7867. 
Lisateavet saab küsida telefonidel 
645 7840; 645 7867; 645 7869; 
645 7861; 645 7862 ja 645 7860.

Eakate filmiklubi tervitab uusi liikmeid

Suurpered saavad aastapäevatoetust Tallinna Kesklinnas, Hopneri Majas, 
Raekoja plats 18

29.märts 2018 
kella 10.00 – 14.00

 

Sissepääs tasuta, eelregistreerimist ei toimu.

EESTI JURISTIDE LIIT 
KORRALDAB

ÕIGUSAPTEEK

Info ja vastused  Õigusapteegi kohta korralduse kohta tel 6313002 või 
posti teel ejl@juristideliit.ee või vaadake täpsemalt www.juristideliit.ee. Info avaldatud FBs.

Kuupäev Kell Film Žanr Autor

20. märts 12 „Ma olen väsinud vihkamast” mängufilm Hannes Lintrop, Renita Lintrop

27. märts 12 „Vasha” mängufilm Hannu Salonen

3. apr 12 „Reekviem” mängufilm Olav Neuland

10. apr 14 „Nimed marmortahvlil” mängufilm Elmo Nüganen

17. apr 12 „Äratus” mängufilm Jüri Sillart

24. apr 12 „Draakoni aasta” dokumentaal Andres Sööt

8. mai 14 „Ruudi” mängufilm Katrin Laur

15. mai 12 „Seenelkäik” mängufilm Toomas Hussar

22. mai 12 „Sügisball” mängufilm Veiko Õunpuu

29. mai 12 „Künnimehe väsimus” dokumentaal Enn Säde, Jüri Müür

12. juuni 12 „Surma hinda küsi surnutelt” mängufilm Kaljo Kiisk

19. juuni 12 „Eldoraado” / „Jaanipäev” (kaks filmi) dokumentaalid Ülo Tambek / Aleksandr Heifets ja Jaak Kilmi

Marje Paljak

Kesklinna valitsuse sotsiaal- 
hoolekande osakonna juhataja
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Konkurss toimub juba 15. korda. 
Seegi kord esitasid mudilased žürii-
le ja publikule nii tuntud kui ka veidi 
võõramaid eesti autorite luuletusi. 

Lõppvooru pääses neli väikest 
etlejat: nelja-aastane Kertu Pürn 
Komeedi lasteaiast (teda juhendab 
Merle Riiel), viiene Klarice Klaamas 

Mesimummu lasteaiast (juhendaja 
Marika Viilol), kuuene Siena Tikk 
Päikesejänku lasteaiast (juhendaja 
Kärri Rästas) ja seitsmeaastane 
Mia-Maria Puik Liivalossi lasteaiast 
(juhendab Anni Veski). Muide, Kla-
rice oli oma vanuserühma parim ka 
eelmise aasta konkursil. 

Need neli kõlava häälega tüd-
rukut esindasid meie linnaosa kon-
kursi lõppvoorus Tallinna parimate 
väikeste luuletuste esitajate seas 
emakeelepäeval, 14. märtsil Esto-
nia talveaias. 

Erki Loigom on raamatu „Põhja-
Korea – nälg, hirm ja maailma suu-
rim vangla” (2015) autor ja Marko 
Mihkelson riigikogu väliskomisjoni 
esimees. Arutlejad otsivad vastust 
päevakohasele küsimusele: kas 
unistus Põhja-Korea ja Lõuna-Ko-
rea üheks riigiks saamisest on ku-
nagi määratud täituma? 

Fotomuusemi galeriis on 15. 

veebruarist kuni 15. aprillini 
avatud Kanadast pärit fotograafi 
Nathalie Daousti näituseprojekt 
„Korea unelmad”, mis uurib Põh-
ja-Korea rahutut tühjust. 

Eesriidest läbi nähes paljasta-
vad pildid riigi, mis tundub eksis-
teerivat väljaspool aega kui hoolega 
meisterdatud miraaž. Korea unel-
matega uurib autor põgenemise 

impulssi – mitte kui üksikisiku soo-
vi, vaid kui eluviisi, mis on tervele 
riigile peale surutud. Daoust reisis 
Põhja-Koreasse ning jäädvustas 
stseene ühest maailma salajasi-
mast ühiskonnast. Paljud tema 
fotodest on tehtud salaja, kuna kü-
lastajad ei tohi igal pool ilma koha-
like ametivõimude kooskõlastuseta 
fotografeerida.

Kõlas kaunis eesti keel

15. mail kell 19 on Nordea kontserdimajas Tallinna 
päevale ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühen-
datud suurejooneline kontsert, kuhu saab nädala 
jooksul osta pileti soodushinnaga.

 Galakontserdil „Sajand muusikas” esineb Läti 
Raadio bigbänd koos säravate solistidega Eestist, Lä-
tist, Leedust ja Soomest. Tuntud lood nende maade he-
liloojate loomingust tulevad ka kontserdil ettekandele.

„Soliste saadab Läti Raadio bigbänd, kes on meie 
lõunanaabrite džässmuusika üks silmapaistvamaid 
esindajaid. Selle aasta jaanuaris esinesid nad menukalt 
New Yorgis Lincolni keskuses ja Washingtonis Kennedy 
keskuses,” märkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev. 

Kontserdil teevad solistidena kaasa Eesti tippmuu-
sikud: lauljad Maarja-Liis Ilus ja Ott Lepland, pianist 
Kirke Karja ja bassimängija Peedu Kass. Lätist on 
kohal džässlaulja Kristīne Prauliņa ja vokaalansambel 
Framest, Leedut esindavad pianist ja helilooja Dainius 
Pulauskas ning džässtrompetist Valerijus Ramoška. 
Kaastegev on Soomest pärit, kuid ka Eestis tegutsev 
trummar Petteri Hasa.

Kontserdi korraldab Tallinna kultuuriamet. Kuni 
25. märtsini on piletid Piletilevis müügil soodushin-
naga: https://www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/
mitmesugust/sajand-muusikas-stoletie-v-muzyke-
245023/?&design=piletilevi.

Eesti, Läti, Leedu ja Soome 
muusikute galakontsert Korea unelmad

Koolieelikute etlemiskonkursi „Eesti keele kaunis kõla” 
eelvoor Kesklinnas tõi Hopneri majja kokku 42 lasteaialast.

Fotomuuseumis on 22. märtsil kell 17.15 Erki Loigomi ja 
Marko Mihkelsoni Korea-teemaline arutlusring.

Kesklinna parimad väikesed etlejad Kertu Pürn (paremalt), Klarice Klaamas, Mia-Maria Puik ja Siena Tikk.

16. märts 2018

Fotokonkursi „Aastaring Tallinnas 
2017” võitis Raigo Tõnisalu võist-
lustöö „NY Central Park?... ei, 
meie sügisene Kadriorg kesklin-
na taustal”. Foto paistis silma hea 
tunnetuse, õige ajastuse ja läbi-
mõeldud kompositsiooniga. Autor 
on fotograafia vastu huvi tundnud 
lapsepõlvest isa kõrval pimikus is-
tudes ja Smenaga pilte klõpsides. 
Kümmekond aastat tagasi soetas 

ta peegelkaamera ja hiljem täiskaa-
derkaamera, millega viis hobi uuele 
tasemele. Talle meeldivad varjud, 
peegeldused ja arhitektuur. Töötab 
aga Raigo Tõnisalu kinnisvaraaren-
duse valdkonnas.

Avalik hääletus selgitas ka rah-
va lemmiku – Svetlana Puškova 
foto „Viru tänav”, mis kogus kon-
kursi kodulehel enim hääli. Svetla-
na elab ja töötab Tallinnas ning talle 

meeldib oma jalutuskäigud ühen-
dada pildistamisega. 

Juba 12. korda toimunud kon-
kurss otsis Tallinnast uusi ja huvi-
tavaid fotosid, mis jäädvustaksid 
sündmusi, inimeste tegevust ja 
linnapildi muutumist eri aastaae-
gadel. Vabaduse väljaku tunnelis 
saab konkursile esitatud parimaid 
töid vaadata kuni 6. aprillini. 

Fotokonkursi parimad 
pildistasid kesklinna

Raigo Tõnisalu võistlustöö sai komisjonilt kõrgeima hinnangu.

Tallinna kirjanduskeskuse A. 
H. Tammsaare ja Eduard Vilde 
muuseumid korraldavad Kad-
rioru 300. sünnipäeva puhul 
kohtumisõhtute sarja Kadri- 
orus elanud ja elavate eesti kirjani-
kega. 

27. märtsil „Kirjanik Kadri- 
orust. Mati Unt”
Esimene kohtumine 27. märtsil kell 
18 A. H. Tammsaare muuseumis 
(Lydia Koidula 12a) on pühenda-
tud legendaarsele Koidula täna-
va elanikule, kirjanik Mati Undile 
(1944–2005). Saab kuulda Mati 
Undi harjumuspärastest radadest 
ja lemmikkohtadest Kadriorus. 
24. aprillil „Kirjanik Kadriorust. 
Jaak Jõerüüt”

Sarja teine õhtu toimub 24. april-
lil kell 18 Eduard Vilde muuseu-
mis (Roheline aas 3). Külla tuleb 
kauaaegne kadriorglane, kirjanik, 
diplomaat ja poliitik Jaak Jõerüüt. 
Kuuleme, mida tähendab kirjani-
kule Kadriorg kui ruum, kui kodu. 

Millised on eredaimad mälestused 
ja kokkupuuted teiste Kadriorus 
elanud kirjanikega jms. 

Sissepääs muuseumipiletiga. 
Täpsem info www.kirjanduskes-
kus.ee.

31. märtsini on Vilde muuseu-
mi Kastellaanimaja galeriis avatud 
Juta ja Albert Eskeli ühine ülevaatlik 
mälestusnäitus „Koos läbi muutuva 
skulptuuri”. 

5. aprillil avatakse samas Luu-
lik Kokamägi näitus „Rauge õhtu”. 

Kirjanduskeskuse kohtumisõhtute 
sari ja näitused

ansamblilt ORTHODOX SINGERS Valeri Petrovi juhatusel 
teisipäeval, 10. aprillil kell 19 Niguliste kirikus;
pühapäeval, 15. aprillil kell 16 ikoonimuuseumis (Vene 6, Meistrite hoov). 

Ülestõusmispühade kontserdid

Pärast kontserti saavad külalised tutvu-
da muuseumi rikkaliku kollektsiooniga, 
mis koosneb 500 vene ikoonist. Piletid 
on saadaval Piletilevi müügipunktides ja 
enne kontserti kohapeal.

Kontserdikavas on haruldased kiri-
kulaulud Kreekast, Bütsantsist, Valamo 
kloostrist. Lisaks vene heliloojate Di-
letski, Mussorgski, Rimski-Korsakovi, 
Tšaikovski teosed.  

Professionaalsetest muusikutest 
koosneva ansambli Orthodox Singers 
asutas Valeri Petrov 1989. aastal. Tun-
nustatud kooriansambli repertuaaris on 
nii varajased kui ka nüüdisaegsed õige-
usu kirikulaulud.

Luulik Kokamägi “Rauge õhtu”. 
Eesti Kunstimuuseumi foto
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Esimesed õitsejad Kadrioru pargis

Alates 1. jaanuarist tõusis Tallinnas pensionilisa toetuse 
määr saja euroni ja lisaks pakub siinsetele pensionäridele 
soodustusi mitu firmat.

Tänavu juulis täitub seitse aastat ajast, kui Kadrioru park täienes Jaapani aiaga. 

Pensionärid saavad Tallinnas soodustusi

Miiamilla kutsub Kadriorgu joonistama

Kadrioru 300. sünnipäevale pühendatud võistlus kes-
tab 1. maini. Joonistama oodatakse 5–9-aastaseid 
kunstihuvilisi. Joonistada võib kõike, mis Kadrioruga 
seondub: rohelisi mõtteid, suursuguseid hooneid, kau-
neid taimi, vahvaid loomi, põnevaid tegevusi ja haa-
ravaid mänge. Tööde vormistamise kohta leiab teavet 
linnamuuseumi ja Miiamilla kodulehelt. Konkursi lõ-

petab lõbus lastepidu ning elamuslikud ja kunstilised 
auhinnad kolmele parimale.

Tallinna linnamuuseumi filiaal, Kadrioru lastemuu-
seum Miiamilla asub 1937 Kadrioru Lastepargi pea-
hoonena valminud torniga majas ning tähistab tänavu 
koos linnamuuseumiga juubeliaastat ja Kadrioru 300. 
sünnipäeva.

Soodustingimused kehtivad 2014. 
aastast. Abilinnapea Tõnis Mölderi 
sõnul tahab linn teha pensioniea-
listele tallinlastele kättesaadavaks 
teenused ja kaubad, mis toetavad 
eakate igapäevast toimetulekut. 

„Eelmise aasta kestel pakkusid 
koostööpartnerid erinevaid soo-
dustusi umbes 50 000 inimesele 
ja kokku tehti ligi pool miljonit te-
hingut. See näitab, et soodustuste 
vastu on inimestel huvi ning need 
on kindlasti abiks,” sõnas Mölder.

Pensionilisa toetust maksti 
eelmisel aastal 92 733 inimesele 
ja aasta jooksul lisandus 4428 uut 
pensionilisa saajat. Linna koos-
tööpartnerid kaupade ja teenuste 
soodustingimustel pakkujatena on 
sel aastal:

Euroapteek ja Südameapteek 
rakendavad 10% soodustust (kuid 

mitte rohkem kui viie euro ulatuses 
kalendrikuus ehk 60 eurot kalend-
riaastas) kõigilt apteegis müü-
davatelt kaupadelt, välja arvatud 
retseptiga müüdavatelt ravimitelt ja 
kaupadelt, millele apteek ise raken-
dab hinnaalandust (kampaaniatoo-
ted vm).

Büroomaailm vähendab 5% 
võrra kauba hinda (kontoritarbed, 
bürootehnika, bürootehnika kulu-
materjalid ja büroomööbel), välja 
arvatud soodushinnaga müüdava-
te toodete, teenuste ja kinkekaarti-
de puhul. 

Fortuna Optika OÜ rakendab 
pensionilisa saaja nimele välja kir-
jutatud prillide müügil fikseeritud 
hinda või hinna vähendamist erine-
vate prillikomplektide puhul. 

BestEst Invest OÜ (Rehvi-
kaubamaja) annab soodustust 

pensionilisa saajale, kes on kan-
tud auto registreerimistunnistusele 
auto omaniku või vastutava kasu-
tajana. Rehvide müügihind on 5%, 
rehvivahetustööd 20% ja auto- 
varuosade müügihind 30% sood-
sam.

Osaühing BCA Autoekspert 
vähendab auto kere- ja värvitöö-
de ning hooldus- ja remonditööde 
hinda 10%, autorendi teenuse hin-
da 10%. Telliskivi 57d parklas on 
parkimisteenus kalendrikuus nelja 
euro võrra (tavahind 36 eurot) ja 
päevas 50 sendi võrra (tavahind 
kaks eurot) soodsam. 

Osaühing Larseg Consult 
osutab arvutiabi (arvutite hooldus, 
parandus ja andmete kopeerimine/
taastamine) kliendi kodus. Soodus- 
hind on 20 eurot (tavahind 25 eu-
rot) ühe teenuse väljakutse kohta.

Aed sai rajatud endise Kirdetiigi 
kohale Jaapanist pärit aiakujunda-
ja Masao Sone plaanide alusel ja 
juhendamisel. Sone on omal alal 
tunnustatud nii Jaapanis kui ka Eu-
roopas, tema firmale on usaldatud 
mitme olulise ajaloolise Kyoto temp-
liaia hooldus.

Kuna Jaapani aia kujundus läh-
tub maastikust ja selle väljendus-
rikkusest, olid vananenud Kirdetiigi 
ümbrusel väga head eeldused uue-
neda Jaapani aiaks. Sealne kivirikas 
ja sammaldunud nõlv, suured puud, 
looduslik veelang ja saarega tiik – 
Jaapani aia peaaegu et kohustusli-

kud elemendid – andsid kujundajale 
suurepärast inspiratsiooni. Samuti 
loob aia asukoht pargis veel ühe 
olulise võimaluse – pakkuda rahu 
ja omaette olemist, süüvimist iseen-
dasse ja loodusesse.

Jaapani aiakunst on tihedalt 
seotud inimese filosoofilise (shin-

Kohvikus Pavlova valitseb art deco stiil ja meeleolu. 

Restaureerimistoetus suureneb
Linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakond võ-
tab kuni 29. märtsini vastu taotlusi restaureerimise 
toetamiseks. 

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on toetuse mak-
simaalne suurus 20 000 eurot ehk 75% toetatava res-
taureerimistöö maksumusest. Kokku annab linn tänavu 
restaureerimistoetusi 200 000 euro ulatuses. „Toetuse 
saamiseks kvalifitseeruvad tööd, mida alustatakse pä-
rast toetusetaotluse rahuldamist ja mis lõpetatakse hilje-
malt selle aasta 30. novembriks,” lisas Novikov.

Toetuse abil püüab Tallinn säilitada ajastutruud mil-
jööd, arhitektuuri ja materjalikasutust. Kultuurimälestise 
või muinsuskaitsealal paikneva ehitise restaureerimisel 
tuleb vastavalt muinsuskaitseseadusele lähtuda kehti-
vatest eritingimustest, ametis kooskõlastatud projektist 
või konserveerimis/restaureerimistööde tegevuskavast.  
Kultuurimälestise restaureerimiseks peab olema ameti 
väljastatud tööde alustamise luba ning töid võib teha 
ainult vastava tegevusloaga isik.

Töödeks vajalik dokumentatsioon (ehitusprojekt, 

muinsuskaitselised eritingimused, välisviimistluse põhi- 
projekt, restaureerimisprojekt, restaureerimistööde te-
gevuskava jne) peab olema kooskõlastatud juba enne 
taotluse esitamist. Taotlusele tuleb lisada kooskõlastatud 
dokumentatsiooni alusel võetud kolm hinnapakkumist, 
milles peavad olema kirjeldatud toetuse arvelt kavanda-
tavad tööd, vastavalt heale restaureerimistavale selleks 
kasutatavad materjalid ja fotod originaaldetailist/objektist. 
Vallasmälestise puhul tuleb lisada tegevusloaga restauraa-
tori hinnang restaureeritava objekti tehnilisele seisukorrale. 
Toetust ei anta miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva 
hoone interjööridetailide restaureerimiseks.

Võrreldes varasemate aastatega on toetuse taot-
lemise süsteem uuenenud: taotluse saab esitada ise-
teeninduskeskkonnas Tallinna mittetulundustegevuse 
toetuste infosüsteemis (aadressil mittetulundus.tallinn.
ee/iseteenindus). Uue süsteemi kasutuselevõtt muu-
dab taotlemise lihtsamaks ja kiirendab menetlust. Täp-
sem info on leitav linnaplaneerimise ameti kodulehel   
www.tallinn.ee/ehitus/muinsuskaitse-7. 

16. märts 2018

paiku, sellel aastal nihkus aga kül-
ma veebruari tõttu õitsemise algus 
märtsi. Õitsevad nad pea poolteist 
kuud. Aastasadu on Jaapanis kuju-
tatud inimest kui osa jumalikustatud 
loodusest, mille sees inimene elab, 
mitte ei valitse seda. Seega on loo-
dusseadused olnud inimesele sama 
kohustuslikud ja pühad kui moraali-

seadusedki. Neid järgisid meie esi-
vanemad, järgime meie ja usume, 
et aia külastajadki võtavad rohkem 
aega looduse tunnetamiseks.

Õitsev värd-nõiapuu.

Elle Pent
Riina Mitt
Kati Veski

toism, budism) ja esteetilise suh-
tumisega loodusesse. Seega on 
Masao Sone aiaprojekt stiili poolest 
ringkäiguaed koos teeaiaga. Sellises 
aias inimene kulgeb (ei jaluta) nagu 
mööda eluteed, kus on valgus ja vari, 
tõus mäkke ja laskumine alla vee äär-
de. Iga käänaku taga on uus vaade, 
võimalus valida uus suund, nautida 
märke aastaaegade vaheldumisest, 
mõtiskleda. Eriti saab aia vaimsust 
nautida inimene, kes on tuttav Jaapa-
ni aiakunsti alustega. 

Et rõhutada erinevaid aastaaegu, 
on taimed valitud hoolikalt. Varake-
vadel õitsevad värd-nõiapuud ja for-
süütiad, järgnevad Jaapani kerriad ja 
kirsipuud, suve hakul rododendronid, 
suvel deutsiad ja Siberi iirised, suve 
teisel poolel puishortensiad, sügi-
sel võlub aga lehtpuude ja põõsaste 
värviliste lehtede mäng. Talvel aed 
puhkab. Läbi aasta annab taustatooni 
okaspuude rahulik rohelus. 

Kadrioru juubeliaasta kevade 
lähenemisest annavadki juba märku 
värd-nõiapuud paisunud õiepun-
gadega, et peagi avada punased 
ja kollased väga omapärased õied. 
Harilikult hakkavad need vaprad va-
rajased õitsejad oma õieilu näitama 
veebruaris, vabariigi aastapäeva 

Kadrioru lastemuuseum Miiamilla kutsub osalema 
joonistusvõistlusel „Minu Kadriorg”.

Vabariigi 100. aastapäeval sai endisaegsete riigimeeste 
seas sinimustvalge salliga ehitud ka Jaan Poska ning peale 
tema auks nimetatud retrotrammi sõitsid liinile veel Johan 
(Laidoner) ja Jüri (Vilms).
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Roopa tn 1 krundile püstitatava hoone detail-
planeeringu lahenduses määratud tingimuste 
täpsustamise projekteerimistingimuste eel-
nõu avalik menetlus 

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Lin-
naplaneerimise Amet avalikustavad ajavahe-
mikul 20.03–3.04.2018 Roopa tn 1 krundile 
püstitatava hoone detailplaneeringu lahenduses 
määratud tingimuste täpsustamise projekteeri-
mistingimuste eelnõu.

Projekteerimistingimuste (eelnõu) alusel on 
lubatud:

1. Täpsustada ehitise kasutamise otstar-
vete osakaalu, et hoonetesse saaks kavandada 
0–25% ulatuses äriruume ja 75–100% ulatuses 
eluruume, millega seoses täpsustub detailpla-
neeringus määratud katastriüksuse sihtotstar-
vete osakaal (alus ehitusseadustiku § 27 lõike 4 
punkt 1). Hoonesse kavandatavate korterite arv 
täpsustakse eskiisi alusel vastavalt parkimise 
lahendusele, krundi sihtotstarvete osakaal täp-
sustatakse ehitusprojekti koostamisel. 

2. Täpsustada ehitise kõrgust (alus ehi-
tusseadustiku § 27 lõike 4 punkt 3), nii et pro-
jekteeritav Roopa tn 1 hoone ei oleks kõrgem 
kui Roopa tn 5 hoone (ca 13,6 m maapinnast) 
tingimusel, et täidetud on Eesti Standardi EVS 
894:2008/A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja 
bürooruumides” kohased insolatsiooni kestuse 
nõuded naaberhoonete eluruumides.

3. Täpsustada arhitektuurilist tingimust 
(alus ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkt 6), 
sest hoone välistele aknaraamidele ja garaažiuk-
sele on võimalik kavandada ka muid toone kui 
ainult heledad toonid tingimusel, et arhitektuurse 
lahenduse väljatöötamisel arvestatakse naaber-
hoonestusega sobitumise põhimõtet.

Eelnimetatud täpsustused ja muudatused 
on aktsepteeritavad, kuna ei mõjuta oluliselt 
detailplaneeringus kavandatud linnaehituslikku 
lahendust, ning seega ei ole tegemist detail-
planeeringu olemusliku muutmisega. Lubatud 
täpsustuse alusel  koostatav lahendus tagab 
samasuguse tasakaalustatud ja mitmekesise 
elukeskkonna planeeritud kvartalis nagu ka de-
tailplaneeringus kavandatu elluviimisel. 

Projekteerimistingimuste taotluse ja selle 
lisamaterjalidega on võimalik tutvuda ehitisre-
gistri veebilehe kaudu aadressil https://www.
ehr.ee, PT taotluse nr 1711002/10468 ning pro-
jekteerimistingimuste eelnõuga Tallinna vanas 
projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide re-
gistris veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/ 
projekteerimistingimuste menetluste Roopa tn 
1 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab 
ID-kaardiga sisse logima).

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib 
avatud menetluse korras antav õigusakt puu-
dutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale 
haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepa-
nekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväi-
dete esitamise tähtajaks märkida avaliku välja-
paneku lõppemise kuupäev. Juhul kui eelnevas 
punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid 
või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan 
asja arutada ilma avalikku istungit korraldamata.

Materjalidega saab ülalnimetatud ajavahe-
mikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Va-
litsuses Nunne tn 18 hoovimaja toas 32 esmas-
päeval 8.15–18.00, teisipäevast neljapäevani 
8.15–17.00 ja reedel 8.15–16.00. 

Teade Amandus Adamsoni tn 20, Amandus 
Adamsoni tn 20a kinnistute ja lähiala detail-

planeeringu avalikust väljapanekust
Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Lin-

naplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemi-
kul 6.04.–20.04.2018 Tallinna Linnavalitsuse 
14.02.2018 korraldusega 220-k vastuvõetud 
Kesklinnas 0,17 ha suuruse maa-ala kohta 
koostatud Amandus Adamsoni tn 20, Aman-
dus Adamsoni tn 20a kinnistute ja lähiala de-
tailplaneeringu, Linnaruumi OÜ töö nr 2220/15. 
Detailplaneering on koostatud eesmärgil moo-
dustada jätkuvalt riigi omandis olevast maast 
ning Amandus Adamsoni tn 20 kinnistust ja 
Amandus Adamsoni tn 20a kinnistust piiride 
muutmise teel kaks elamumaa sihtotstarbega 
krunti või üks elamumaa sihtotstarbega ja üks 
äri- ja elamumaa sihtotstarbega krunt, määrata 
moodustatavale elamumaa sihtotstarbega krun-
dile ehitusõigus kuni 3 maapealse (3. korrus 
on ülejäänud korruste suhtes tagasiastega) ja 
1 maa-aluse korrusega mitme korteriga elamu 
ehitamiseks, määrata moodustatavale elamu-
maa või äri- ja elamumaa sihtotstarbega krundi-
le ehitusõigus krundile jääva 2-korruselise hoo-
ne järgi ning kruntide kasutamise tingimused. 
Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnime-
tatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna 
Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas 
toas 32 ja Tallinna Linnavalitsuse, asukohaga 
Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis esmas-
päeval 8.15–18.00, teisipäevast neljapäevani 
8.15–17.00 ning reedel 8.15–16.00. Detailpla-
neeringuga saab tutvuda ka Tallinna planeerin-
gute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr

Teade Pärnu mnt 59 kinnistule hoone püs-
titamise aluseks oleva detailplaneeringut 
täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu 
avaliku arutelu kohta

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linna-
planeerimise Amet avalikustasid ajavahemikus 
29.01–12.02.2018 Pärnu mnt 59 kinnistule 
hoone püstitamise aluseks oleva detailplanee-
ringut täpsustavad projekteerimistingimused. 
Avalikul väljapanekul laekus kohalikule omavalit-
susele üks kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid 
sisaldav pöördumine. Avaliku väljapaneku tule-
musi tutvustav avalik arutelu toimub 27. märtsil 
2018 algusega kell 14.00 Tallinna Kesklinna 
Valitsuse saalis (Nunne tn 18). Info telefonil  
645 7217. 

Teade Tartu mnt 84b kinnistu detailplaneerin-
gu avalikust arutelust

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linna-
planeerimise Amet avalikustasid ajavahemikus 
2.02.–16.02.2018 Tartu mnt 84b kinnistu 
detailplaneeringu. Avalikul väljapanekul laekus 
kohalikule omavalitsusele üks kirjalikke ettepa-
nekuid ja vastuväiteid sisaldav pöördumine. 
Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik 
arutelu toimub 28. märtsil 2018 algusega kell 
14.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis (Nunne 
tn 18). Info telefonil 645 7217.

Teade Wismari tn 47 kinnistu ja Tehnika tn 
53a kinnistu detailplaneeringu avalikust aru-
telust

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linna-
planeerimise Amet avalikustasid ajavahemikus 
2.02.–16.02.2018 Wismari tn 47 kinnistu ja 
Tehnika tn 53a kinnistu detailplaneeringu. 
Avalikul väljapanekul laekus kohalikule omava-
litsusele kolm kirjalikke ettepanekuid ja vastu-
väiteid sisaldavat pöördumist. Avaliku väljapa-

neku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 
29. märtsil 2018 algusega kell 14.00 Tallinna 
Kesklinna Valitsuse saalis (Nunne tn 18). Info 
telefonil 645 7217.

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnapla-
neerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 
20.04–20.05.2018 Asula tn 6d, 8a, 8b, 14, 
14a, 14b, 16c ja 16d kruntide detailplaneerin-
gu krundi positsioon 3 ja krundi positsioon 14 
osas. Nimetatud detailplaneering on vastu võe-
tud Tallinna Linnavalitsuse 29. septembri 2010 
korraldusega nr 1458-k. Planeeritud maa ala 
asub Kesklinna Kitseküla asumis Keila-Tallinna 
raudtee, Tallinna-Tapa raudtee, Pärnu maantee, 
Magdaleena tänava ja Marta tänava vahelisel 
alal. 

Detailplaneering on koostatud nii, et oleks 
võimalik see kehtestada ja ellu viia osade kau-
pa. I etapi moodustavad krundid positsioon 3 
ja positsioon 14 ning II etapi moodustavad pla-
neeritud maa-alal paiknevad ülejäänud krundid 
koos teenindavate tehnovõrkudega ja teedega. 
Detailplaneering soovitakse kehtestada osaliselt 
0,65 ha suuruse maa-ala, s.o krundi positsioon 
3 ja krundi positsioon 14 osas, kavandatu esi-
mese etapi elluviimiseks.

Detailplaneeringus on ette nähtud liita 
Asula tn 8a kinnistu ja Asula tn 8b kinnistu 
ning määrata moodustatava krundi pos 3 
sihtotstarbeks kuni 5% äri- ja vähemalt 95% 
elamumaa. Ehitusõigus on määratud moodus-
tatavale krundile kuni kolme kuni 5 maapealse 
ja 2 maa-aluse korrusega äriruumidega mit-
me korteriga elamu või elamu või ühe kuni 
4 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äri-
ruumidega mitme korteriga elamu või elamu 
ja ühe abihoone (jäätmekonteinerite tarbeks) 
ehitamiseks. Krundile võib ehitada kuni kolm 
kuni 5 korruselist eraldiseisvat hoonet või kuni 
kolm kuni 5-korruselist hooneosa, mida võib 
ühendada omavahel kuni 3-korruselise hoo-
neosaga ühtseks tervikuks. Alternatiivina võib 
krundile ehitada ühe kuni 4-korruselise hoone 
maksimaalse lubatud hoonestusaluse pinnaga 
ja brutopinnaga. Äriruumide ehitamise otstar-
bekust kaalutakse ehitusprojekti koostamisel. 
Asula tn 8a kinnistu ja Asula tn 8b kinnistul 
asunud lagunenud garaažid on lammutatud. 
Kasutusest välja langenud garaažide asemele 
uue hoone ehitamine on turvalisuse aspektist 
väga oluline, sest nii on tagatud inimeste kohal- 
olek ja kontroll avaliku ruumi üle. 

Jätkuvalt riigi omandis olevast maast on 
ette nähtud moodustada transpordimaa siht-
otstarbega krunt tänava rajamiseks. Krunt on 
ette nähtud määrata avalikuks kasutamiseks. 
Detailplaneeringu kehtestatava osa ulatuses 
muudetakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 
2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üld-
planeeringu” kohane juhtotstarve liiklusala kesk-
linna segahoonestusalaks ehk alaks, kuhu võib 
ehitada kõiki hooneid, v.a keskkonda saastavaid 
ettevõtteid.

Detailplaneeringu materjalidega saab ülalni-
metatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna 
Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas 
toas 32 ning Vabaduse väljak 7 linnavalitsuse  
I korruse infosaalis esmaspäeval 8.15 18, teisi-
päevast neljapäevani 8.15 17 ning reedel 8.15 
16. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga 
saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris 
aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr .

Linn aitab restaureerida Eesti suurima oreli
Tallinn toetab Kaarli kiriku oreli 
kapitaalremondi lõpetamist 50 
000 euroga, kinnitab linnavoliko-
gu esimehe Mihhail Kõlvarti allkiri 
kogudusega sõlmitud lepingul.

Linnavolikogu esimees märkis, 
et Eesti Vabariigi juubeliaastal on 
oodatud ja tähenduslik Kaarli kiriku 
oreli – Eesti suurima ja Euroopa 
väärtuslikemate hulka kuuluva – 
kordategemine. 

„Orel valmis 1923. aastal noo-
res Eesti Vabariigis ja sel oli tollal 
oma eesmärk: avaldada mõju kogu 
riigi muusikakultuurile ning sestap 
pidi instrument saama eriti suur, 
kõlavärvikas ja kunstiliselt parimal 
tasemel,” ütles Kõlvart. „Seetõttu 
on oluline, et selline väärtuslik inst-
rument taastatakse oma parimasse 
seisu ning talle antakse tagasi tema 
väärikus just Eesti Vabariigi juubeli-
aastaks.”

„Kaarli kiriku Walckeri orel saa-
vutab peatselt oma algse erakordse 
kõla. See rõõmustab nii koguduse-
liikmeid kui ka kogu linnarahvast,” 
ütles EELK Tallinna Toompea Kaarli 
koguduse õpetaja Jaak Aus. „Li-
saks iganädalastele missadele 
ootame muusikasõpru nautima 
orelimuusikat kontsertidele ja muu-
sikaõhtutele. Kogudusel on hea 

meel, et linnavalitsus peab oluliseks 
selle erilise oreli remonti ja aitab 
seeläbi seda unikaalset pilli ka järel-
tulevatele põlvkondadele säilitada.” 

Oreli ainulaadsuse võtab kok-
ku restauraator Toomas Mäeväli: 
„Spetsialistide hinnangul võib Kaar-
li kiriku orel olla koguni maailma 
suurim pneumaatilise mängumeh-
hanismiga orel omaealiste hulgas. 
Valmistamisest alates on orel säili-
nud algupärasena ja see seab res-
taureerimisele selged piirid. Tööde 
käigus tuleb kõikide süsteemide 
toimimist kontrollida ning paran-
dada sel määral, et tagada nende 
laitmatu töökord. Muudatusi oreli 
konstruktsioonis ei tehta.”

EELK Tallinna Toompea Kaarli 
kogudus alustas ajaloolise oreli ka-
pitaalremonti 2016. aastal. Selleks 
ajaks oli pill juba pikka aega remon-
timata ja halvas seisus. Restauree-
rimise esimese etapi maksumuse-
ga 80 000 eurot teostas kogudus 
omal jõul. Seejärel küsiti suure töö 
jätkamiseks toetust Tallinna linnalt. 
Möödunud aastal toetaski linn oreli 
restaureerimise teist etappi 50 000 
euroga. Tänavu on toetussumma 
sama suur ja sellega tahetakse 
töö lõpetada. Oreli restaureerimise 
kogumaksumuseks kujuneb koos 

koguduse enda panusega ligi 220 
000 eurot. 

Walckeri orel ehitati 1923. aas-
tal Ludwigsburgis Württembergis 
E. F. Walcker & Co vabrikus ja kan-
nab oopuse numbrit 2011. Tänini 
on see suurim orel Eestis. Ettevõte 
valmistas orelid ka Oleviste ja Nigu-
liste kirikusse, kuid viimases hävis 
see 1944. aasta märtsipommita-
misel.

Kaarli kiriku oreli restaureerimi-
se toetamine on osa suuremast Tal-
linna kirikurenessansi programmist, 
mis algatati 2002. aastal ajalooliste 
ja muinsusväärtuslike pühakodade 
restaureerimiseks. Programmi raa-
mes antakse kogudustele toetust 
kirikute ja nendes asuvate kultuu-
riväärtuste restaureerimiseks ja 
konserveerimiseks. 2000–2010 
toetati kokku 22 konfessioonist 
kiriku restaureerimist 102 miljoni 
krooniga (umbes 6,5 miljonit eu-
rot), kuid seoses majanduskriisiga 
tuli programm 2011. aastal ajutiselt 
peatada. 2017. aastal toetati samu-
ti Nõmme Rahu kiriku interjööride 
taastamist ligi 200 000 ja Kaasani 
kiriku restaureerimist 50 000 euro-
ga. Väiksemaid toetusi said ka tei-
sed linna kirikud. 

Eluruumi taotleja peab uuendama andmeid 
Kesklinna valitsuses eluruumi üürimist taotlevate isikutena arvelevõetud peavad 

täpsustama ja kinnitama oma andmeid.

Tulenevalt linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56, lisa 3 „Tallinna linna omandis olevate üürimist taotlevate 
isikute arvestuse pidamise kord” punktist nr 13 ja linnavalitsuse 22. veebruari 2010 määruse nr 17 „Tallinna teise 
elamuehitusprogrammi rakendamiseks Raadiku tänaval asuvate eluruumide üürileandmise korra” §-st 6 on elu-
ruumi üürimist taotlevate isikutena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese kolme kuu jooksul esitama 
eluasemekomisjonile kirjaliku kinnituse selle kohta, et esinevad jätkuvalt eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel 
olemise alused. 

Eeltoodud kohustuse mittetäitmisel kustutatakse taotleja eluasemekomisjoni otsuse alusel eluruumi üüri-
mist taotlevate isikute arvelt.

Andmeid saab uuendada ja kinnitada kirjalikult kas posti teel (ka e-postiga) või isiklikult eluasemekomisjoni sek-
retäri juures. Eluasemekomisjoni sekretär võtab vastu aadressil Nunne 18, kolmas korrus, tuba 300 esmaspäeval 
kell 15–18 ja neljapäeval kell 10–12. Tel 645 7200, e-post: harry.valja@tallinnlv.ee. 

Toidunautijad, tähelepanu!

Tänavu kutsutakse head toitu ja 
uudseid maitseelamusi hindavaid 
linlasi juba kolmandat korda vana- 
linna restorane taasavastama. 12.–
22. aprillini on pliidi taga vanalinna 
restoranide parimad kokad, kes 
pakuvad taskukohase hinnaga rik-
kalikku kolmekäigulist menüüd. 

Kaheksa tippkokka ristavad pii-
gid, kui mitte öelda noad, kulinaar-
ses lahingus, kus külastajate abiga 
valitakse festivali parim peakokk. 
Võistlustulle astuvad järgmiste 
restoranide peakokad: Leib Resto 
ja Aed, Kaerajaan, DOM, Dominic, 
Olde Hansa, Balthasar, Seafood Bar 
ja Goodwin The Steak House.

Igal aastal on menüüde koos-
tamiseks olnud üks läbiv teema. 
Tänavu on see „Minevik, olevik, 
tulevik”, mis lubab igal peakokal 
pakkuda oma tipprooga mineviku-
varamust ja praegusest valikust, 
aga kergitada ka saladuseloori 
tulevikuplaanidelt. Külastajatel on 
võimalus enda lemmik valida ning 

võitjaks osutub enim hääli saanud 
peakokk. Eelmisel aastal pälvis kü-
lastajate lemmiku tiitli restorani Leib 
Resto ja Aed peakokk Kristo Malm. 

Vanalinna restoranide peakokad 
loovad spetsiaalselt toidufestivali 
tarbeks kolmekäigulise tippklassi 
menüü eel-, pea- ja magusroa-
ga, mis maksab külastajale kok-

ku 28 eurot. Vaata täpsemat infot 
Facebooki lehelt Vanalinna Toidu-
festival (www.facebook.com/Vana-
linnaToidufestival/).

Tulge nautima peakokkade loo-
mingut ning koos sellega kevadiselt 
kaunist vanalinna ja päikesepaiste- 
lisi varaseid suveterrasse!

Vanalinna Toidufestival tuleb taas ja suuremalt kui varem! 

16. märts 2018

Peeter-Pauli kirik saab linna abiga korda
Roomakatoliku Peeter-Pauli kate- 
draal restaureeritakse Tallinna lin-
na 125 000 euro suuruse toetuse 
abil.

Vastava sihtotstarbelise toetuse 
lepingu allkirjastasid 5. märtsil lin-
navolikogu esimees Mihhail Kõlvart 
ja Peeter-Pauli koguduse preester 
Alfonso Di Giovanni. Volikogu esi-
mees märkis, et arvestades kated-
raali tähtsust vanalinna avatud kü-
lastuspaigana ning mõeldes ette ka 
paavst Franciscuse visiidile Tallinna 
tänavu sügisel, otsustas linn toeta-
da koguduse pingutusi katedraali 
restaureerimisel. 

Roomakatoliku kiriku piiskop 
Philippe Jourdan sõnas, et aastaid 
kestnud head ja sõbralikud suhted 
linnaga on olnud kirikule olulised. 
„Koostöö linnaga on vajalik, sest 
Peeter-Pauli katedraal asetseb nii 
unikaalses keskkonnas, kui seda on 
vanalinn, aga samas on kirik vaimu-
lik kodu paljudele linlastele,” lisas 
piiskop Jourdan. 

Peeter-Pauli kiriku asukohas 

paiknes esialgu dominiiklaste 
kloostri refektoorium, mida hakati 
1799. aastal kohandama kirikuks. 
1833. aastal Peterburi arhitekti Karl 
Rossi koostatud ümberehituse plaa-
ni teostamiseks lammutati refektoo-
riumi võlvid ja lõunapoolne müür. 
Kirikuhoone valmis üldjoontes 1844 
ja esimene jumalateenistus peeti 

seal 1845. aastal. Lääneseina ku-
jundasid 1920. aastal esinduslikuks 
fassaadiks Erich Jacoby ja Franz de 
Vries. 1999 toimus suurem fassaa-
dide restaureerimine, viimase re-
mondi käigus 2016. aastal renovee-
riti katedraali pea- ja põhjafassaad 
ning osaliselt katus.

Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart ja Peeter-Pauli koguduse preester 
Alfonso Di Giovanni allkirjastavad lepingu toetuse kohta, hetke tunnistaja 
on roomakatoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan. 

Leib Resto ja Aed pearoog. Toidufestival vanalinnas 12.–22. aprillini.
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AVASTUSRETK

19. sajandil hakkasid kujunema 
rahvusriigid tänapäevases tähen-
duses. Ühel täisväärtuslikul rah-
vusriigil pidi muu hulgas olema 
oma kunst ja oma kunstiajalugu. 

Eesti Vabariigi loomisel hakati 
arutlema ka selle üle, mis on eesti 
kunst ja kust alustada selle ajalugu. 
Ootuspäraselt jõuti arusaamiseni, et 
eesti kunsti ajalugu algab hetkest, 
mil alustasid tegutsemist esimesed 
eesti rahvusest kunstnikud. Neist 
esimene, kes end eestlasena esitles 
ja andis suure panuse eesti rahvus-
likku liikumisse, oli Johan(n) Köler. 

Köler sündis 24. veebruaril (ukj 
8. märtsil) 1826 Viljandimaal Vas-
temõisa vallas Kööbra talus Peet 
ja Kai Köleri seitsmenda lapsena. 
Johan sai haridust kreiskoolis, mida 
ta aga vanemate vaesuse tõttu lõpe-
tada ei saanud. Lühikest aega oli ta 
kirjutaja Vastemõisa valitseja Faberi 
juures, kes, näinud Johani joonis-
tusi, saatis 13-aastase poisi Võn-
nusse (Cēsis) oma maalermeistrist 
venna juurde ametit õppima. Ta-
valise maalritöö kõrval sai ta seal 
vahel maalida näiteks rändteatrile 

dekoratsioone. Esimesed aimdused 
kunstist sai Johan baltisaksa pere-
konnale Lievenile kuulunud Krimul-
da mõisast, mille kunstikoguga tal 
õnnestus tutvuda ja mis jättis talle 
väga sügava mulje. Pärast meister 
Faberi surma otsustas Johan minna 
Peterburi, kus sel ajal elas juba ta 
vend Tõnis. 

Peterburist Pariisi
Esialgu töötas Johan seal maalrina 
kõigepealt Begemanni ja seejärel 
Gölitzi juures, kus tuli teha juba 
kunstipärasemaid töid ja joonista-
da natuurist. Alates 1848. aastast 
lubas Gölitz tal külastada kunstide 
akadeemia õhtuklasse. 1851. aastal 
sai Köler täieõiguslikuks õpilaseks 
ja hakkas iseseisvalt maalimisega 
raha teenima. 

Akadeemia kursuse lõpetas ta 
1855, saades väikese kuldauraha 
maali „Herakles toob Kerberose 
manalast” eest. Järgmisel aastal 
osales ta võistlusel suurele kuldau-
rahale, mis võimaldanuks saada 
välisstipendiumi (3000 rubla), kuid 
see ei õnnestunud. Õnneks sai Kö-

ler tellimuse lahkunud tsaar Nikolai I 
portree maalimiseks, mille honora-
rist pool andis sugulastele ja alustas 
1857. aastal 600 rublaga reisi Pe-
terburist Königsbergi. 

Königsbergist sõitis Köler otse 
Pariisi, kus teda ootas sõber, maa-
likunstnik Budkovski. Temaga reisis 
Köler Saksamaa, Šveitsi, Hollandi 
ja Belgia linnades ning tutvus vaa-
tamisväärsustega. Dresdenis koh-
tus ta oma õpingukaaslase, kujur 
Alexander von Bockiga (1829–95), 
kellega käis koos kunstinäitustel 
ning reisis hiljem Itaaliasse. Hollan-
dis tutvus Köler põhjalikult Remb-
randti loominguga. Pärast ringreisi 
töötas ta mõnda aega Pariisis ning 
võttis enda harimiseks prantsuse 
ja itaalia keele tunde. Seal alustas 
ta krahv Sieversi tellitud Võnnu ki-
riku altarimaali, mis võimaldas reisi 
Itaaliasse. 

Muutuvas Euroopas
Olgu siinkohal meenutatud, et Itaa-
liat (ega Saksamaad) praegustes 
piirides sel ajal veel ei eksisteeri-
nud. 1848.–49. aasta revolutsioon 
käis üle kogu Euroopa ja valmistas 
Itaalias ette riigi ühendamist eestve-
davaid jõude. Pärast revolutsiooni 
oli Kirde-Itaalia endiselt Austria-Un-
gari Habsburgide impeeriumi osa, 
Habsburgid kontrollisid ka Toscana 
ja Modena piirkondi. Kesk-Itaalias 
asus Kirikuriik, mille keskus Rooma 
ja seda ümbritsev piirkond oli 1849. 
aastast Prantsuse riigi kaitse all. 
Lõuna-Itaalias valitsesid prantsuse 
Bourbonide dünastia järeltulijad, 
Sardiinia saarel oli aga iseseisev 
kuningriik. 

1850. aastatel Itaalias toimu-
nud ülestõusud ja lahingud viisid 
1861 Itaalia ühendamiseni. Kiriku-
riigi liitmisel Itaaliaga 1870 saavu-
tas riik tänapäevased piirid. Itaalia 
ühendamine oli esimene tagasilöök 

Maalikunstnik ja rahvamees 
Köler Viljandist
Johan Köler (1826–1899)

16. märts 2018

KÜLALISÕHTU – EDUARD TINN
29. märts kell 15
Meenutusi vanematest aegadest. Eduard Tinn on eesti ühiskonna- ja kultuuritegelane, publitsist, spordiaktivist. Ta kõneleb Eesti kultuurielust 1980. aastatel.

RAHVARINDE MUUSEUMI FILMIPÄRASTLÕUNA
13. aprill kell 15
Vaatame filmi „Hukkunud Alpinisti hotell” (1979). Kui politseiinspektor Glebsky valmistub veetma meeldivat õhtut ja ööd üksildases mägihotellis, ei tea ta 
veel, et seda kirkasse valgusesse ja puutumatusse lumme uppunud võõrastemaja asustavad ekstravagantsed külalised. Veelgi enam, mõni neist käitub 
lausa kahtlaselt ja nende teeseldud reipuse taga näib peituvat painajalik hirm. Tuberkuloosihaiget Hinckust võib mõista, kuid mis vaevab füüsik Simonet’d, 
soliidset härra ja proua Mosest ja mida jätab rääkimata hotelli peremees Alex? Pingest kumisevas atmosfääris on mõrv ainult aja küsimus, kuid juurdluse 
käigus põrkub Glebsky reaalsusega, mis ei ole sellest maailmast.

NÄITUS „1988”
Aprill 2018
Rahvarinde muuseumi uus näitus „1988” võtab vaatluse alla 1988. aasta. Näitus keskendub erinevatele elusfääridele. kus tähtsal 
kohal on inimeste lood ja läbielatud emotsioonid. Lisainfo peagi muuseumi Facebooki lehel. 

NÄITUS „LOOSUNGID ISESEISVUMISE TEEL”
Uus näitus tutvustab loosungeid, mida kasutati võitluses iseseisvuse eest. Need on ühtviisi naljakad ja tõsised, aga ka 
inspireerivad. See on ajalugu loosungites. Näitus on üleval augustini.

RAHVARINDE MUUSEUMIS

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

Prantsuse keisrile Napoleon III-le, 
kes jäi samal aastal kaotajaks ka 
Prantsuse-Preisi sõjas, mis viis 
1871 Saksamaa ühendamiseni. 
Sellele järgnes Euroopas küll pikem 
rahuperiood, kuid impeeriumid pi-
dasid jätkuvaid lahinguid kolooniate 
ümberjagamiseks kogu maailmas, 
mis valmistas ette Esimest maail-
masõda. 

Kuivõrd need poliitilised sünd-
mused Köleri kujunemist mõjutasid, 
on omaette küsimus. Roomas veetis 
ta neli aastat, suheldes seal nii oma 
õpingukaaslaste kui ka saksa kunst-
nike ja teadlastega. Café Colonnas 
kogunenud ringkonnas liikusid 
näiteks filosoof Ludwig Feuerbach 
(1804–72), kujurid Karl (1828–85) 
ja Robert Cauer (1831–93) ning 
baltisakslane Leopold von Pezold 
(1832–1907). 

Eesti kunstnik Itaalias
Itaalias nähtu ja kogetu jättis Kölerile 
kahtlemata sügava mulje. Oletata-
vasti elas ta kaasa Itaalia rahvusli-
kule liikumisele, mis võis mõjutada 
tema edasist tegevust Peterburis 
ja kodumaal eestlaste heaks. Tõe-
näoliselt hakkas ta ka iseenda rah-
vuslikke juuri rohkem teadvustama. 
Seda peegeldab Itaalias maalitud 
autoportree, mis kujutab kõrgete 
põsesarnade ja sügavate silmadega, 
ajastu moe järgi lõigatud habeme ja 
vuntsidega, valge krae ja kikilipsu, 
vesti ja sametkuuega paletti käes 
hoidvat kunstnikku. 

Niisiis sai Kölerist eesti kunst-
nik Itaalias, kuid hoopis teine küsi-
mus on, kas ta esindas seal eesti 
kunsti. Tõepoolest ei sarnane Köleri 
looming sugugi Kristjan Raua Ka-
levipoja-ainelisele graafikale, kuid 
sedagi saab pidada eestilikuks tin-
gimusel, et keeldutakse nägemast 
selles avalduvaid saksa ekspressio-
nismi mõjusid. Kunstiteadlane Ernst 
Gombrich on veenvalt tõestanud, et 
iga kunstnik on oma kaasajal val-
dava stiili ja vaimsuse kammitsais. 
Pole siis imestada, et ka Köler maa-
lis Itaalias (rahvus)romantiliselt rah-
varõivais neide ja loodust, kuid ilus-
tas ja idealiseeris eesti talutüdrukuid 
ja maastikke ning jätkas samamoodi 
Krimmis. 

Rahvuskuvandi looja
Hoopis teisest mastist on Köleri 
vanematest maalitud portreed, mis 
valmisid 1863, mil kunstnik oli juba 
Venemaale naasnud ja külastas ko-
dukohta. Kahe suletud silmade ja 
langetatud peaga vanainimese ku-
jutamisel on näha Köleri loomingus 
harva esinevat realismi. Kunstitead-
lane Voldemar Vaga on põhjenda-
nud seda asjaoluga, et need olid 
maalitud enda tarbeks, mitte müü-
giks. Neis rembrandtliku ehedusega 
maalides võib näha üldistatult suurt 
sümpaatiat vaevatud rahva vastu. 

Köler ei piirdunud aga oma 
sümpaatia avaldamisega neis in-
tiimseis piltides, vaid püüdis rah-
vuskaaslaste heaks midagi ära teha. 
Ta tegutses nii Peterburi patriootide 
ehk rahvasõprade seltskonnas koos 
Philipp Karelli, Aleksander Jurjevi ja 
teistega kui ka Eesti Aleksandrikooli 
asutamise heaks, toetas Carl Robert 
Jakobsoni „Sakala” väljaandmist 
jms. 1864. aastal korraldas Köler 
oma sünnikohas Lubjasaare ümb-
ruskonna ärksamate talupoegadega 
salakoosoleku, et visandada palveki-
ri keisrile, milles taotleti talupoegade 
elu- ja töötingimuste parandamist. 

Kahjuks palvekirja aktsioon ebaõn-
nestus ja ta pidi ennast rahvuslikust 
liikumisest taandama. 

Hoopis püsivam ja märgilisem 
on Köleri panus eesti rahvusliku 
enesekuvandi loomisel, mille apo-
teoos on Tallinna Kaarli kiriku apsii-
dimaal. Ettepaneku teha altarimaal 
1870. aastal pühitsetud kirikusse 
sai Köler 1875. Maali kavandamine 
võttis neli aastat. Suvel 1878 siirdus 
Köler Saksamaale, et tutvuda talle 
seni võõra freskomaali tehnikaga. 
1879 valmis maalingu kipsist ma-
kett, mis võimaldas tutvustada kom-
positsiooni kogudusele. 

Köler otsustas maalida altari 
kohale mitte kogudust õnnistava 
Kristuse, nagu kirikupatroonid olid 
palunud, vaid vaeseid ja koormatuid 
enda juurde kutsuva Kristuse. Proto-
tüüp oli eestlane Villem Tamm, keda 
Köler oli 1863 Hiiumaal portretee-
rinud. Maal valmis kõigest üheksa 
päevaga ja õnnistati sisse 29. juulil 
1879. Maali jaoks kogutud 1000 
rubla kattis vaid teostuskulud. See 
oli Köleri kingitus eesti rahvale.

Johan Köleri portree Eesti 
kunstimuuseumi kogust.

Eero Kangor

kunstiajaloolane Kaarli kiriku apsiidimaal. Eesti kunstiakadeemia.
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E, 2. aprill kl 14 LAULUGA KEVADES ja 
VÄRVITUD MUNADE VÕISTLUS
Sööme ja koksime kanamune. Parimatele meened. 
Laulab Neeme Otstavel.
    
N, 5. aprill kl 17 NAISANSAMBEL MIRAAŽ 25
(juhendaja Vaike Sarn)
Hopneri majas (Raekoja plats 18)
Kaastegev meesansambel Vanaisad ja orkester 
Liivabänd. Kontsert tasuta.
           
E, 9. aprill kl 14 SELVERI KAUBANDUSKETI 
TUTVUSTUS
Müügi- ja turundusjuht Urmas Kuus tutvustab 
Selveri tegemisi, ajalugu, sortimenti jne.
  
E, 16 aprill kl 14 KOHTUMINE LASTEKIRJANIKU, 
LAUAMÄNGUDE LOOJA ja RISTSÕNAMEISTRI 
TARMO TUULEGA
Ta on aastaid edukalt juhtinud Ajakirjade Kirjastuse 
Ristiku ristsõnaosakonda, tema loodud on näiteks 
teatmeteos „Ristsõnastik” ja raadio Elmari 
ristsõnamäng. Tema tuntuimad lauamängud 
on „Mälumängudoomino”, „Eestimaa mäng” 
ja „Tõeline eestlane”. Laste lemmikuks on ta 
saanud raamatutega „Tattnokk ehk lapsed pole 
milleski süüdi!” ja „Nii suur kala!”. Elab perega 
Harjumaa metsas ja peab mesilasi. Armastab ja 
hoiab loodust ja loomi. Kohtumisel saab soodsalt 
osta Tarmo Tuule lasteraamatuid, lauamänge, 
„Ristsõnastikku”, mett ja tutvuda ristsõnadega.
 
N, 19. aprill kl 15 TANTSUPÄRASTLÕUNA
Tantsuks mängib Liivabänd Aare Pehka juhatusel.

E, 30. aprill kl 14 SAUE SEENIORTEATRI 
ETENDUS „ÄRTU MÄNG ja POTI MÄNG”
Autor Mihkel Seeder, lavastaja Virko Annus
                                                                                                                                               
29. juuni kl 9–18 EKSKURSIOON: 
KLAASIPEALINN KÕNNUMAAL
Kl 9 väljasõit Mere puiestee parklast. 
Järvakandi muuseum ja klaasikoda. Võimalus näha 
klaasipuhumist.
Kl 13 lõunasöök Lokuta puhkekeskuses
Paluküla Hiiemägi, Kehtna mõis ja mõisapark
Tagasi Tallinnas kl 18.15
Hind 25 eurot. Soovi korral lõuna (praad, magus-
toit, majaleib, ürdivõi, kohv, tee või morss) 9 eurot.

Reisijuht Kauri Kivipõld
Palume registreerida ja tasuda keskuse infolauas. 
 
18. august kl 8–21 MATK KURTNA JÄRVISTUSSE
Kl 8.15 väljasõit Estonia juurest
Uljaste järv, Aidu karjäär (rajatav sõudekanal)
11.30 Illuka mõisakool
12.30 Niinsaare matkakeskus. Järgneb jalgsimatk 
5–6 km.
15.30 Vasavere karjäärijärv, Alutaguse 
spordikeskus.
21 Jõhvi kaudu tagasi Tallinna
Hind umbes 25 eurot (sõltub rühma suurusest).
Reisijuht Jaan Maasing
Palume registreerida ja tasuda keskuse infolauas. 
                                  
AVATUD TAIMI PITSI NÄITUS „100 RISTPISTES 
PILTI” 

Kolmapäeviti kell 13-15 Kesklinna Pensionäride 
Ühenduse esinaise M. Sume vastuvõtt. 
Igal neljapäeval kell 11–14 meditsiiniline 
nõustamine ja vererõhu mõõtmine. 
Juriidiline nõustamine, jurist Kristel Tina. Vajalik 
eelregistreerimine infolauas või tel 646 6123 
(tasuta).
19.04 kell 10–12 kolesterooli ja veresuhkru 
mõõtmine.
Palume eelnevalt registreerida valvelauas või  
tel 646 6123 (tasuta).
  
Iga kuu esimesel esmaspäeval kell 14 Eesti 
Rindemeeste Klubi koosviibimised. 
Iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval kell 14.30 
Soomepoiste Leskede Klubi koosviibimised.   
Tegutsevad ringid, kursused ja ansamblid. Tööd 
jätkab ja uusi hoolealuseid ootab eakate päevahoid.
  
AVATUD: E–R 9–17
Liivalaia 32 (sissepääs sisehoovist) 
INFO: 646 6123 
e-post: info@kesotskeskus.ee 
KODULEHEKÜLG: www.kesotskeskus.ee
JUUKSUR, MANIKÜÜR ja PEDIKÜÜR: 645 9029
       
EAKATE PÄEVAHOID 
E–R 7–18
Raua 1
INFO: 5345 5026     

KESKLINNA SOTSIAALKESKUSE APRILLIKUU ÜRITUSED

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

OPNERI MAJA MÄRTS/APRILL
• K, 21. märts kell 16
 EUROOPA VANAMUUSIKAPÄEV 2018
 • kell 16 ansambel Gambare – keskaja ja renes-

sanssmuusika (Diele barokikohvik, tasuta, sissepääs 
Vanaturu kaelast): 

 • kell 17 vanamusa uued anded – EMTA ja Siba baroki-
tarid 

 • kell 18 kursuse Gambavaim osalejate lõppkontsert. 
Kohvi-kooki pakub fair-trade kohvik Step-Up

 • kell 19 ansamblite väike rinG / Floridante feat ja Ivo 
Pos�  ühiskontsert. Peasaalis (Raekoja plats 18).

 Pile� d omal valikul 5 eurot või 10 eurot

• K, 21. märts kell 18
 LOENGUÕHTU „Stressi mõju”. Kas pidevad isud ja 

stress on omavahel seotud? Milleks meile an� oksü-
dandid ja kust neid saada? Juhendaja Eva-Liisa Kaaristo

 Sissepääs 10 eurot. Info ja registreerimine: 
 heleri@hopnerimaja.eu  või tel 645 5321

• K, 4. aprill kell 18
 LOENGUÕHTU „Allergia ja toidutalumatus”. Kuidas 

neil vahet teha? Kuidas läbi teadliku toitumise ja elu-
s� ili oma keha aidata? Juhendaja Eva-Liisa Kaaristo

 Sissepääs 10 eurot. Info ja registreerimine: 
 heleri@hopnerimaja.eu  või tel 645 5321

• L, 7.aprill kell 12 ja 15
 PATSIPUNUMISE õpituba. Hopneri Maja patsipunu-

mise õpitoad annavad osalejatele vajalikud oskused, 
et punuda ise kodustes � ngimustes kauneid ning hu-
vitavaid patse. Õpitoas õpetatakse lihtsamaid patsipu-
numisliike, mida oma kaaslase peas või iseendal kohe 
katsetada. Juhendaja Eve Palo. Sissepääs 15€ (eelnev 
registreerimine vajalik) Info ja registreerimine: janne@
hopnerimaja.eu  või tel 53345441

• L, 7. aprill kell 19
 KONTSERT – Andromeedast Kassiopeiani / Urmas Si-

sask (helilooja, klaver, mul� meedia). 
 Pilet 12/10 eurot saadaval Pile� levis ja 1 tund enne 

kontserdi algust kohapeal.

• N, 12.aprill kell 18
 TREENINGPROGRAMM „Avalik esinemine ja meedia-

ga suhtlemine“. Juhendaja Härmo Saarm. Treening-
programmi hind 50€ (eelnev registreerimine vajalik)

 Info ja registreerimine: janne@hopnerimaja.eu  või tel 
53345441

• L, 14. aprill kell 12 ja 15
 PATSIPUNUMISE õpituba. Hopneri Maja patsipunumi-

se õpitoad annavad osalejatele vajalikud oskused, et 
punuda ise kodustes � ngimustes kauneid ning huvita-
vaid patse.  Juhendaja Eve Palo. Sissepääs 15€ (eelnev 
registreerimine vajalik). Info ja registreerimine: jan-
ne@hopnerimaja.eu  või tel 53345441

• P, 15. aprill kell 16
 TTÜ Kammerkoori ja Lä�  Ülikooli segakoori Dziesmu-

vara ühiskontsert. Pilet õpilasele ja pensionärile 2 eu-
rot, täispilet 3 eurot.

 KURSUSED
• Hopneri Maja Noorte Vanamuusikastuudio
 Uued liikmed oodatud! Tunnid toimuvad igal esmas-

päeval kell 16.30–18.00. Keskaja ja renessansi muusika 
interpretatsiooni alustega tutvumine. Kuutasu 20 eu-
rot kuus. Info ja registreerimine: info@hopnerimaja.eu 
või tel 645 5321

• Laste jooga. Kolmapäevi�  kell 14.30. Juhendaja: Kalli 
Suga. Info ja registreerimine: info@kallikodu.ee

• Hõbedased hetked – joogatunnid seenioridele
 Neljapäevi�  kell 11. Juhendaja: Kalli Suga. Info ja re-

gistreerimine: info@kallikodu.ee või 5560 1768

SEENIORIDE ÜLIKOOL
• K, 21.märts kell 12 – PSÜHHOLOOGIA
 „Kuidas hoida oma mälu toimivana?” Anneli Salk, 

psühholoog, Tallinna aasta koolitaja 2017

• K, 28.märts kell 12 – TERVIS 
 „Suukool seenioritele – mi� e ainult hammastest” 

Krista Vapper, hambaarst ja Lääne Tallinna Keskhaigla 
hambaravikliiniku juhataja

KUNSTIPÖÖNING
• Anu Purre Kuns� stuudio
 Esmaspäev kell 18 Kuns� stuudio
 Teisipäev kell 12 /18 Kalligraafi a (algajad)
 Kolmapäev kell 18 Kuns� stuudio
 Neljapäev kell 12 /18 Kalligraafi a (edasijõudnud)
 Info ja registreerimine: anu.purre@gmail.com

NÄITUSED
• Alide Zvorovski maalinäitus „Volume”
 27.02.2018–04.05.2018  
 „Volume” esitleb väiksemat osa mahukamatest maali-

seeriatest, mis on inspireeritud mitmetest teemadest. 

102 
HILJA LIIMETS

98 
AINO ISSAK

97 
ALIDE SOODLA

96 
LAINE KALDOJA
EVALD KREISON
FIRA TŠERNOVA

95 
ANTONINA MJAGKOVA
ENDEL KUKK
ALIIDE OSULA
NIINA OOLO
TAMARA ROMASHKINA

94 
ZOJA USLOV
LIIDIA LEESMENT
MARIA DENISOVA

93 
LYUBOV GRINKEVICH
ALEXEY KUZNETSOV
HERTA RÜNKARU
ASTA KALMU
META OSUL
BRUNO TOMBERG

92 
HELVE KÕRGE
VEERA RUBINSTEIN
LIDIA KOZLOVA
HELGA-AGNES RADIK
IRENE OJA
HUBERT TALLIKAS

91 
JEVGENIA VENDELIN
ASTA BIROVA
HILJA-MAIMO KESSA
EKATERINA MIKHAYLOVA
VIRVE TAEL
MARET PURDE
REVEKA MAI
ENDEL JÕGIOJA
OLEKSANDR RUDNIEV
MAIMO PREIVERK
EVI SAKK

90 
FEDOR SHOKUROV
VASSILI ISAIKIN
VOLDEMAR OJASUU
ELENA RAZLIVANOVA
GUIDO JÄRVE
ALICE KRUUSEMENT
ARNE KUUSMANN

85 
SILVIA MELLIK
HUBERT PIIRSALU

LEIDA JEGOROVA
MARIA IVANOVA
LINDA UNDUSK
VALENTINA SOLOVIEVA
AILI SÄKK
ELVI TEPP
HERBERT PALDIS
HARRY TUULIK
AKTE VEBER

80 
EDUARD PAPSON
HUKO-JUHAN KONNO
EKATERINA KICHIGINA
EHA KREEK
VALENTINA KAMPUS
EERIK-JUHAN TRUUVÄLI
VERA PILIPISHINA
LAINE BELJAJEVA
MAI NOORHANI
ENN SÕMER
GENNADY BELKIN
LEONID OBŠIRNOV
RIINA METSIK
ENNO AGASILD
GALINA KULEVITŠ
SALME SAUNIK
ALEKSEI TKATŠOV
VAIKE ALLIKSAAR
LAINE PÕDDER
ANTONINA REŠETNIKOVA
VADIM UVAROV
TAMARA CHEBOTAREVA
EMILIA KOPTJAJEVA

Palju õnne!

*Kui te ei soovi oma sünnipäeva avaldamist Kesklinna Sõnumites, siis palume sellest vähemalt 
kaks kuud varem kirjalikult teatada aadressil Kesklinna Sõnumid, Nunne 18, Tallinn 15058 või  
e-kirjaga kesklinnasonumid@tallinnlv.ee

KODULINNA MAJA ANNAB TEADA

Sarjas „Väärtus”: 
pühapäeval, 18. aprillil kell 14 tutvustab Artur Talvik 
TOOMPEA LOSSI SELLE KELDRIST TORNI TIPUNI 
JA MUIDUGI KA RIIGIKOGU TÖÖD;
pühapäeval, 25. märtsil kell 14 käime koos Kustav 
Agu Püümanniga läbi
KÕIK LINNATEATRI PRAEGUSED MAJAD;
pühapäeval, 15. aprillil kell 14 tutvustab Jaan Tamm
KAITSEVÄE KALMISTUT.
Kõik „Väärtuse” sarja tutvumiskäigud vajavad 
eelregistreerimist Kodulinna Majas (Gümnaasiumi 
3, telefon 644 9867).
 
Aprillikuusse mahub ka tutvumiskäik Stenbocki 
majja ja kohtumine peaminister Jüri Ratasega. 
Kuupäev selgub peatselt.

Sarjas „Oi aegu ammuseid…” 
on kolmapäeval, 21. märtsil kell 18 kavas vaadata 
videolindilt ETV-s tehtud salvestust „Püha Barbara, 
kas sa pahandad?”
ja kolmapäeval, 28. aprillil kell 18 jätkata koos Lauri 
Leesi ja Tiina Mägiga kunagisi seiklemisi vanalinnas 
(„Üksildane uitaja ja Don Quijote Tallinnas”).

Peamine aga: 20. märtsil ALGAB KEVAD. Kodulinna 
maja koos oma heade sõpradega kõnnib tema 
kannul mööda linna ja kell 18.15 saame KEVADE 
KÄTTE MUSUMÄEL. Tutvuge päeva kavaga lk 10.
Olete kõikjale oodatud!

Tiina Mägi

16. märts 2018
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Südalinna kool kesklinna südames 
Liivalaia tänaval on väike ja kodune. 
Juba 37 aastat on siin oma asja-
likul moel toimetanud algklasside 
ehk moodsas kõnepruugis 
klassiõpetaja Riina Abner. 

Riina sündis kesklin-
nas, õppis reaalkoolis ja 
pedagoogilises ülikoolis 
ning elas kesklinnas 26 
aastat. Nüüdseks on elu 
teda linnast veidi kaugema-
le viinud, kuid igapäevane 
side kesklinnaga on jäänud. 
Igal hommikul juba enne 
kaheksat avab ta Südalinna 
kooli ukse, et oma armas-
tatud tööle tulla. Kuidas see 
pikk tee aga alguse sai?

Riinal oli reaalkoolis 
õppides väga hea algklassi- 
õpetaja Melanie Ots, laste 
jaoks suur autoriteet ja ees-
kuju. Vaadates oma armast 
õpetajat, tekkis väiksel Rii-
nalgi soov samasuguseks saada. 
Nii valiski ta pärast keskkooli 1976. 
aastal edasiõppimiseks peda-
googilise ülikooli algklassiõpetaja 
eriala. 1980 suunati ta praktikale 
meie, tollase nimega Tallinna 47. 
keskkooli ja temast sai 1. klassi 
juhataja. Juba järgmisest õppe-
aastast asus Riina siia põhikohaga 
tööle.

Kutsumusega õpetaja
Nende aastate jooksul on tema käe 
ja hoole all oma esimesi tarkuseteri 
kogunud üheksa lendu. Võrreldes 
algusaastatega on õppimine nüüd 
palju kiirem; lapsed on aktiivsemad 
ja avatumad, tahavad kõike ise 
teha, nende silmaring on laiem ja 
nad ise julgemad; pingutavad kõ-
vasti selle nimel, et olla parimad – 
nii iseloomustab õpetaja oma õpi-
lasi. „Minu suurim rõõm on see, kui 
lapsed mind usaldavad, kui saan 
neile koolis ema eest olla,” ütleb ta. 

Riina armastab oma õpilasi, 
ta kutsumus on olla õpetaja. Tema 
lemmikaine on matemaatika, mis-
tõttu annab peale oma 3. klassi 
matemaatikatunde ka 5. ja 6. klas-
sidele. Alati püüab ta selle raske 
aine õpilastele võimalikult lihtsaks 
ja arusaadavaks teha. Viimastel 

aastatel on seda ülesannet aidanud 
lihtsustada koolis laialt levinud õp-
pemängud Mathable ja Scrabble, 
mis mõlemad arendavad mate-

maatilist ja loogilist mõtlemist ning 
mille aktiivne – võib öelda isegi 
fanaatiline – mängija Riina on. Ka 
tänapäevase tehnoloogiaga püüab 
ta kursis olla: Riina oli meie koolis 
üks esimesi õpetajaid, kes interak-
tiivseid vahendeid klassitundides 
kasutama hakkas.

Paraku pole koolitöö ainult 
rõõm. Aina rohkem tuleb koo-
li keerulistest kodudest ja raske 
elusaatusega nn katkise hingega 
lapsi, keda õpetaja peab aitama ja 
toetama. Kahjuks tuleb ette sedagi, 
et õpetaja peab laste kõrval õpeta-
ma ja kasvatama lapsevanemaid. 
Kuid Riina on kohusetundlik ja 
abivalmis, ta ei vaata kunagi kella, 
kui töö on vaja ära teha. Positiivne 
suhtumine kõigisse, koostöö teiste 
õpetajatega, probleemide kiire la-
hendamine – see teeb temast hea 
ja meeldiva kolleegi, kellega koos 
rasket haridusevankrit vedada. 

Nagu Riina märkab hea sõnaga 
tunnustada nii oma õpilasi kui ka 
kolleege, on tedagi korduvalt mär-
gatud ja tunnustatud. 2015. aastal 
osales Riina aasta õpetaja galal 
„Eestimaa õpib ja tänab” ja vali-
ti Tallinna aasta klassijuhatajaks. 
2017 sai ta Südalinna kooli lemmik- 
õpetaja tiitli (valisid õpilased) ning 

sel aastal tunnustati Riinat Kesklin-
na valitsuse korraldatud konkursil 
meie kooli aasta inimese tiitliga. On 
tore, et märgatakse ja väärtustatak-

se haridustöötajaid – alates 
veebruarist on aasta inimene 
igas Tallinna kesklinna koolis 
ja lasteaias!

Õpetaja arvamust peetak-
se tähtsaks mujalgi. Nii kut-
suti Riina 2017. aastal kahel 
korral Tallinna Televisiooni, et 
arutleda koolielu küsimuste 
üle.

Kes teeb, see jõuab
Seda teame kõik. Peale õpe-
tajatöö esindab Riina juba 
aastaid kooli ametiühinguliik-
mete huve. Kuid elu ei koosne 
ainult tööst. 

Riina elus on tähtsal ko-
hal perekond. Ta on uhke 
oma tütre Moonika üle, kes 
on käinud ema jälgedes ja 

lõpetanud haridusjuhtimise erialal 
Amsterdami ülikooli. Rõõmsaks ja 
kurvaks (sest elavad kaugel Hollan-
dis ja nendega saab harva kokku) 
teevad Riinat tema lapselapsed. 
Kümneaastane Siim ja seitsme-
ne Kaarel on nutikad ja sportlikud 
poisid.  

Vabal ajal meeldib Riinale lu-
geda, vaadata televiisorist põne-
vaid seriaale, suvevaheajal töötada 
aiandis ja kasvatada lilli. Muusikal 
on tema elus tähtis koht: kooliajal 
laulis Riina 11 aastat lastekooris 
Ellerhein ja nüüdki võtab ta alati 
heal meelel osa õpetajate ühislaul-
mistest. 

On suur rõõm töötada koos 
sellise inimesega, kes annab en-
dast rohkem, kui ehk ise vastu 
saab. Soovime tublile õpetajale 
Riina Abnerile veel pikkadeks aas-
tateks sära silmadesse, jaksu rõõ-
mustada ja kurvastada koos oma 
väikeste hoolealustega ning olla 
ikka toeks ja abiks kõigile, kes seda 
vajavad.

Südalinna kooli aasta inimene
Laulukarusselli Kesklinna eelvoor toimub 17. aprillil 
Hopneri majas (Raekoja plats 18).

Tallinna spordi- ja noorsooamet võtab 31. märtsini 
vastu taotlusi suviste noortelaagrite korraldamiseks ja 
noorteühingute majanduskulude katmiseks. 

Tallinna kooliõpilased kuulavad EV100 programmi raames 
Tallinna perekonnaseisuameti töötajate praktilistel 
kogemustel põhinevaid loenguid viiel teemal.

Taotlusi saab esitada elektroonselt Tallinna lehel asuva 
iseteeninduskeskkonna kaudu. Toetust saavad taotleda 
väljaspool Tallinna haldusterritooriumi korraldatavad 
laagrid, mille vahetus kestab vähemalt kuus ööpäeva. 
Toetatakse noori vanuses 7–19 aastat, kelle elukoht 
rahvastukuregistris on Tallinn. 

Täpsem info: www.tallinn.ee/noortelaagri-toetus.  
Majandamiskuludeks saavad toetust taotleda Tal-

linna noorteühingud, kelle vähemalt 60 liikmest kaks 
kolmandikku moodustavad 7–26-aastased noored. 
www.tallinn.ee/noor teinfo/Teenus-Noorteuhingute-
toetus. 

Loengud pealkirja all „Sünnist sur-
mani” aitavad noortel näha enda 
võimalikku rolli perekonnaseisutoi-
mingutes. Räägitakse abielu sõl-
mimisest, isaduse tuvastamisest, 
teise riiki elama siirdumiseks tarvi-
listest dokumentidest, nimevahetu-
sest jpm. 

„Oleme oma töös kogenud, et 
noored, kes soovivad teha erine-
vaid perekonnaseisutoiminguid, on 
sageli vähe informeeritud,” tõdes 
perekonnaseisuameti juhataja ase-

täitja Kristi Kail. „Paari kuu jooksul 
oleme erinevates Tallinna koolides 
pidanud kümme loengut ning taga-
siside on olnud positiivne. Õpilased 
on aktiivselt osalenud ja esitanud 
palju küsimusi. See näitab, et noo-
red soovivad neist teemadest roh-
kem teada. Koolides perekonna- 
seisutoiminguid tutvustades loo-
dame anda praktilist lisaväärtust 
gümnaasiumi ainetundidele, kus 
perekonnaõigust teoreetiliselt kä-
sitletakse.”

Perekonnaseisutoiminguid on 
Eestis tehtud alates 1926. aastast. 
Selle aja jooksul on kõikide Eesti 
inimeste kõige isiklikumad sünd-
mused registreeritud järjepidevalt 
vastavalt erinevatel aegadel kehti-
nud riigikorrale. Eesti riigi sajasse 
aastasse mahub mitu põlvkonda, 
kelle perekonnalood ja -sündmu-
sed on perekonnaseisuametnikud 
registreerinud ja talletanud.

Noortelaagrite korraldajad ja 
noorteühingud! 

Koolides tutvustatakse 
perekonnaseisutoiminguid

Lauluvõistlusele on oodatud lap-
sed, kes elavad Kesklinna linna-
osas või käivad siinses koolis või 
lasteaias, samuti Kesklinnas tegut-
sevas muusikakoolis või huviringis. 
Osalemiseks peab laps olema ka 
eelnevalt registreeritud. 

Solistina üles astuvad lauljad 
võistlevad kolmes vanuserühmas, 
kusjuures vanust arvestatakse sei-
suga 31.12.2018. 

Kell 10 esineb noorem vanu-
serühm (vanus 3–7 a);

kell 12 keskmine vanuserühm 
(vanus 8–10 a);

kell 14 vanem vanuserühm 
(vanus 11–13 a).

Registreerimiseks vajalikud 
andmed ja juhendid on Kesklinna 
valitsuse kodulehel. Palume võist-
leja registreerida hiljemalt 3. april- 
liks e-aadressil terje.vonbret@
tallinnlv.ee. Lisateave telefonil  
645 7210. 

Järgmine konkursivoor, Tal-
linna linna Laulukarussell toimub 
19. mail Salme kultuurikeskuses 
(Salme 12). Kesklinnast saadame 
ülelinnalisele võistlusele kolm pa-
rimat lauljat igast vanuserühmast. 

Registreerimise tähtaeg Tallinna 
konkursile on 4. mai. Kogu info 
lauluvõistluse kohta on veebilehel 
www.kullo.ee/Laulukarussell.

Väike laulusõber!

Mirjam Palumets

kolleeg 1980. aastast 

Kokkame koos!

Kultuuriõhtu: Kreeka

Diskoõhtu

Pinxivõistlus 

Naljapäev

Yatzy ja Uno mängu 
turniir

AVATUD: E-R 14.00-20.00 
RAUA 23 

KESKLINN@TALLINNANOORED.EE 
 

@TALLINNANOORED

Karaoke

Tüdrukute päev

Poiste päev

 Raepress 
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Rahvarindest, autonoomsest oblastist ja kolmandast vabariigist
Teatavasti peaks ajalugu olema fak-
tidele ja autentsetele dokumentidele 
tuginev teadus. Ometi püüavad mõ-
ned Eesti poliitseltskonnad ajaloona 
esitada ka sihilikke moonutusi, fakti-
de mahasalgamisi või lausvalet. 

Üks selliseid tegelikkuse võltsi-
misi on ka juba enam kui 20 aastat 
kunagise Eesti Kongressi (EK) juh-
tisikute levitatav „tõde”, et Eesti-
maa Rahvarinne (RR) ei taotlenudki 
Eesti omariiklust, vaid ainult mingi 
autonoomse oblasti staatust NSV 
Liidu koosseisus või siis nn kol-
mandat vabariiki. Niisuguse valeni 
laskus isegi selline autoriteet nagu 
diplomeeritud ajaloolane ja Eesti 
president Lennart Meri, kes oma 
ametiseisundi kindlustamise kon-
junktuursetest kaalutlustest lähtuvalt 
ei pidanud paljuks salata maha oma 
kuulumine RR-sse. Ometi oli ta nii 
RR esimese volikogu liige, osales 
mitmel RR korraldatud meeleaval-
dusel oraatorina ja tagatipuks oli RR 
valitsuse välisminister, viies ellu RR 
programmilisi seisukohti Eesti oma-
riikluse saavutamiseks. 

Valikulise mälu ja faktide moo-
nutamise abil võib autonoomse 
oblasti ideed ehk mingil määral 
seostada RR esitatud liidulepingu 
taotlusega 1988. aasta sügisel. Ent 
see polnud ju Eesti vabatahtlik as-
tumine NSV Liidu koosseisu, nagu 
on tõlgendanud RR oponendid, vaid 
kahe suveräänse riigi vahel sõlmitav 
tähtajaline leping mõne võimukom-
ponendi omavaheliseks jagamiseks. 
Sellega pidanuks Moskva ka tunnus-
tama Eesti riiklust, sest teatavasti 
sõlmitakse sääraseid lepinguid vaid 
riikide vahel, aga mitte kuberman-
gude või oblastitega. 1988. aastal 

meie täieliku sõltuvuse ja õigusetuse 
olukorras olnuks selline leping tubli 
samm edasi, garanteerides Eestile 
riigipiiri ja muid olulisi õigusi. Seda 
taipas ka ERSP, kes esialgu toetas 
liidulepingu ideed, ning samuti sai 

sellest aru Moskva, kui nägi selles 
juriidilist lõksu ja seetõttu ettepane-
ku tagasi lükkas.

RR taotles liidulepingut aga vaid 
lühiajaliselt. Pidevalt muutuv poliitili-
ne olukord nii Eestis kui ka NSV Lii-
dus võimaldas juba vähem kui poole 
aasta möödudes RR taktikat põhjali-
kult radikaliseerida. Seda võimendas 
ka 1989. aasta algul Ülemnõukogu 
presiidiumi poolt RR-le antud suve-
räänse poliitilise jõu ametlik tunnus-
tus, millega sai RR õiguse osaleda 
valimistel oma kandidaatidega. See 
oli NSV Liidus esmane juhus, kus 
seni ainuvõimu omanud kompartei 
pidi valimistel konkureerima rahva-
liikumisega.

RR kasutas oma seisundi tu-
gevnemise kohe ära riigivõimu sur-
vestamiseks. Esmalt sunniti võime 
nõustuma ettepanekuga kuulutada 
Eesti Vabariigi iseseisvuspäev riikli-

kuks tähtpäevaks ja heisata rahvus-
lipp Pika Hermanni torni.

29. aprillil 1989 võis RR voliko-
gu astuda aga arvestatava sammu 
edasi ning võtta vastu otsuse, milles 
on öeldud: „Eestimaa Rahvarinne on 

seisukohal, et Eesti suveräänsuse 
taastamise eeldus on praeguse Ees-
ti NSV riikluse järjekindel demokra-
tiseerumine, et saaks võimalikuks 
rahva vaba tahte adekvaatne avaldu-
mine ja takistamatu realiseerimine.” 
Olgu etteruttavalt lisatud, et RR taot-
lus realiseerus juba vähem kui aasta 
möödudes. 

Edasi on volikogu otsuses ka 
sõnum, mis peaks täielikult purus-
tama levitatava vale autonoomsest 
oblastist. „/.../ Eesti riiklus saab 
edasi areneda vaid 1940. aastal 
katkenud omariikluse õigusliku jär-
jepidevuse taastamise suunal. Selle 
tulemusena peab Eesti riik jõudma 
juriidilise tunnustuseni teiste demo-
kraatlike riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide poolt.” Rahvarin-
ne jõudis sellise seisukohani seega 
aasta varem kui EK.

Loomulikult ei nähtud tol ajal või-

Eesti läbi 100 silmapaari

Eesti riigi juubeliks ilmunud mahu-
kas teos on omalaadne kokkuvõte 
Eesti ajaloost. Raamat „Eesti läbi 
100 silmapaari” tutvustab pildis ja 
sõnas sadat eestlast või Eestiga 
seotud inimest. Kõigi nende sün-
niaasta jääb ajavahemikku 1918–
2017. Vabariigi igast aastast on 

raamatus esindatud üks inimene. 
Osa neist on nii tuntud, et pildi 

juurde poleks nime tarviski. Näiteks 
helilooja Arvo Pärt, kirjanik Hando 
Runnel, laulja Tommy Cash, kunst-
nik Ilon Wikland, suusataja Kelly Sil-
daru jt. Kuid on ka vähem kuulsaid 
või seni sootuks tundmatuid, kelle 
kohta on raamatu tutvustuses öel-
dud: „On maailma parim müüjatädi 
Ülle, koolipoiss Gustav Paul, kes 
omaealistele YouTube’is matemaa-
tikat õpetab, eesti-indiaani juurtega 
hokimängija Michael.”

„Kõige vanem portreteeritu, 
saja-aastane Linda Erika, on sündi-
nud samal aastal kui Eesti Vabariik. 
Kõige noorem, Jako, sündis 2017. 
aastal 24. veebruaril esimese lap-
sena Eestis. 

Inimeste kõrval tutvustame 
Eestit kui kohta maailmakaardil. 
Nõnda tuleb esitlusele sada vaadet 
tuntuimatest Eesti paikadest (Tallin-
na vanalinn), ehitistest (rehetare), 
emotsioonidest (laulupidu), saavu-
tustest (e-Eesti), märgilistest toitu-
dest (murakamoos), mis annavad 
ka Eestit mitte tundvale inimesele 
aimu meie maa kultuurist, loodu-
sest, tehnikasaavutustest, köögist, 
kommetest. Kaks visuaali, portree 
ja meeleolu, seovad kokku lühike-
sed tekstid eesti ja inglise keeles. 
Inimese ja koha lugu. Eesti lugu ühe 
sajandi lõikes.”

Idee autor ja kunstiline juht on 
Kaire van der Toorn-Guthan, kaas-
autor Toomas Volkmann. Raamat 
on eesti- ja ingliskeelne.

HUVITAV  RAAMAT

16. märts 2018

Jätkame katkendite avaldamist Eesti riikliku iseseisvuse 
taastamise 25. aastapäevaks ilmunud kogumikust 

„Olid alles ajad”, mille andis välja Kesklinna valitsuse 
allasutus Rahvarinde muuseum.

Seekordne katkend seostub 13. aprilliga 30 aastat 
tagasi, mil ETV otse-eetris kõlas üleskutse Rahvarinde 

moodustamiseks. 

malust taastada Eesti omariiklus väl-
jaspool sotsialismileeri. Samamoodi 
arvasid ka RR oponendid, näiteks 
Trivimi Velliste: „Pean Eesti jaoks 
reaalseks staatust nagu praegu on 
Ungaril. Võimalik, et astume Varssa-

vi Liidu ja VMN-i (Ida-Euroopa sot-
sialismimaade majandusühendus) 
liikmeks. Veelgi radikaalsem sihi- 
asetus võiks osutuda ülejõukäivaks.”

Rahvusradikaal Velliste on siin 
oluliselt Moskva-sõbralikum kui RR, 
kes ei püüelnud Varssavi pakti liik-

melisust. Selline oli aga tolle hetke 
poliitiline reaalsus, mistõttu pole öel-
du süüdistus Velliste aadressil.

Mis aga puutub nn kolmandas-
se vabariiki, siis selle propageeri-
mise asemel oli vaid samasisuline 
ajaleheväitlus, mille algatas Edgar 
Savisaar. Arutelus osales hulk ju-
riste ja poliitikuid, kuid see lõppes 
tulemusteta. Nii võime tagantjärele 
resümeerida iroonilise hinnanguga – 
intellektuaalselt huvitav väitlus.

Eesti Vabariigi taastamisel õi-
guslikust järjepidevusest kinnipida-
mise nõue aga kandus edasi uue 
Ülemnõukogu riigiõiguslikesse ak-
tidesse. Näiteks RR-s koostatud ja 
Ülemnõukogus vastuvõetud otsuses 
„Eesti riiklikust staatusest” on kirjas: 
„Eesti NSV Ülemnõukogu kinnitab, 
et Eesti Vabariigi okupeerimine NSV 
Liidu poolt 17. juunil 1940. a. ei ole 
katkestanud Eesti Vabariigi olemas-
olu de jure.”  

Samasugune seisukoht kajastub 
seadustes „Eesti valitsemise ajuti-
sest korrast”  ja  „Eesti sümbooli-
kast”. Kõik need aktid said omakor-

da aluseks tulevasele Ülemnõukogu 
otsusele Eesti iseseisvusest. Kuna 
nende koostamine ja vastuvõtmine 
sai teoks tänu Ülemnõukogusse 
kuulunud RR ühenduse kui suuri-
ma eestimeelse jõu võimekusele, 
siis peaks juttudele autonoomsest 
oblastist või kolmandast vabariigist 
olema kriips peale tõmmatud. /---/

Heinz Valk

Kas sul on kodus
üleliigseid vanu

mänguasju, mida ära visata 
ei raatsi, kuid alles hoida 

ka ei taha?

Vanalinna päevade laste- ja noortealal 
on sel aastal mänguasjade vahetuspunkt 
– võid enda vana mänguasja siia tuua ja 

saada vastu teise.

Mänguasja annetamiseks saate
 lisainformatsiooni meili teel: 
nele@vanalinnapaevad.ee või 

telefonil 644 8193
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Цветочный рынок словно про-
будился от долгой зимней спячки, 
возобновив на прошлой неделе 
торговлю. Осенью он закрылся в 
связи с ремонтом, а восстановление 
его деятельности из-за разразив- 
шихся разбирательств постоянно 
откладывалось. Но когда еще цве-
ты должны быть под рукой, как не 
в Женский день?!

Что происходило во время 
паузы
Цветочный рынок закрыли по за-
вершении сезона минувшей осе-
нью с намерением несколько ме-
сяцев спустя, в начале нового года, 
вновь его открыть, только уже бо-
лее представительным и удобным. 
За два месяца реставрационных 
работ были обновлены фасады ки-
осков, входы в них и крыши. Также 
отремонтировали освещение и по-
меняли мебель в торговых рядах. 
Город инвестировал в обновление 
цветочного рынка в общей сложно-
сти почти полмиллиона евро.

На склоне холма Мусумяги 
(Вирумяги), по сути на крыше 
вереницы киосков, обустроили 
просторную площадку для отдыха 
с открывающимся с нее прекрас-
ным видом и большим простран-
ством для летних кафе. Ранее даже 
рассматривалась возможность 
частично перенести в район цве-
точного рынка и холма Мусумяги 
мероприятия одного из крупных 
летних праздников – Таллиннского 
цветочного фестиваля, обычно про-
водящегося на площади Башен. 

В канун рождественских празд-
ников популярный и обновленный 
цветочный рынок был готов к от-
крытию. Руководство департамен-
та предпринимательства своим 
приказом от 18 декабря назначило 
на 16 января 2018 года устный 
аукцион на передачу в аренду 
коммерческих помещений, то есть 
цветочных киосков. Однако не-

дели шли за неделями, а в киосках 
по-прежнему царила пустота. При-
чиной тому была судебная тяжба.

До начала ремонта около 12 
торговавших на цветочном рынке 
предпринимателей 22 декабря 
оспорили в административном 
суде проведение аукциона на пере-
дачу торговых киосков в пользова-
ние. 8 января административный 
суд в порядке первичной правовой 
защиты приостановил проведение 
аукциона. Вслед за этим город-
ские власти подали в Таллиннский 
окружной суд жалобу и тот 12 ян-
варя аннулировал постановление 
административного суда о при-
менении первичной правовой за-
щиты. Руководство департамента 
предпринимательства назначило 
новый срок проведения аукциона 
– 12 февраля.

В этот день 52 предпринима-
теля явились для того, чтобы вы-
ставить свои предложения на 14 
киосков площадью по 10,5 кв. м 
каждый. Аукцион прошел в высо-
ком темпе, хотя предприниматели 
в конкурентной борьбе взвинтили 
цены. К середине дня были опреде-
лены лучшие предложения по всем 
киоскам и аукцион завершился. 
Наивысшей ценой стало предло-
жение в 4100 евро, самой низкой 
– 3550 евро, а средняя стоимость 
аренды одного торгового киоска 
составила 3800 евро. К этой сум-
ме добавятся еще коммунальные 

платежи и налог с оборота. Кроме 
того, арендатор должен оплачивать 
все сопутствующие использованию 
коммерческого помещения рас-
ходы – на обслуживание, управ-
ление и коммунальные расходы. 
Казалось, что теперь торговлю на 
цветочном рынке можно начинать. 
Однако судебная тяжба еще не за-
вершилась.

Представитель продавцов, 
ранее торговавших на рынке, об-
ратился в административный суд 
с ходатайством об отмене админи-
стративных актов, принятых после 
проведения аукциона, обосновав 
свои действия среди прочего по-
ложениями Закона о торговой 
деятельности, который не предус-
матривает проведение аукционов 
для получения места на рынке. Суд 
издал постановление, препятству-
ющее заключению договоров.

Вице-мэр Таллинна Айвар 
Рийсалу пояснил, что речь идет о 
классической торговой площади, 
в отношении которой заключают-
ся срочные договоры об аренде 
коммерческой площади. Муници-
пальное предприятие Tallinna Turud 
внесло поправки в уставы рынков 
и управляет расположенным на 
улице Виру цветочным центром как 
торговой площадью. Администра-
тивный суд двумя днями позже из-
менил свою позицию. Суд признал, 
что ни в чьих интересах, чтобы 
торговые киоски пустовали, пока 

ведется тяжба. При этом посчитали 
вероятным и то, что победители 
аукциона уже успели заключить 
обязательные к исполнению до-
говоренности с поставщиками и 
работниками. В результате они в 
дополнение к неполученной ком-
мерческой прибыли могли понести 
и прямые материальные убытки.

Предоставляя городу разре-
шение заключить с победителями 
аукциона договоры пользования, 
судебное постановление все же 
установило первичный срок дей-
ствия договоров до 19 марта. Если 
постановление больше не будет 
оспорено, тогда договоры с арен-
даторами можно будет заключить 
уже на три года.

Продажа цветов началась
В итоге  2 марта  муниципальное уч-
реждение Tallinna Turud подписало 
договоры об аренде коммерческой 
площади цветочных киосков. Пер-
вые киоски были заполнены цве-
тами уже на следующий день и тут 
же началась продажа. К Женскому 
дню были открыты 11 киосков, 
управление которыми было пере-
дано арендаторам на основании 
договора. Будем надеяться, что су-
дебные тяжбы на эту тему наконец 
завершились и таллиннцы после 
19 марта смогут по-прежнему еже-
дневно покупать цветы в полюбив-
шемся им месте.

Цветочный рынок расцвел к Женскому дню
В самый канун Женского дня вновь распахнули двери и окна 
расположенные у Вируских ворот цветочные киоски. 

В понедельник, 12 марта, начался первый этап реконструкции улицы Гонсиори, кото-
рый охватывает отрезок улицы Гонсиори от улицы Манеэжи до перекрестка с улицей 
Пронкси. Как предполагается, работы на этом отрезке продолжатся до Иванова дня. 
Ремонт на остальной части улицы Гонсиори начнется уже в первых числах мая.

Ясно, что эти строительные работы вызовут у людей, особенно автоводителей, не-
мало недовольства. Уличному ремонту сопутствуют заторы и потеря времени, для по-
ездок между центром города и Ласнамяэ придется запасаться временем, нужно будет 
отказаться от привычных маршрутов. Считаться с ремонтом улицы должны будут так-
же и пешеходы, и пассажиры общественного транспорта, поскольку дорожные рабо-
ты затронут как тротуары, так и зоны остановок общественного транспорта, скажутся 
и на его расписании. Возникает оправданный вопрос: во имя чего все эти страдания?

Мы должны отдавать себе отчет в том, что конфигурация очертаний города на-
поминает бабочку и что ее средняя часть должна уместиться  между  Таллиннским 
заливом и озером Юлемисте. В средней части «бабочки» как раз и оказывается центр 
города, через который проходят крупнейшие дороги. Ими пользуются главным обра-
зом люди, живущие в «крыльях бабочки», когда едут из восточной части города в за-
падную, из западной в восточную или с обеих сторон в центральную часть «бабочки».

Численность населения Таллинна увеличивается с каждым годом, количество ку-
пленных машин растет еще быстрее, но пространство между озером и морем больше 
не становится. Это значит, что условия для движения по дорогам Таллинна с каждым 
годом понемногу оказываются все напряженнее.  Одним только строительством но-
вых перекрестков или добавлением полос ситуацию не смягчить, поскольку в резуль-
тате заторы никуда не денутся, а только рассеются по другим местам.

Решение проблемы состоит в изменении привычек людей и более продуманном 
направлении маршрутов движения. В результате реконструкции улицы Гонсиори по-
явится полоса для движения автобусов в обоих направлениях, а в центре пройдет по-
лоса реверсного движения, предназначенная для автомобилей. 

Для водителей это означает, что утром им будет легче добраться из Ласнамяэ до 
центра города, а вечером – наоборот.  Тем немногим водителям, которые по утрам 
едут в Ласнамяэ, а вечером в центр города, надо будет пользоваться другими марш-
рутами, в том числе вскоре открывающейся дорогой Рейди. Жизнь пассажиров обще-
ственного транспорта как раз упростится, поскольку идущие в обоих направлениях 
автобусы получат свои отдельные полосы.

В ходе реконструкции улицы Гонсиори будут также построены качественные ве-
лопешеходные дорожки, в результате район станет более дружелюбным для пеше-
ходов и велосипедистов. Не стоит беспокоиться и местным жителям, поскольку они, 
используя полосы общественного транспорта, смогут добираться к своим домам как 

во время строительных работ, так и после того, как в 
районе будет введена новая схема движения транс-
порта.  А сейчас мы должны запастись терпением и 
спокойствием, чтобы пережить необходимые, хотя 
и неудобные в течение некоторого времени измене-
ния.

Почему нам нужна обновленная 
улица Гонсиори? 

Следующий номер газеты Kesklinna Sõnumid выйдет 20 апреля.

Владимир Свет

старейшина Кесклинна

В ближайшие годы население 
столицы будет прирастать глав-
ным образом за счет централь-
ной части города и его примор-
ской территории, сообщил мэр 
Таллинна Таави Аас во время 
своего выступления на конфе-
ренции по вопросам недвижи-
мости.

В будущем в центре города 
предпочтение будет отдано обще-
ственному транспорту и пешеходно-
велосипедному движению, посколь-
ку сформировавшаяся сеть дорог 
уже исчерпала свою пропускную 

способность. По этой причине мэрия 
поставила себе целью как можно 
больше разгрузить центр города от 
автомобилей. Например, транзит-
ное движение будет направлено в 
объезд центра города по улице Рей-
ди, а также через планируемую до-
рожную развязку Вяо и по т.н. малой 
кольцевой дороге вокруг озера Юле-
мисте. Одновременно предстоит 
создать удобные и конкурентоспо-
собные альтернативные варианты 
использования личного транспорта, 
в том числе устраивая на остающих-
ся за чертой города остановках по-

ездов парковки системы «Паркуйся 
и поезжай», а также продолжая раз-
витие сети трамвайных маршрутов.

По оценке вице-мэра Андрея 
Новикова, при благоприятном раз-
витии экономических условий насе-
ление столицы в ближайшие 10-15 
лет прирастет еще на 25 000–50 000 
человек. Таким образом, у Таллинна 
есть потенциал вырасти до уровня 
города с полумиллионным населе-
нием.

Световую инсталляцию в виде 
сердечка «Муси», ставшую объ-
ектом нападения вандалов на 
холме Мусумяги, после ремон-
та установили в Полицейском 
саду.

Установленная на холме Мусу-
мяги, или Вирумяги, к Дню Валенти-
на световая  инсталляция простояла 
всего десять дней, после чего ее раз-
рушили вандалы. Управа Кесклинна 
отправила инсталляцию на ремонт и 
решила разместить ее в новом ме-
сте – в Полицейском саду.

«Конечно, это было символично 
– установить инсталляцию «Муси» 
(«Поцелуй») к Дню Валентина имен-

но на холме Мусумяги, где многие 
люди могли сфотографироваться с 
друзьями на фоне Старого города, 
– рассказал старейшина Кесклинна 
Владимир Свет. – К сожалению, нам 
пришлось искать более защищен-
ное место, которым, будем надеять-
ся, окажется обычно многолюдный 
Полицейский сад».

Старейшина части города при-
гласил фотографироваться в рамке 
«Муси» и на ее новом месте и раз-
мещать снимки в социальных сетях 
с хештэгом #sydalinn. «В этом случае 
вы примете участие в нашем розы-
грыше подарков, – пообещал Свет. 
– Я также повторю и свой прежний 

призыв к каждому: если вы замети-
те малейшее проявление вандализ-
ма, пожалуйста, сообщите об этом 
в полицию или городским властям. 
Только так мы сумеем сохранить 
наш город красивым и дружелюб-
ным».

Таллинн быстро растет за счет центральной 
части города

Аттракцион в Полицейском саду 

Raepress
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Отдел охраны памятников ста-
рины департамента городского 
планирования до 29 марта при-
нимает ходатайства о пособии 
на реставрацию.

По словам вице-мэра Андрея 
Новикова, максимальный размер 
пособия составляет 20 000 евро, или 
75% стоимости реставрационных 
работ. В общей сложности город в 
этом году выделит пособий на ре-
ставрацию в размере 200 000 евро. 
«Для того чтобы получить пособие, 
необходимо квалифицировать рабо-
ты, которые должны начаться после 
того, как ходатайство о пособии бу-
дет удовлетворено, и завершены не 
позднее 30 ноября текущего года», 
– добавил Новиков.

Выделяя пособие, Таллинн стре-
мится сохранить присущие эпохе 
среду, архитектуру и  использование 
материалов. В процессе реставрации 
памятников культуры или строе-
ний, расположенных в зоне охраны 
исторических объектов, следует, в 
соответствии с Законом об охране 
памятников старины, исходить из 

существующих особых условий, со-
гласованного в департаменте проекта 
или плана проведения работ по кон-
сервации или реставрации. Для про-
ведения реставрационных работ па-
мятника культуры необходимо иметь 
выданное департаментом разреше-
ние на начало работ, а сами работы 
имеет право проводить только лицо, 
имеющее соответствующий допуск.

Необходимая для проведения 
работ документация (строительный 
проект, особые условия охраны 
исторических памятников, основной 
проект внешней отделки, проект 
реставрационных работ, план прове-
дения реставрационных работ и т.д.) 
должна пройти согласование еще до 
подачи ходатайства.  К ходатайству 
необходимо добавить принятые на 
основании согласованной докумен-
тации три ценовых предложения, в 
которых должны быть описаны на-
мечаемые работы, проводящиеся 
за счет пособия, используемые для 
этого материалы в соответствии с 
добрыми традициями реставраци-
онных работ, а также фотографии 

оригинальной детали/объекта.
Если речь идет о движимом 

историческом памятнике, то не-
обходимо добавить составленную 
реставратором, имеющим лицен-
зию на деятельность, оценку техни-
ческого состояния реставрируемого 
объекта. Пособие не выдается для 
реставрации деталей интерьера зда-
ния, находящегося в зоне историче-
ской  застройки.

По сравнению с прежними го-
дами, система подачи ходатайства 
о пособии обновилась: ходатайство 
можно подать посредством Тал-
линнской инфосистемы пособий 
некоммерческой деятельности 
в среде самообслуживания (по 
адресу mittetulundus.tallinn.ee/
iseteenindus). Использование но-
вой системы упрощает подачу хо-
датайств и ускоряет процесс рас-
смотрения и принятия решений по 
ним. Более подробную информацию 
можно найти на домашней странице 
департамента городского плани-
рования по адресу www.tallinn.ee/
ehitus/muinsuskaitse-7. 

С 1 января размер прибавки к 
пенсии в Таллинне вырос до 100 
евро, кроме того, много фирм в 
столице предлагают пенсионе-
рам свои льготы.

Льготные условия действуют 
с 2014 года. По словам вице-мэра 
Тыниса Мельдера, город желает 
сделать доступными таллиннцам 
пенсионного возраста те услуги и 
товары, которые помогут пожилым 
людям в решении их повседневных 
насущных проблем.

«В течение прошлого года парт- 
неры по сотрудничеству предлага-
ли различные льготы почти 50 000 
человек и в общей сложности было 
совершено почти полмиллиона сде-
лок. Это показывает, что у людей 
есть явный интерес к льготам и они, 
конечно, им помогают», – отметил 
Мельдер. 

В прошлом году пособия были 
выплачены 92 733 пенсионерам, в 
течение года количество получате-
лей прибавки к пенсии выросло на 
4428 человек. В этом году партнера-
ми города по сотрудничеству и про-
давцами товаров и услуг на льгот-
ных условиях являются:

Аптеки Euroapteek и Südame-
apteek предлагают скидку в 10% 
(но в пределах не более 5 евро за 
один календарный месяц, или 60 
евро за один календарный год) на 
все продающиеся в аптеках товары, 
за исключением рецептурных ле-
карств, а также товаров, на которые 
аптеки сами устанавливают скидку 
(изделия, продающиеся в рамках 
кампаний и т. д.).

Торговая сеть Büroomaailm, 
предоставляя льготы, снижает на 
5% стоимость товаров (конторские 
товары, офисная техника, расходные 
материалы для офисной техники и 
офисная мебель), за исключением 
продающихся по льготной цене то-
варов и услуг, а также подарочных 
карточек.

Фирма Fortuna Optika OÜ при 
продаже очков, выписанных полу-
чателям прибавки к пенсии, при-
меняет фиксированную цену или 
снижает цену, продавая комплект 
разных очков.

Продавец автомобильных 
покрышек BestEst Invest OÜ 
(Rehvikaubamaja) предоставляет 
льготы получателям прибавки к 

пенсии, внесенным в регистраци-
онное свидетельство автомобиля в 
качестве собственника или ответ-
ственного пользователя. В этом слу-
чае продавец снижает цену продажи 
покрышек на 5%, стоимость смены 
покрышек на 20% и цену запчастей 
для автомобиля на 30%.

Паевое товарищество  BCA Auto- 
ekspert, предоставляя льготы, на 
10% снижает стоимость кузовных 
и покрасочных работ, а также работ 
по обслуживанию и ремонту, на 
10% – цену аренды автомобиля. На 
парковочной площадке по адресу 
Теллискиви, 57d в течение кален-
дарного месяца на 4 евро снижается 
услуга парковки (обычная стоимость 
услуги 36 евро) и в течение дня – на 
50 центов (обычная цена 2 евро).

Паевое товарищество Larseg 
Consult  оказывает услуги компью-
терной помощи (обслуживание и 
ремонт компьютеров, копирование 
и восстановление данных) клиентам 
на дому. Предоставляя льготу, фир-
ма оказывает услугу по фиксирован-
ной цене в 20 евро (обычная цена 25 
евро) за одну услугу вызова.

Увеличивается размер пособия на 
реставрацию

Пенсионеры получат в Таллинне льготы

15 мая в 19.00 в концертном доме Nordea состоится 
грандиозный концерт, посвященный Дню Таллинна 
и 100-летию Эстонской Республики. В течение неде-
ли билеты на этот концерт можно купить по льгот-
ной цене.  

 В гала-концерте «Век в музыке» выступит Биг-бенд 
Латвийского радио вместе с блистательными солистами из 
Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии. Известные произве-
дения композиторов этих стран также будут исполнены во 
время концерта. 

«Солисты выступят в сопровождении Биг-бенда Лат-
вийского радио, который является одним из самых вы-
дающихся коллективов джазовой музыки наших южных 
соседей. В январе этого года музыканты выступили в Лин-
кольн-центре в Нью-Йорке и в Кеннеди-центре в Вашинг-

тоне», – отметил вице-мэр Вадим Белобровцев. 
В концерте примут участие в качестве солистов веду-

щие эстонские музыканты – певцы Маарья-Лийз Илус и 
Отт Лепланд, пианистка Кирке Карья и басист Пеэду Касс. 
Из Латвии выступят джазовая певица Кристине Праулиня 
и вокальный ансамбль Framest, Литву будут представлять 
пианист и композитор Дайнюс Пулаускас  и джазовый тру-
бач Валериюс Рамошка. Участвует барабанщик финского 
происхождения  Петтери Хаса, работающий также в Эсто-
нии. 

Концерт организует Таллиннский департамент 
культуры. До 25 марта билеты в  Piletilevi продаются 
по льготной цене: https://www.piletilevi.ee/est/piletid/
muusika/mitmesugust/sajand-muusikas-stoletie-v-muzyke-
245023/?&design=piletilevi 

Киноклуб для пожилых людей, 
являющийся проектом сотруд-
ничества районов Кесклинн, 
Пыхья-Таллинн и Кристийне, за 
полгода стал очень популярным.    

Запуская работу киноклуба для 
пожилых людей в августе прошло-
го года, управы районов Кесклинн 
и Пыхья-Таллинн поставили целью 
предложить возможность пожилым 
людям, отошедшим от активной тру-
довой жизни, разнообразить свое со-
циальное общение и проводить вре-
мя за просмотром хороших фильмов. 

Из эстонской киноклассики  в 
течение полугода успели посмотреть 

«Весну» и «Лето», «Радости среднего 
возраста», «Георг», «1944», «Ноябрь» 
и другие киноленты. Слухи о популяр-
ном клубе распространялись, и в на-
чале года к киноклубу присоединился 
также район Кристийне.   

Бесплатные сеансы в культурном 
центре «Сальме» теперь посещают 
пожилые люди трех районов города. 
Как правило, фильмы идут каждый 
вторник и начинаются в 12.00. Перед 
этим члены клуба могут выпить 
чашечку кофе или чая и пообщать-
ся друг с другом. После просмотра 
фильма можно обменяться мыслями 
об увиденном или просто обсудить 

новости.  
Все заинтересованные могут и 

сейчас присоединиться к киноклубу. 
Для этого людям пенсионного воз-
раста следует обратиться в районную 
управу по месту жительства (в районе 
Кесклинн – на ул. Нунне, 18). Зареги-
стрироваться можно также перед 
киносеансом в культурном центре 
«Сальме», придя на место как мини-
мум за 15 минут до начала фильма. 
Все члены клуба получают именную 
клубную карточку с программой 
фильмов. Нынешняя программа до 
конца июня выглядит так: 

Семьи с тремя и более детьми и в 
этом году по случаю годовщины 
Эстонской Республики могут по-
лучить праздничное пособие.

В этом году размер пособия со-
ставит 35 евро на ребенка и подать 
ходатайство о нем можно в течение 
трех месяцев после празднования 
годовщины Эстонской Республики, то 
есть до 24 мая. Размер выплачива-
емого пособия зависит от размеров 
дохода семьи. Пособие назначается 
тем людям, чей семейный нетто-до-
ход в пересчете на первого члена се-
мьи меньше действующей месячной 
минимальной ставки оплаты труда 
(в 2018 году минимальная ставка 
оплаты труда составляет 500 евро в 
месяц) и чей нетто-доход в пересчете 
на каждого следующего члена семьи 
будет менее 80% от действующей ме-

сячной минимальной ставки оплаты 
труда (400 евро).

О зависящем от дохода пособии 
можно ходатайствовать также для 
обеспечения прожиточного миниму-
ма, частичной компенсации расходов 
на сохранение и восстановление здо-
ровья (восстановительное лечение 
и медицинский уход, приобретение 
рецептурных лекарств и вспомога-
тельных средств и т.д.). О пособии 
можно ходатайствовать также для 
частичной компенсации расходов на 
образование ребенка и на его занятия 
спортом и в кружках по интересам, 
для частичного покрытия расходов, 
связанных с несчастными случаями 
и прочими неожиданными проис-
шествиями.

Для оформления ходатайства о 
пособиях необходимо подать требуе-

мые документы в отдел социального 
обеспечения. Форма ходатайства о 
зависящем от дохода пособии разме-
щена на домашней странице города 
Таллинна. Отдел социального обеспе-
чения управы Кесклинна находится 
по адресу Пярну мнт, 9. Часы приема 
службы социальных пособий по поне-
дельникам с 9 до 12 и с 13 до 18 часов, 
по вторникам и четвергам с 9 до 12 
и с 13 до 17 часов. Предварительная 
регистрация на прием по телефону  
6457 867. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефо-
нам  6457 840; 6457 867; 6457 869;  
6457 861; 6457 862 и 6457 860.

Пасхальные концерты ансамбля Orthodox Singers

Гала-концерт музыкантов Эстонии, Латвии, 
Литвы и Финляндии 

Киноклуб для пожилых людей 
приветствует новых членов

Многодетные семьи получат праздничное пособие

Марье Пальяк

заведующая отделом социального 
обеспечения управы Кесклинна

Полные пасхальной радости песнопе-
ния прозвучат в исполнении ансамбля 
Orthodox Singers под управлением Ва-
лерия Петрова в церкви Нигулисте 
10 апреля в 19:00 и в Музее рус-
ской иконы (ул. Вене, 6, Дворик 
мастеров) 15 апреля в 16:00. По 
окончании выступления все желаю-
щие смогут пройти по залам музея, в 
собрании которого находится 500 икон.

В программе концерта редчай-
шие образцы греческих, византийских, 
древнерусских пасхальных песнопе-
ний, а также произведения русских 
композиторов Дилецкого, Мусоргско-

го, Римского-Корсакова, 
Чайковского. 

Основанный в янва-
ре 1989 года Валерием 
Петровым ансамбль 
Orthodox Singers заво-
евал репутацию высо-
копрофессионального 
хорового коллектива 
Эстонии. В составе ан-
самбля профессиональ-
ные музыканты, владеющие испол-
нительским стилем самых разных 
эпох. Репертуар ансамбля охватывает 
практически все эпохи и стили право-

славной хоровой музыки.
 Билеты в продаже в пунктах 

Piletilevi, а также на месте до начала 
концерта. 

 Дата Время Фильм Жанр Режиссер

20 марта 12.00 «Я устал ненавидеть» Игровой фильм Ханнес Линтроп, 
Ренита Линтроп

27 марта 12.00 «Ваха» Игровой фильм Ханну Салонен

3 апр. 12.00 «Реквием» Игровой фильм Олав Неуланд

10 апр. 14.00 «Имена в граните» Игровой фильм Эльмо Нюганен

17 апр. 12.00 «Звонок» Игровой фильм Юри Силларт

24 апр.  12.00 «Год дракона» Документальный фильм Андрес Сёэт

8 мая 14.00 «Рууди» Игровой фильм Катрин Лаур

15 мая 12.00 «По грибы» Игровой фильм Тоомас Хуссар

22 мая 12.00 «Осенний бал» Игровой фильм Вейко Ыунпуу

29 мая 12.00 «Чтобы пахарь не уставал» Документальный фильм Энн Сяде, Юри Мюйр

12 июня 12.00 «Цену смерти спроси у мертвых» Игровой фильм Кальо Кийск

19 июня 12.00 «Эльдорадо» / «Иванов день» (2 фильма) Документальные фильмы Юло Тамбек  / Александр
Хейфец и Яак Килми
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Предварительный тур «Песенной карусели» в районе 
Кесклинн состоится 17 апреля в Доме Хопнера 
(Ратушная пл., 18).

На вокальный конкурс приглашают детей, которые живут 
в районе Кесклинн или ходят здесь в школу или в детский 
сад, а также в действующую в Кесклинне музыкальную 
школу или кружок по интересам. Ребенок должен быть 
также предварительно зарегистрирован для участия. 

Выступающие в качестве солистов певцы соревнуют-
ся в трех возрастных группах, при этом возраст учитыва-
ется по состоянию на 31.12.2018.  

В 10.00 выступает младшая возрастная группа (воз-
раст 3-7 лет); 

в 12.00 выступает средняя возрастная группа (воз-
раст 8-10 лет); 

в 14.00 выступает старшая возрастная группа (воз-

раст 11-13 лет).
Необходимые для регистрации данные и инструкции 

представлены на домашней странице управы Кесклинна. 
Просим зарегистрировать участника не позже 3 апреля 
по адресу эл. почты  terje.vonbret@tallinnlv.ee. Дополни-
тельная информация по тел. 6457 210.  

Следующий тур конкурса – «Песенная карусель» 
города Таллинна состоится 19 мая в культурном центре 
«Сальме» (ул. Сальме, 12). На конкурс будут направле-
ны по три лучших певца из каждой возрастной группы. 
Срок регистрации на таллиннский тур 4 мая. Полная ин-
формация о вокальном конкурсе на домашней странице:  
 www.kullo.ee/Laulukarussell. 

Таллиннский департамент по делам молодежи и 
спорта до 31 марта принимает заявки на проведе-
ние молодежных лагерей и покрытие хозяйствен-
ных расходов молодежных объединений.  

Заявки можно представить в электронном виде че-
рез среду самообслуживания на странице города Таллин-
на. Можно ходатайствовать о пособии на организуемые 
вне административной территории Таллинна лагеря, 
смена в которых длится как минимум 6 суток. Поддерж-
ку оказывают молодежи в возрасте 7–19 лет, местом жи-
тельства которой, по данным регистра народонаселения, 
является Таллинн. Подробная информация:  www.tallinn.
ee/noortelaagri-toetus.  

О пособии на хозяйственные расходы могут хода-
тайствовать таллиннские молодежные объединения, 
в которых не менее 60 членов и две трети из них со-
ставляет молодежь в возрасте 7–26 лет. Более под-
робная информация: www.tallinn.ee/noorteinfo/Teenus-
Noorteuhingute-toetus. 

Фестиваль еды в Старом городе 
состоится вновь и масштабнее, 
чем раньше!

В этом году ценящих хорошую 
еду и новые вкусовые впечатле-
ния горожан уже в третий раз при-
глашают заново открыть для себя 
рестораны Старого города. С 12 по 
22 апреля за плитой в ресторанах 
Старого города будут стоять лучшие 
повара, которые предложат богатое 
меню из трех перемен блюд по до-
ступным ценам. 

Восемь ведущих поваров скре-
стят шпаги, чтобы не сказать ножи, 
в кулинарной битве, где с помощью 
посетителей будет выбран лучший 
шеф-повар фестиваля. В борьбу 

вступят шеф-повара следующих ре-
сторанов: Leib Resto ja Aed, Kaerajaan, 
DOM, Dominic, Olde Hansa, Balthasar, 
Seafood Bar и Goodwin The Steak 
House.

Каждый год для составления 
меню определяется одна сквозная 
тема. В этом году тема носит назва-
ние  «Прошлое, настоящее, буду-
щее» и позволяет каждому повару 
предложить свое лучшее блюдо из 
запасников прошлого и из нынеш-
него ассортимента, а также приот-
крыть завесу планов на будущее. 
Посетители могут выбрать свое лю-
бимое блюдо, а победителем станет 
шеф-повар, набравший больше 
всего голосов. В прошлом году ти-

тул любимца посетителей заслужил 
шеф-повар ресторана Leib Resto ja 
Aed Кристо Мальм. 

Шеф-повара ресторанов Старого 
города специально для Фестиваля 
еды создадут меню высшего клас-
са из трех перемен блюд, в которое 
входят закуска, основное блюдо 
и десерт и стоимость которого в 
целом составит для посетителя 28 
евро. Более подробную информа-
цию см. на странице фестиваля 
в Фейсбуке (www.facebook.com/
VanalinnaToidufestival/).

Приходите насладиться твор-
чеством шеф-поваров и весенней 
красотой Старого города на ранних 
солнечных летних террасах!  

Юный любитель пения! 

Организаторы 
молодежных лагерей 
и молодежные 
объединения!

Внимание, гурманы! 

В фотоконкурсе «Времена года в Тал-
линне – 2017» победила работа Райго 
Тынисалу «Центральный парк в 
Нью-Йорке?.. Нет, наш осенний 
Кадриорг на фоне центра города». 
Фотография заметно выделяется хоро-
шим ощущением, верно выбранным 
периодом времени и продуманной 
композицией. Автор испытывал инте-
рес к фотографии с детства, сидя рядом 
с отцом в фотолаборатории и снимая 
«Сменой». Лет десять назад он купил 
зеркальную камеру, позже и полно-
форматную камеру, с которой вышел 
на новый уровень в своем хобби. Райго 
нравятся оттенки, отражения и архитек-
тура. Работает Райго Тынисалу в сфере 
развития недвижимости. 

Общественное голосование выяви-
ло и фаворита публики, которым ста-
ло фото Светланы Пушковой «Улица 
Виру», собравшее больше всего голо-
сов на домашней странице конкурса. 
Светлана живет и работает в Таллинне 
и ей нравится объединять прогулки с 
фотографированием. 

На проводившемся уже в 12-й раз 
конкурсе шел поиск новых и интересных 
фотоснимков Таллинна, которые запе-
чатлели бы события, деятельность лю-
дей и изменения в городской картине в 

Лучшие из участников фотоконкурса 
фотографировали Кесклинн

различные времена года. В тоннеле на 
площади Вабадузе  до 6 апреля можно 

увидеть лучшие из представленных на 
конкурс работ. 

Фаворитом публики стал фотоснимок 
Светланы Пушковой.

Есть ли у тебя дома лишние 
старые игрушки, которые 

жаль выбрасывать, но 
хранить тоже не хочется? 

На детской и молодежной территории Дней Старого 
города в этом году будет находиться обменный пункт 

игрушек – можно принести свою старую игрушку и 
взамен получить другую.

Дополнительную информацию о пожертвовании 
игрушек можно узнать по адресу эл. почты   

nele@vanalinnapaevad.ee или по телефону 644 8193.

AVATUD: E-R 14.00-20.00 
RAUA 23 

KESKLINN@TALLINNANOORED.EE 
 

@TALLINNANOORED

Десерт ресторана  
DOM. Фестиваль еды 

в Старом городе  
с 12 по 22 апреля.
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CООБЩЕНИЯ

16 марта 2018

УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В ДОМЕ ХОПНЕРА  |  |  ЛЕКЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В АПРЕЛЕ 2018 г.

Психология

Здоровье

Музыкальная терапия. Tango Only, 
часть 2-я (лекция-концерт)

Диабет у пожилых людей

4 апреля 2018 г.

18 апреля 2018 г.

14.00-15.30

14.00-15.30

Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный  зал, IV этаж

Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный  зал, IV этаж

1

3

   № ФАКУЛЬТЕТ      ЛЕКТОР                      ЛЕКЦИИ                             ДАТА                           ВРЕМЯ             МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Сергей Колесник,     
таллиннский гид

Елена Эспе,  
церковный гид

Таллиннская архитектура:  
800 лет истории 

Экскурсии в храме 
иконы Божией Матери 
«Скоропослушница»

11 апреля 2018 г.

25 апреля 2018 г.

14.00-15.30

13.00
14.00
15.00

2

4

Андраник Кечек, 
композитор

Андрей Борисов, 
семейный врач

Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный зал, IV этаж

Храм иконы Божией Матери 
«Скоропослушница»,  
Лоопеалсе, 8

История и культура 
Таллинна

История и культура 
Таллинна

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

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

Общая баня
Часовая баня
Часовой душ

Ходатайствующий о жилом помещении  
должен обновить данные 

Лица, поставленные на учет в управе Кесклинна как ходатайствующие об аренде 
жилого помещения, должны уточнить и подтвердить свои данные.  

Исходя из пункта 13 приложения 3 к постановлению Таллиннского городского собрания  N 56 от 17 октября 2002 года  
«Порядок ведения учета лиц, ходатайствующих об аренде помещений, находящихся в собственности города Таллинна»  
и ст. 6 постановления городской управы N 17 от 22 февраля 2010 года «Порядок сдачи в аренду находящихся на улице 
Раадику жилых помещений в исполнение второй программы жилищного строительства в Таллинне», лица, взятые 
на учет как ходатайствующие об аренде жилья, обязаны каждый год в течение первых трех месяцев представлять 
жилищной комиссии письменное подтверждение того, что по-прежнему сохраняются основания для нахождения на 
учете в качестве лица, ходатайствующего об аренде жилья. 

При невыполнении приведенной выше обязанности ходатайствующий будет снят с учета лиц, 
ходатайствующих об аренде жилья, на основании решения жилищной комиссии. 

Данные следует обновить и подтвердить письменно либо по почте (в том числе и по эл. почте), либо лично у 
секретаря жилищной комиссии. Секретарь жилищной комиссии принимает по адресу Нунне, 18, третий этаж, комната  
N 300 по понедельникам с 15 до 18 и по четвергам с 10 до 12. Телефон 6457200, эл. почта: harry.valja@tallinnlv.ee. 

Союз юристов Эстонии совместно с городом Таллинном в рамках проекта «Правовая 
аптека» проводит 29 марта 2018 года с 10.00 до 14.00 бесплатные юридические 
консультации по адресу: Дом Хопнера, Ратушная площадь 18, Таллинн.

Консультирование по следующим вопросам: семейное право, алиментные 
обязательства, наследственное право, трудовое законодательство и споры, 
вытекающие из трудовых отношений, исполнительное производство, налоговое 
право, обращение в суд, требования к исковым заявлениям, споры по защите 

прав потребителя, переписка с государственными и муниципальными органами и оформление документов, 
проблемы в квартирных товариществах и жалобы на решения КТ, производство по делу о проступке и споры 
с МУПО, договорное и обязательственное право. Ждем всех нуждающихся в правовой помощи на бесплатную 
юридическую консультацию, проводящуюся на эстонском и русском языках.

Ознакомиться подробнее с деятельностью Союза юристов Эстонии можно на домашней электронной 
странице www.juristideliit.ee, Facebook или позвонив по телефону 631 3002, 631 4466.

Дополнительно предлагаем получить бесплатную правовую помощь и ответы в письменном виде на 
заданные вопросы на портале www.juristaiatab.ee или www.juriataitab.ee/ru.

Проект «Правовая аптека» финансирует город Таллинн.

  Четверг, 22 марта, 18.00Четверг, 22 марта, 18.00

    Бесплатный концертБесплатный концерт

  Весна начинаетсяВесна начинается
  cc  классикойклассикой

Кадриоргский дворецКадриоргский дворец

КириллКирилл
ЛисиенкоЛисиенко
ФортепианоФортепиано

Также выступают:Также выступают:

Гаральд ВейлерГаральд Вейлер
БаритонБаритон

Аннели МерелайдАннели Мерелайд
ФортепианоФортепиано

        

            В программе: В программе: 
В.А.Моцарт, Г.Ф.Гендель, Ф.Лист, Ф.Шопен, Э.Тамберг и др.В.А.Моцарт, Г.Ф.Гендель, Ф.Лист, Ф.Шопен, Э.Тамберг и др.

  Вход бесплатныйВход бесплатный
    Пожертвования на благотворительные нужды приветствуютсяПожертвования на благотворительные нужды приветствуются

ТАЛЛИННСКИЙ ДЕНЬ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛEЙ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЮ И ТОРГОВЦУ | Tallinna Linnavalitsus | Info 640 4232 | www.tallinn.ee/tarbija

11.00-11.15 Вступительное слово.
Айвар Рийсалу, вице-мэр

11.15-12.15 Какие изменения принёс вступивший в
силу 01.01.2018 Закон о квартирной соб-
ственности и квартирных товариществах?
Эви Хиндпере, Юридическое бюро недвижи-
мости Raid & Ko

12.15-13.00 И в раю Интернет-торговли действуют
правила.
Андрес Соонисте, Департамент
защиты прав потребителей

13.00-13.30 Перерыв
13.30-14.15 Практические

вопросы по расчёту
необлагаемого
налогом дохода.
Кюлли Кюлм-Кивистик,
Налогово-таможенный департамент

14.15-15.15 Мои деньги – возможности и риски.
Астрид Матсоо, Финансовая инспекция

15.15-16.15 О защите данных и правах личности.
Маарья Кирсс, Инспекция по защите данных

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ЭСТОНИИ, БОЛЬШОЙ ЗАЛ, ТЫНИСМЯГИ 2
СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК

27 МАРТА 2018 | с 11.00 до 16.30

УЧАСТИЕ

БЕСПЛАТНОЕ
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KULTUURITEATED

16. märts 2018

  Neljapäev   22. märts   kell 18.00Neljapäev   22. märts   kell 18.00

  Thursday    March 22Thursday    March 22ndnd   6:00 p.m.   6:00 p.m.

Kevad algab klassikagaKevad algab klassikaga
Kadrioru lossisKadrioru lossis

Spring Chamber Music ConcertSpring Chamber Music Concert
      in the Kadriorg Palacein the Kadriorg Palace

KirillKirill

LissijenkoLissijenko
                      klaver/klaver/pianopiano

    

  Kaastegevad/Kaastegevad/Also PerformingAlso Performing

Harald WeilerHarald Weiler
baritonbaritonee

Anneli MerelaidAnneli Merelaid
klaver/klaver/pianopiano

        

      Kavas/Kavas/ProgrammeProgramme

      Mozart, Händel, Liszt, Chopin, Tamberg Mozart, Händel, Liszt, Chopin, Tamberg etcetc

Kontsert on kõigile tasuta. Annetus heategavuseks. Kontsert on kõigile tasuta. Annetus heategavuseks.     

Free admission. Donation to Charity.       Free admission. Donation to Charity.       

Koolituse hind 15 € / inimene (juuksemodell 
osalemistasu tasuma ei pea), kestab 

orienteeruvalt 2 tundi.
Kaasa võtta oma hari ja kamm (soovitavalt 

peenikese sabaga), paar tavapäraselt 
kasutatavat juuksekummi.

Grupis 5–8 inimest.

Info ja registreerimine 
janne@hopnerimaja.eu 

või 5334 5441

patsipunumise
õpitoad
annavad osalejatele vajalikud oskused, et punuda ise 
kodustes tingimustes kauneid ning huvitavaid patse. 
Õpitoas õpetatakse lihtsamaid patsipunumisliike, 
mida oma kaaslase peas või iseendal kohe katsetada. 
Lubame, et paari tunniga saab osaleja ühe asjaliku 
oskuse võrra rikkamaks! 

ÕPITUBA 
KÕIGILE HUVILISTELE 

Olenemata juuksurioskustest saavad selgeks 
nii tavalised kui ka ebatavalised patsipunumise 
tehnikad. Osalejal palume kaasa võtta modell, 

kelle juuksed oleksid vähemalt 
õlgadeni või pikemad.

ÕPITUBA 
SPETSIAALSELT ISADELE 

Anname isadele kätte kammid 
ja patsikummid ning nad avastavad, 

et soengutegemine polegi nii keeruline. 
Palume isadel kaasa võtta 

oma juuksemodelli ehk siis oma laps.

PUNUTISED ISEENDALE  
Õpitoas õpetatakse, kuidas teha 

endale lihtsamaid ja kauneid punutisi.

Helilooja autoriõhtul kõlab muusika tsüklitest „Põhjataevas”, „Lõunataevas”, 
„Ekvatoriaaltaevas” ning tutvustav osa tsüklist „Põhja Polaartaevas”

7. aprill 2018 · kell 19
Hopneri Majas

An
dr

om
ee

da
st

 K
as

si
op

ei
an

i

URMAS 
SISASK
(helilooja, klaver, multimeedia)

Pilet 12/10 eurot saadaval Piletilevis 
ja tund enne kontserdi algust kohapeal.

NOORTE
VANAMUUSIKA-
STUUDIO
ootab uusi liikmeid!

Info ja registreerimine  info@hopnerimaja.eu • tel 645 5321

• Tunnid toimuvad igal esmaspäeval kell 16.30–18.00

• Keskaja ja renessansi muusika interpretatsiooni alustega 
tutvumine, laul ja pillimäng, kontserdid.

 Õpetaja Maria Staak (vanamuuskaansambel Rondellus).

• Kuutasu 20 eurot.
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20. märtsil kell 17.30 Šveitsi-Rumeenia film „Tekir’i ime” /  
„Le miracle de Tekir” (2015) lavastajalt Ruxandra Zenide. 

27. märtsil kell 17.30 Kanada film „Guibord astub lahingusse” / 
„Guibord s’en va-t-en guerre” (2016) lavastajalt Philippe Falardeau

Prantsuse animafilmide tasulised seansid Euroopa lastefilmide  
festivali raames kinos Artis 19. märts – 1. aprill.  

Rohkem infot Prantsuse Instituudi veebilehel.

Tiina Steinberg 513 5859 
Sinu kinnisvaramaakler kesklinnas

Igal kodul on 
oma lugu.
Kodu vahetamine võib olla
keeruline protsess.  
Mina olen siin, et Sind aidata!

Mustamäe Leht, Nõmme Sõnumid  68 x 44 mm

glasaken.ee

Tallinn: Laki 36
B sissekäik  3. korrus 
Avatud: E-R 9-17
reval@glasaken.ee
mob: 555 15 766 
tel/faks: 6098 862 

Keemiavaba kodu- ja 
kontorikoristus, vaiba ja 
pehme mööbli puhastus 

info@puhastusekspress.ee /  
+372 5817 0539

16. märts 2018

Tule tutvu  
Mattiase  

Põhikooliga
Infopäevad:  

6 aprill, 4 mai

Vaata lähemalt:
www.mattiasekool.ee

15. mail kell 19
Nordea Kontserdimajas

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale 

                    j
a Tallinna päevale pühendatud kontsert

Nordea Kontserdimajas
Nordea Kontserdimajas

Piletid Piletilevis

TALLINNA
TARBIJAÕIGUSTE PÄEV

KASULIKUD NÕUANDED TARBIJALE JA KAUPLEJALE | Korraldaja: Tallinna Linnavalitsus | Info 640 4232 | www.tallinn.ee/tarbija

OSAVÕTT

TASUTA!
11.00-11.15 Avasõna

Aivar Riisalu, abilinnapea

11.15-12.15 Milliseid muudatusi tõi kaasa 01.01.2018
jõustunud ko�eriomandi- ja
ko�eriühistuseadus?
Evi Hindpere, Raid & Ko Kinnisvara- ja
Õigusbüroo; Kinnisvarakool

12.15-13.00 Ka internetikaubanduse
ostuparadiisis kehtivad reeglid.
Andres Sooniste, Tarbijakaitseamet

13.00-13.30 Vaheaeg

13.30-14.15 Maksuvaba tulu
arvestamise praktilisi
küsimusi.
Külli Külm-Kivistik, Maksu- ja Tolliamet

14.15-15.15 Minu raha – võimalused ja riskid.
Astrid Matsoo, Finantsinspektsioon

15.15-16.15 Andmekaitsest ja isiku õigustest.
Maarja Kirss, Andmekaitse Inspektsioon
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NAHAARSTID KESKLINNAS
saatekirjata ja järjekorrata

669-0806
www.vita.ee
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27. veebruar – 4. mai 2018

HOPNERI MAJA
Raekoja plats 18
www.hopnerimaja.eu

Volume
Elame paigas, kust laulupeo rongkäigud alati mööda 
liiguvad, nii oleme omal moel seal alati kohal olnud.
Maalidel tajume liikumisi ja rü tme, mis viitavad 
sihikindlale ning sitkele hingamisele. Kujutatud 
triibustikes liiguvad kurrutatud seelikud – Eesti naised, 
kes kulgevad laulu südames kandes. Näitus on oma 
moodi kummardus tundliku meelega rahvale.

ALIDE 
ZVOROVSKI
(maalid)

Prantsuse Instituut Eestis
korraldab frankofooniakuul 
koos partneritega tasuta 
filmitsükli kinos Sõprus:


