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Kesklinn areneb jõudsalt 

TALLINNA KESKLINNAS ELAB  
63 559 INIMEST.
Linnaosa elanike arv suurenes  
detsembris 56 võrra (kogu Tallinnas  
42 võrra). Aasta jooksul lisandus Kesk- 
linna 1913 elanikku ehk linnaosadest  
enim (linnas kokku 5141).
Allikas: rahvastikuregister, 1. jaanuar 2018

Linnapea Taavi Aas ütles linnaeelarve aruta-
misel volikogus, et jätkuvalt on olulisemad 
valdkonnad haridus, linnatransport, teede- 
ehitus, keskkond ja sotsiaalhoolekanne. 
„Peaaegu iga kolmas euro eelarvest läheb 
haridusvaldkonda – koolidesse, lasteaeda- 
desse. See kulu on meie tuleviku pant,” 
ütles Aas. 

Inimeste kõrval ei jäta eelarve unarus-
se linnakeskkonda laiemas mõttes. Uue 
loomine ja seejuures väärtusliku vana säi-
litamine on linnapea sõnul samuti tähtis. 
Teemegi allpool ülevaate sellest, millised 
on selle aasta olulisemad investeeringud 
Kesklinnas. Ühtlasi heidame pilgu varase-
mate lubaduste täitmisele ehk sellele, kui-
das õnnestus eelmiseks aastaks kavanda-
tud mahukamate töödega toime tulla. 

Suured investeeringud
Reidi tee on vaieldamatult kümnendi 
suurprojekt Kesklinnas. Mitmesuguste 
erimeelsuste ja vaidluste tõttu on ehitus 
viibinud, kuid usutavasti algab sel aastal. 
Tänavuseks eelarveks on Reidi tee rajami-
sel planeeritud kokku üle 14 miljoni euro, 
millest suur osa on kavandatud välisra-
hastusena. 

Vanasadama ja kesklinna sidumine 
on samuti mitmesse aastasse jagunev 
suurprojekt. Arengukavades ja eelarves 
on seda nimetatud „Vanasadama ja 
kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna 

arendamise projektiks”, millega ühenda- 
takse südalinna killustatud tõmbekesku- 
sed tervikuks. Kandvaks teljeks saab 
siin uus peatänav, mis hõlmab Pärnu ja 
Narva maantee algust ning teises järgus 
nende magistraalidega külgnevaid kvar-
taleid. Esmatähtis on luua inimsõbra- 
likum linnakeskkond. 

Kokku on projekti maksumuseks hin-
natud enam kui 11 miljonit eurot, millest 
tänavu on kavas investeerida ligikaudu  
1,3 miljonit. Seegi summa ei tule kõik 
linnaeelarvest, vaid samuti suures osas 
välisrahastusena.

Gonsiori tänava rekonstrueerimist 
ootasime pikisilmi eelmisel aastal, kuid 
et sinna langes Eesti eesistumine Eu-
roopa Liidu Nõukogus, mis muutis Tal-
linna liikluse eriti pingeliseks, siis tuli töö 
veidi edasi lükata. Tänavu on selleks 
arvestatud üle 1,7 miljoni euro, mil-
lest taas kaetakse kaalukas osa välis- 
rahastuse toel. 

Kergliiklusteid ja liikumisradu on 
kavas rajada mitu – see on olnud ka kesk-
linlaste soov, et liikumisharrastus ei jääks 
puuduvate võimaluste taha.  

Tänavu on Filtri teed Kadrioru ja  
Ülemiste ühisterminaliga ühendava kerg-
liiklustee rajamiseks kavandatud 146 500 
eurot. Sadamaala kergliiklustee Kalaranna 
tänava ja Reidi tee vahelises lõigus saab 
ühtekokku 150 750 eurot. Ülemiste järve lii-

kumisraja ehitusse Tartu maanteel Lennu- 
jaama tee ja Vana-Tartu maantee vahel 
investeeritakse üle 292 000 euro. Kõigi 
nende objektide valmimisel on kaalukas 
välisrahastuse tugi.  

Tammsaare pargis jätkuvad suured 
ümberehitustööd. Arhitektid Ott Kadarik, 
Mihkel Tüür, Katerina Veerde ja Kadri 
Tamme koostasid 2012. aastal rekonst-
rueerimisprojekti, mis tõotab uueilmelise 
keskkonna kujunemist. Pargis tekivad nn 
aktiivsed ja passiivsed alad, et ruumi jääb nii 
kiirustajatele kui ka puhkajatele. Tänavuses 
linnaeelarves on pargi rekonstrueerimis- 
tööde lõpetamiseks üle 2,1 miljoni euro. 

Koolid ja kultuuriasutused 
saavad oma tingimuste parendamiseks 
samuti Tallinna eelarvest raha.

Mitme kooli (inglise kolledž, prantsuse 
lütseum, GAG, reaalkool jt) renoveerimis-
tööde projekteerimine läheb sel aastal 
maksma 300 000 eurot. Prantsuse lütseu-
mi võimlahoone ehitusele ja sisustusele 
on kavandatud linnaeelarves 3,35 miljonit 
eurot. Vanalinna hariduskolleegiumi hoone 
Pühavaimu 8 renoveeritakse ja sisustatakse  
1,2 miljoni euro eest.

Linnateatri arendusprojekti kogumak-
sumusest 13,5 miljonit eurot on tänavu 
võimalik investeerida 700 000. Mustpeade 
maja restaureerimise kogukulust 4,8 mil-
jonit kannab linn sel aastal 250 000 eurot. 

Vaata ka...
Lk 2 Eesti Vabariik 100

Lk 3 Maksuvabast tulust

Lk 5 Kaunimad vaateaknad

100 eurot pensionilisa

Kesklinna vanema 
asetäitja on Anu Aus 

Sellest aastast tõusis Tallinnas pensionilisa 
toetuse määr seniselt 76,70 eurolt 100 euroni.

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on linn juba 
aastaid maksnud pensionäridele ühekordset toe-
tust, kuid nüüd on eelarves leitud vahendeid tõsta 
toetuse määr 100 euroni.

Pensionilisa makstakse vanadus- ja töövõi-
metuspensioni saajaile ning täisealistele rahva- ja 
toitjakaotuspensioni saajaile tingimusel, et toetuse 
taotleja on rahvastikuregistri andmetel Tallinna lin-
na elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise 
aasta 1. jaanuari ning on kantud riiklikku pensio-
nikindlustuse registrisse. Taotlemisõigus on kaks 
kuud (sünnikuule eelnev ja sünnikuu). Toetuse 
maksmise kord näeb ette, et toetust ei saa taot-
leda pensionile jäämise aastal. Avalduse peavad 
esitama ainult esmakordsed taotlejad. 

16. jaanuarist töötab 
Kesklinna vanema ase- 
täitjana Anu Aus, senine 
abilinnapea nõunik. 

Varem on ta olnud 
õpetaja Audentese laste- 
koolis ja lasteaias Palli- 
põnn. 2012 lõpetas Tallin-

na pedagoogilise seminari lasteaiaõpetaja kutsega 
ja praegu on Tallinna ülikooli sotsiaaltöö magist-
rant. 2013–2017 oli Anu sotsiaalala abilinnapea 
abi, eelmisest aastast aga kommunaalala abilin-
napea nõunik. Kesklinna valitsuses saavad tema 
vastutusalaks sotsiaal- ja kultuuritöö. 

„Hea meel on, et saan anda oma panuse nii 
Kesklinna sotsiaalhoolekande kui ka kultuurivald- 
konna arendamisse,” ütles Anu Aus. „Hindan 
kõrgelt konstruktiivset koostööd inimeste ja ame-
tite vahel ning loodan siin saavutada usalduslikud 
suhted.” Kesklinna vanem Vladimir Svet: „Kui li-
sada Anu värskele pilgule vanema teise asetäitja, 
Jüri Lumbi kogemus ja töökus, siis on linnaosa 
juhtkonnas olemas kõik vajalik, et juhtida Kesklin-
na arengut ajakohaselt ja tasakaalustatult.”

2018. aasta tõotab tuua Kesklinna märgatavaid muutusi, sest Tallinna 
linnaeelarves on kavandatud suured summad investeeringuteks meie 
linnaruumi arengusse.

Niisugune vaade avaneb varsti Laagna teelt Gonsiori tänavale. 

Tallinna Filharmoonia pillifondi täiendatak-
se 25 000 euro eest. 

Lauluväljakule kavandab linn tänavu 
investeeringuid kokku 500 000 euro suu-
ruses summas. Kalevi staadioni rekonst-
rueerimiseks, mis läheb linnale maksma 
kokku seitse miljonit eurot, kasutatakse 
2018. aastal kaks miljonit.  

Voldemar ja Elfriede Amanda Lenderile 
rajatakse Eesti Vabariigi 100. aastapäe-
vaks mälestusmärk Politseiaia parki. Selle 
tarvis on linnaeelarves 250 000 eurot.   

Muinsuskaitsealused rajatised nõua-
vad korrashoiuks oma osa. Kokku on sel-
leks tänavuses eelarves 160 000 eurot, 
millest Toompea tugimüüri korrastami-
seks kasutatakse 70 000 ja linnamüürile 
60 000 eurot.Linnahalli rekonstrueerimise 
kogumaksumusest (linn on planeerinud 
summaks 8,35 miljonit eurot) on selleks 
aastaks eraldatud 500 000 eurot.

Tänavaremont
nõuab igal aastal suurt tähelepanu ja raha. 
Sel aastal on kavas uuendada või kapitaal-
selt remontida peale Gonsiori tänava ka 
hulk teisi. Juurdeveo tänava jaoks on eel- 
arves 600 000 eurot, Türi tänavale 800 000,  
August Weizenbergi tänava jaoks Jaan  
Poska ja Mäekalda tänava vahelises lõigus 
150 000 ja Herne tänava jaoks 600 000 eu-
rot.

Kalevi staadioni juurdepääsuteid ja 
parklaid  ehitatakse ühe miljoni euro 
eest. Viru keskuse bussiterminali remont 
läheb maksma 400 000 eurot. 

Puhtaks saab Snelli tiik – selle tarvis 
on linnaeelarves 80 400 eurot.  

Tore on seegi, et linna oma hooneid ei 
jäeta unarusse, vaid eelarves on raha ka 
nende korrastamiseks. Kesklinna valitsuse 
hoone Pärnu mnt 9, kus asuvad meie sot-
siaalhoolekande osakond ja rahvastikure-
gister, remonditakse tänavu hoovipoolsest 
küljest. Töö läheb maksma 50 000 eurot. 
Kesklinna valitsuse nn peamaja Nunne 18 
fassaadi renoveerimiseks on aga eelarves 
80 000 eurot. 

Eelmisest aastast
Lisaks töödele, mis tänavu jätkuvad, viidi 
mitu suurt projekti lõpule. Üks kaunimaid 
valminud ehitisi on kindlasti lasteaed  
Lydia Koidula 23. Peale selle, et Kadriorg 
sai aastaid lagunenult seisnud maja arvel 
juurde ühe ereda pärli, leevenes märgata-
valt lasteaiakohtade probleem.  

Poole sajandi vanune Kalevi spordi-
hall sai uue näo ja nüüdisaegse sisustuse. 
Sportimisvõimalused paranesid tänu uue 
inventari soetamisele samuti Kesklinna 
parkides, tuli juurde liikumisradu. Pandi 
nurgakivi prantsuse lütseumi võimlale. 
Toompeal asuv Piiskopi aed ja vaateplat-
vorm tehti korda. Lilleturg ja Musumägi 
said värske väljanägemise.  

Loetelu hõlmab vaid osa tehtust. Tööd 
jätkub!
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Juubeliaasta keskendub lastele ja noortele 
Eesti Vabariik 100 mitmekülgse kava fookuses on Tallinnas noored, aga elamusi 
pakub linn kõigile oma elanikele ja külalistele.
Linnavolikogu esimees ja EV100 Tal- 
linna komisjoni esimees Mihhail Kõlvart 
tõdes, et meie riigi 100. sünnipäeva tä-
histamine kestab ühtekokku kolm aas-
tat ning tõotab Tallinnas kujuneda sünd-
musterohkeks ja emotsionaalseks. 
Vabaduse väljakule on rajatud võimsad 
valgusinstallatsioonid, lisaks tuleb veel 
seitse lahendust ja järgmise aasta suvel 
ka Tallinna pildistamissein. 

Juubeliaasta on Kõlvarti sõnul pü-
hendatud lastele ja noortele. Linn on 
algatanud projekti „100 mänguväljakut 
Tallinna lasteaedadele”, tegelikult kingi- 
takse lasteaedadele 126 uut mängu- 
väljakut. Tallinna päeva tähistatakse  
15. mail õpilaste ühislaulmisega Vaba-
duse väljakul. Samas toimub 1. juunil 
lasteaialaste laulupidu „SadaSäraSil-
ma”. Suurematele lastele korraldatakse 
18. augustil noorte tänavakultuuri fes-
tival. 

Kuna naaberriigid Eesti, Läti ja Leedu  
tähistavad oma 100. sünnipäeva sa-
mal aastal, siis leiavad kõigi kolme riigi 
peaväljakutel aset ühiskontserdid. Balti 
pealinnade orkestrite kontserttuur toi-
mub 18. augustist kuni 1. septembrini. 
Riiga, Tallinna ja Vilniusesse rajatakse 
samuti kolme riigi lipuvärvides lille-
peenrad. 

Laste ja noorte kõrval pakutakse 
osasaamisrõõmu teistelegi – üritusi 
toimub üle linna. Üks keskseid on Eesti 
kunsti kuldaja näitus „Rõõm Tallinna 
südames”, mis avatakse raekojas tä-

histamaks nii Eesti riigi juubelit kui ka 
100 aasta möödumist Tallinna saami-
sest pealinnaks. 

Juubeliprogrammi eelarveks on 
Tallinna linn kavandanud 1,3 miljonit 

eurot, peale selle kommunaalameti in-
vesteeringud erinevatele valguslahen-
ditele ligi poole miljoni euro ulatuses. 
Kõik sündmused on leitavad EV100 
kodulehel https://www.ev100.ee/. 

Meie sotsiaaltöötaja pälvis 
tunnustuse
Kesklinna lastekaitse vanemspetsialist 
Marge Rungi tunnistati Tallinna üheks 
parimaks sotsiaaltöötajaks 2017. aastal. 

„Oleme koos töötanud ligikaudu 15 
aastat, mis on piisav aeg, et inimest 
tundma ja adekvaatselt hindama õp-
pida,” ütles Marje Paljak, kes on sot-
siaalhoolekande osakonna juhatajana 
Marge Rungi ülemus. „Marge on väga 
hea meeskonnas töötaja, tasakaalukas 
ja pühendunud.”

Marge Rungi tegeleb sotsiaalhoo-
lekande osakonnas puuetega laste 
peredega. „See ei ole lihtne töö, aga ta 
on saavutanud lastevanematega hea 
kontakti ja usalduslikud suhted,” hindab 
Marje Paljak.

Raekojas toimunud pidulikul vas-
tuvõtul tunnustasid linna kümmet tub-
limat sotsiaaltöötajat abilinnapea Tõnis 
Mölder ning sotsiaal- ja tervishoiuameti 
juhataja Vahur Keldrima.  

„Sotsiaaltöö on hindamatu väärtu-
sega, mis vahel ei hooli ka kellaajast, 
punasest kalendripäevast ega muust,” 
rõhutas abilinnapea. Tema sõnul on 
kahtlemata keerukas hinnata ja mõõta 
hoolivust, südamlikkust, rõõmu jaga-
mist, töökust ja tahet, abivalmidust ja 
professionaalsust. Seetõttu avaldas ta 
tunnustust kõigile sotsiaaltöötajatele. 

100 väikest heategu
Saabunud aastal tähistame meie riigi 100 aasta juu-
belit. Sada aastat on väärt ajend, et mõelda selle 
üle, mida saavutanud oleme, rõõmustada võitude ja 
õnnestumiste üle, et pidutseda ja rõõmu tunda. Ent 
paraku ei ole igaühel meist ka sellel aastal põhjust 
rõõmutsemiseks, pidutsemiseks ja tähistamiseks. 
Aastal, mil Eesti saab kõikide võimalike arvutusviiside 
kohaselt täisealiseks, leidub inimesi, kes on õnnetud, 
kes vajavad abi ja toetust, inimesi, kes on üksi. Kui 
tahame juubelit tõesti väärikalt tähistada, peame mõt-
lema eeskätt neile.

Vahest iga Eesti elanik teab tänaseks, kuidas näeb 
välja stiilne ja hästi äratuntav EV100 logo. Leiame 
seda tänava- ja teleekraanidelt, ajalehtedest ja lend-
lehtedelt, kalendritest ja meenetelt, veebigraafikast ja 
sellestsamast lehestki. Kohtame seda kontsertidel, 
festivalidel, konverentsidel, laulu- ja tantsupidudel, 
spordiüritustel. Aga kas hakkab see ilus kujund seos-
tuma rõõmuga ka neil, kellele kõik need reklaamkand-
jad ja sündmused suunatud pole, kel pole aega ega 
võimalust tulla sellistele sündmustele kohale?

Igaühel meist on aga võimalus teha Eesti Vaba-
riigile kingitus, mis oleks kõikidest materiaalsetest 
kingitustest ja juubeliüritustest kallim ja väärikam. Me 
võiksime korraks mõelda neile, kelleni peomeeleolu 
mingil põhjusel ei jõua – need on ennekõike vähe-
kindlustatud, eakad, üksinda jäetud inimesed –, ja 
teha neile omalt poolt kingitus. See kingitus ei pea 
olema suur ega kallis, piisaks ühest väiksest hea-
teost. Olgu see siis abi küttepuude soetamisel või 
koduasjade korraldamisel, mõni väiksem annetus 
või miks mitte ka mõned õhtutunnid, mis pühendame 
suhtlemisele inimesega, kellel pole tavaliselt kedagi, 
kellega oma rõõme ja muresid jagada.

Juubeliaasta on aga küllalt pikk, et jõuaksime 
selle jooksul valmistada oma riigile ja kogukonnale 
rohkem kui ühe kingituse. Võiksimegi seada endale 
eesmärgiks saata selle aasta jooksul korda sada väi-
kest heategu, mis aitaksid teha õnnelikumaks neid, 
kel seda õnne igasse päeva ei jagu. Ning isegi kui 
päris sada tegu välja ei tule, siis juba mõnest hea-
teost piisaks, et Eesti Vabariigi 100. aastapäev oleks 
väärikalt tähistatud. 

Head juubeliaastat!

Järgmine Kesklinna Sõnumite number  
ilmub 16. veebruaril

Vladimir Svet

Kesklinna vanem

Marge Rungi võtab abilinnapea Tõnis Mölderilt vastu tänukirja.

Vastab Kesklinna linnaosakogu esimees RIINA SOLMAN

1. Mida oled seadnud 
linnaosakogu liikmena 
prioriteediks?

Mul on au olla juba teist korda Kesk-
linna elanike esinduskogus ja soovin 
anda selles töös oma parima. Minu 
prioriteet linnaosakogu esimehena 
on kaasata kõiki sinna valitud po-
liitilisi jõude võrdselt, et neile enda 
esindamise õiguse andnud inimes-
te tahe saaks realiseeruda. Teiseks 
püüan hoida head, sõbralikku ja 
konstruktiivset tööõhkkonda, sest 
ainult nii saame linnaosakogus teha 
tööd, mida meilt ootavad Kesklinna 
elanikud.   

2. Mis on Kesklinnas hästi 
ja mida muudaksid?
Kesklinn on piirkond, mis 

on rikas kõige poolest – siin on oo-
periteater ja kontserdisaal, kirikud, 
kinod, teatrid, kaubanduskeskused 
ja meelelahutusasutused. Keskturg, 
mis moraalselt on jäänud asuta-
misaegsetesse viiekümnendatesse. 
Kesklinn on 1. jaanuari seisuga kodu 
63 599 inimesele.

Kus saab parandada: pean olu-
liseks kesklinna kui meie ühise kodu 
puhtust ja korrashoidu. Kodu on ini-
mese jaoks koht, kus on turvaline, 
kus saab puhata ning rõõmu tunda 
oma lähedastest. Sama kehtib ka 
kodukandi kohta. Me kõik soovime, 

et koduümbrus oleks hoolitsetud ja 
kaitstud. Et lapsed saaksid linnaruu-
mis ohutult ise toimetada ning linna-
ruum oleks meeldiv nii elanikele kui 
ka külalistele. Tahaksin, et Keskturg 
ja selle ümbrus saaksid moodsa väl-
janägemise ning korda tehtud, kõik 
nurgatagused ja sisehoovid valgus-
tatud-korrastatud.

Teiseks visuaalne pool. Meil on 
veel kesklinnas parke ja rohealasid, 
vanalinnast vaade merele – aga kui 
kauaks? Kui kinnisvaraarendus selli-
se hooga jätkub, et väiksemgi plats 
ja kaunid vaated kinni ehitatakse, siis 
ei ole meil siin endil enam hea ega 
külalistel meeldiv. 

3. Milline on sinu seos 
Kesklinnaga?
Tulin 18-aastaselt õp-

pima Tallinna ülikooli, aasta oli siis 
1990, ülikooli lõpetasin 1995. Minu 
esimene elukoht oli Pärnu maantee 
ühikas, kus filmiti „Ühikarotte”, ja 
teine Karu tänava ühikas, kui tekkis 
perekond. Esimene talv vastu 1991. 
aastat oli majanduskriis, poes ei 
olnud piima, tubades sooja. Pärnu 
maantee ristil Roosikrantsiga olid 
eraldi leiva- ja piimapood, tuli pi-
kalt tänaval järjekorras seista, juust 
maksis 100 rubla kilo, inflatsioon 
kihutas lakke, kasutusel olid toiduta-
longid. Ema-isa armastusega kogu-
tud 1000-rublasest elukindlustusest 

jäi alles 100 rubla, selle eest ostsin 
musta impregneermantli, millele 
õmblesin kraeks isa hangitud musta 
kopranaha. Koolis istusime, mantlid 
seljas, mütsid peas, vahel kindadki 
käes. Mul on aga kõigest sellest po-
sitiivne mälupilt.  

Sellest ajast kuni tänaseni olen 
elanud kesklinnas, väikese vahepõi-
kega Lasnamäele. Tallinna kesklinna 
on vahepeal lisandunud palju nüü-
disaegseid lahendusi, kuid alles on 
ka kõik see armas ja vana, mida ma 
elurõõmsa noorena siit avastasin ja 
mis mulle väga-väga meeldib. Kesk-
linn on minu jaoks noorusnostalgia, 
täis ootusi, rõõme, armastust, hel-
gust, sekka pisaraid – üks väga hea 

ja õnnelik paik. Siin on mu koduko-
gudus, Oleviste kirik, mis on mängi-
nud väga pikka aega olulist rolli mu 
elus, kus olen saanud viimased 16 
aastat korraldada erinevaid heatege-
vusaktsioone peamiselt nendele, kes 
enda eest ise seista ei suuda.

3 KÜSIMUST 

Riigi juubeli puhul kaunistab Stenbocki maja meie lipusinine. 
Foto: Kaupo Kalda
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3 x 25 aastat ühes ametis
Piret Tamsoo ja Tiiu Ballot tähistasid lõppenud aastal üheskoos 
auväärset tööjuubelit – neil täitus 25 aastat teenistusaega 
Kesklinna valitsuses. Tänavu jõuab väärika tööjuubelini nende 
kolleeg Krista Vahtra.   

Tiiu asus tööle 1. septembril 1992 ja 
Piret paar päeva hiljem. Sellest ajast 
alates ongi need tublid linnaamet-
nikud olnud kõrvuti ühes ja samas 
Kesklinna rahvastikuregistripidaja 
ametis. Kui nad alustasid, siis selle- 
nimelist linnaosa veel ei olnud – see 
moodustati aasta hiljem, 1993. Kuid 
sisuliselt hakkasid Piret ja Tiiu te-
gelema oma esimesest tööpäevast 
alates elukoha registreerimise ehk  
sisse- ja väljakirjutamisega tolleaeg-
ses Lääne rajooni valitsuses.  

Mis imeasi suudab inimest nii 
palju aastaid ühel ametikohal kinni 
hoida? Algul oli see huvi asuda äsja 
loodud ametisse tegema midagi uut 
ja konkreetset. „Kasvasime koos 
teiste linnaosade registripidajate 
ja siseministeeriumiga rahvastiku- 
registri seaduse ja programmi loomi-
se valudes. Aastatega on moodustu-
nud usalduslik ja tegus meeskond, 
kellele võib alati loota ja kust lihtsalt 
niisama ära ei minda. See polegi ai-
nult töökoht, vaid amet, kus oskused 
tekivad aastatega,” selgitavad staaži-
kad kolleegid üksmeelselt.

Piret ja Tiiu moodustavad koos 
kolleeg Kristaga praegu Kesklinna 
rahvastikuregistri sektori isikkoos-
seisu, kuid otsivad juurde üht uut 
kolleegi äsja teise ametisse siirdunu 
asemele. Konkursile laekus 72 soovi- 
avaldust ja nende läbivaatamine võt-
tis omajagu aega, sest büroos tuli 
jätkata igapäevaste toimingutega. 

„Palk on sel kohal alla Eesti 
keskmise, nii et ei osanud kuidagi 
oodata sedavõrd suurt huvi,” kom-

menteerib Piret. „Omaette paradok-
saalne on seegi, et olen juba aastaid 
seda sektorit juhtinud, kuid ühelgi 
personalikonkursil pole seni pidanud 
töötajaid valima. Nüüdseks on aga 
kümmekond paremate eeldustega 
kandidaati välja sõelutud ja vestlus-
voor nendega algamas.”

Seega on loota, et Pärnu mnt 9 
asuvasse rahvastikuregistri sektoris-
se lisandub peatselt neljas töötaja, 
kes mitte ainult ei taha tööl käia, vaid 
ka pühenduda ja pikaks ajaks paigale 
jääda – nagu siin tavaks saanud.  

Veidi ajaloost
Algusaastatel  teenindasid  kesklinna 
piirkonda koguni 13 registriametnik-
ku. Kümme neist võttis vastu elukoha 
muutusega seotud avaldusi erineva-
tes asukohtades nii südalinnas, Kad-
riorus kui ka vanalinnas, kolme töö 
oli andmete kontrollimine ja templi 
löömine passidesse. Praeguseks 
on kopeerpaberi ja osavate näppude 
asemele tulnud arvutid, printerid ja 
muu abistav tehnika ning aadressi-
de muutmiseks annab lisavõimalusi 
e-riik. Tänu sellele ongi ametikohti 
büroosse alles jäänud vaid neli. 

Möödunust on meenutada roh-
kelt värvikaid seiku. 1990-ndatel töö-
tati Vabaduse väljak 10 hoones, kus 
kord hommikul tööle tulles oli aken 
katki ja tuba klaasikilde täis. Põhjus 
oli pomm, mis maja nurgal lõhati. 
Suurem osa päevast kulus koristus-
töödele. 

See oli ka aeg, kus avalduste 
vastuvõtjad lahkusid õhtuti sageli 

töölt, kaasas kilekotitäis passe. Ko-
dus tuli kopeerpaberi abil kaks ek-
semplari sisse- ja väljakirjutuslehti 
täita, et hommikul saaks järgmiste 
toimingutega algust teha – noor-
mehed sõjakomissariaadis arvele ja 
arvelt maha võtta või siis minna lin-
naosavalitsusse elanike passidesse 
sisse- ja väljakirjutamise templeid 
saama. 

Alates 1996. aastast kolisid 
erinevatel pindadel töötanud amet-
nikud kokku aadressile Pärnu mnt 
9. Töid sai siis paremini planeerida, 
ära jäi mitme maja vahet käimine. 
Tuli juurde kontoritehnikat, arenesid 
programmid ja sedamööda hakkas 
isikkoosseis tasapisi vähenema. 
Töötajate endi arvates võiks siiski 
sektoris nelja asemel viis ametnikku 
olla, et puhkuste ajal ja sügiseti tu-
dengite registreerimiste kõrgperioodil 
ei tekiks ülipikki järjekordi. 

Keskne asend
Kuna Kesklinna rahvastikuregistri 
sektor paiknebki otse linna keskel, 
siis on siia lihtne ja mugav tulla ka 
nendel, kes tegelikult südalinnas ei 
ela, vaid satuvad siia päeva jooksul 
eri põhjustel. See tekitab siinses 
„keskmises” sektoris päris palju lisa-
koormust ja pikki järjekordi, ehkki isi-
kukoodi taotleda ja elukoha aadressi 
registreerida saab Tallinna piires iga 
linnaosa rahvastikuregistris.  Seda 
registreerimiskohta teatakse koguni 
väljaspool Eestit. Naaberriigis Soo-
mes on trükitud lausa flaiereid, mis 
soovitavad minna oma Eesti-elukoha 

registreerimiseks Pärnu mnt 9 bü-
roosse. 

Et kõik sujuks kõigi klientide 
jaoks meeldivalt, on ametnike põhi-
liseks töökeeleks kujunenud inglise 
keel. Kohalikud elanikud enamasti ei 
tule oma aadressi muutmiseks bü-
roosse kohale, ligi kolmveerand neist 
kasutab e-avalduse esitamise muga-
vat võimalust. Umbes kaks kolman-
dikku Pärnu mnt 9 rahvastikuregistri 
büroo külastajatest on Euroopa Liidu 
ja kolmandate riikide kodanikud, kes 
ei kõnele eesti keelt. Augustist ok-
toobrini moodustavad neist suurema 
osa välistudengid, keda saabub mõ-
nel päeval saja ringis. 

Osal pöördujatest on raskusi ka 
inglise keelest arusaamisega, kuid 
ometi tuleb neilegi selgeks teha, mil-
liste dokumentide alusel, miks ja kas 
üldse peavad nad oma siinse elu-
koha aadressi rahvastikuregistrisse 
kandma. Peale keeleprobleemi võib 
mõistmist raskendada erinev tempe-
rament või tahtmatus aru saada siin-
sest elukorraldusest ja nõudmistest. 

„Isikukoodide moodustamine 

koos elamisõiguse andmisega Eu-
roopa Liidu kodanikele on Kesklinna 
rahvastikuregistripidajate põhitöö,” 
tõdeb Piret Tamsoo. „Siin ei tohi ek-
sida ühegi tähega, sest viga kandub 
edasi programmi paljudesse osa-
desse ja toob lisatööd teistele vea 
parandamisega seotud ametnikele. 
Seega lasub meie töötajatel suur 
vastutus.”

Kõigist Tallinnas esitatud isiku-
kooditaotlustest laekub valdav osa 
just Kesklinna büroosse. Näiteks 
2016. aastal moodustati siin kogu 
Tallinna 2047 isikukoodist rohkem 
kui pooled – täpsemalt 1046. 2017. 
aastal olid vastavad arvud 2161 ja 
1146. Lisaks on see toiming regist-
rimenetlustest üks pikemaid, sest 
ühele taotlusele kulub umbes pool 
tundi. Muid toiminguid ei saa samal 
ajal mõistagi teha. 

Silmitsi probleemidega
Kurb küll, aga registripidajateni jõua-
vad otsapidi Eesti püsielanike pe-
redraamad ja olmeprobleemid. Liiga 
sageli ei taha või ei suuda emad-isad 

laste elukoha aadressis enne ametni-
ku poole pöördumist kokku leppida. 
Omavahelised „jahtunud” suhted 
elatakse tihti välja registripidaja peal.

Palju probleeme on aadressi-
dega. Inimene on sõlminud üürile-
pingu, kandnud kulud, aga elukohta 
registreerima tulles selgub kurb tõsi-
asi – sellist aadressi ei eksisteerigi. 
Omanik ei tea, et üürilepingu alusel 
saab üürnik enda elukoha aadressi 
registreerida või ta on unustanud 
vajalikud dokumendid ümberehituse 
kohta vormistamata või on hoopis 
seisukohal, et võib talle kuuluval 
kinnistul ümberehitusi teha kelleltki 
luba küsimata. Väga keeruline on 
siis üürnikule selgitada, miks ei saa 
üürilepingus olevat aadressi regist-
reerida, kui tegelikult on olemas nii 
selle numbriga maja kui ka uks, mille 
peal on lepingus olev korterinumber. 
Kes on süüdi?

Kõigest hoolimata soovime 
meie tublidele registripidajatele pikka 
meelt, teravat silma ja täpset kätt! Ja 
veel palju tööaastaid Kesklinnas! 

Kõige rohkem muutub maksuvaba 
tulu arvestus töötava pensionäri 
jaoks, kellele hakkab kehtima samu-
ti sissetuleku suurusest sõltuv kuni 
500-eurone maksuvaba tulu, kuid 
ära kaob täiendav maksuvabastus 
pensionilt. 

Kui oled töötav pensionär ja 
saad peale töötasu ka sotsiaalkind-
lustusametilt pensioni (sh vanadus- 
pension, toitjakaotuspension, töö-
võimetuspension, eripensionid ja 
pensionilisad) iga kuu kokku alla 1200 
euro, siis rakendub sulle maksu- 
vabastus 500 eurolt.

Kui brutotöötasu ja pension 
kokku aga ületab 1200 eurot, siis 
pead maksuvaba tulu suuruse leid-
ma valemiga 500 – 0,55556 x (sinu 
kuine brutotulu kokku – 1200) ja 
vastavalt saadud summale esitama 
maksuvaba tulu avalduse. Arvutus-
te lihtsustamiseks leiad internetist 
kalkulaatorid, mis aitavad sind täpse 
maksuvaba summa leidmisel. Näi-
teks kalkulaator.ee veebilehel asuv, 
mille abil saad enda maksuvaba tulu 
arvutada ja erinevate tuluprognoosi-
dega katsetada.  

Pead arvestama, et tööandja 
või sotsiaalkindlustusamet ei tea 
ega saa arvesse võtta sinu töötasu 
ja pensioni kokku. Seega pead ise 
otsustama, millises summas esitad 
maksuvaba tulu avalduse tööandja-
le või sotsiaalkindlustusametile. 

Näide. 
Teenid iga kuu brutotöötasu 1000 
eurot ja saad vanaduspensioni 425 
eurot, siis on tuludeklaratsiooni 
kohaselt sinu aastatulu 17 100 
eurot, mille puhul on maksuvaba 
tulu suurus 4500 eurot aastas ehk 
375 eurot kuus. Et vältida tuludek-
laratsioonijärgset tulumaksu juurde 
maksmist, pead ise tööandjat või 
sotsiaalkindlustusametit teavitama, 
et arvestataks sulle maksuvaba tulu 
375 eurot kuus. Kui aasta jooksul 
võib tulla muid prognoosimatuid 
tulusid, siis võid maksuvaba tulu 
suuruseks märkida igaks juhuks 
väiksema summa. Nii väldid 2019. 
aastal oma tulusid deklareerides  
tulumaksu juurde maksmist.  

Kui sinu pension ja brutosis-
setulek kuus keskmiselt ületab aga 

2100 eurot, siis alates järgmisest 
aastast on kogu sinu tulu, sh pen-
sion maksustatud. Võrreldes 2017. 
aastaga jääb töötaval ja üle 2100 
euro kuus teenival pensionäril selle 
tulemusel kuni 83 eurot kuus vähem 
kätte.

Märgi e-maksuametis oma 
kasutuses olevad kontaktandmed! 
Anname teada, kui sulle ette nähtud 
maksuvaba tulu hakkab täis saama. 
Samuti saad sellel ise meie e-kesk-
konnas silma peal hoida. Rohkem 
infot maksuvaba tulu kohta leiad 
maksu- ja tolliameti kodulehelt 
www.emta.ee/maksuvaba-tulu.  
• Maksuvaba tulu saab arvestada 

tööandja või töötava pensionäri 
puhul tööandja või sotsiaalkind-
lustusamet. 

• Mitme sissetuleku puhul tead 
vaid sina ise oma kogutulu suu-
rust, seega arvuta maksuvaba 
tulu suurus ise või kasuta vee-
bis olevaid kalkulaatoreid. 

NB! Lisaselgitused infotunnis – 
vt kuulutust lk 16.

Kuidas arvutab töötav pensionär maksuvaba tulu?
Maksuvaba tulu tõus 500 euroni tähendab, et tuleb hakata 
silmas pidama oma aastast brutotulu. 

Kesklinna rahvastikuregistripidajad (paremalt) Piret Tamsoo, 
Krista Vahtra ja Tiiu Ballot. 

Kõik kesklinlased saavad oma 
närtsinud jõulukuuse viia kuni 
26. jaanuarini kogumiskonteine-
risse ja tulla kaks päeva hiljem 
nautima tuleskulptuure.

Oma pühadeaegse teenistuse 
lõpetanud jõulupuid kogume kesk-
linnas viies kohas: 
• Nautica keskuse (end Norde 

Centrumi) parkla Ahtri 9;
• plats Pleekmäel Imanta, Liiva- 

laia ja Juhkentali tn ristmikul;
• plats Pärnu mnt viadukti all;

• Vesivärava kohviku ja Kadrioru 
staadioni vahel asuv parkimis-
ala;

• Väike Rannavärav 6 parkla.

Kesklinna vanem Vladimir Svet 
paneb kõigile südamele, et jõulu- 
kuuskede kogumiseks mõeldud 
konteineritesse ei toodaks olme- 
prügi, ehitusprahti ega muid 
jäätmeid. Samuti ei tohi kuuski 
visata konteinerite kõrvale, linna-
haljastutele või kohtadesse, kus 

tavapäraselt jäätmeid üle antakse. 
Küll saab kuuski viia linna jäätme- 
jaamadesse.

Tähistatud kogumiskonteine-
rid on eelnimetatud kohtades kuni 
26. jaanuarini. „Seejärel on plaanis 
koos Kristiine linnaosaga korralda-
da 28. jaanuari õhtul kell 18 Suur- 
ja Väike-Ameerika tänava vahelisel 
lastestaadionil uhke kuuskede põ-
letamise sõu „Talvetuli”. Üritus on 
tasuta ja tulla tasub kogu perega,” 
kutsub Svet.

Kogume vanad jõulukuused tulepeoks

Kesklinna vanem Vladimir Svet ja Kristiine linnaosa vanem Jaanus 
Riibe viisid oma jõulukuused Nautica parkla konteinerisse.
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Suvi Kadriorus pakub alati silmailu 
looduse nautijatele, tujuküllaseid 
kultuuriüritusi peredele ja meelde- 
jäävaid elamusi turistile. Ent ka tal-
visel ajal tasub Kadrioru parki kü-
lastada, juubeliaastal võib imetleda 
müstilisi ehisvalguse objekte. 

Eestlane on läbi aegade pidanud 
tamme pühaks puuks, millega seon-
duvad legendid, rituaalid ja uskumu-
sed. Teadaolevalt on mõnel Kadrioru 
pargi vägeval tammepuul vanust 
enam kui 300 aastat. Sellepärast 
sündiski otsus valgustada stabiilsust 
ja pikaealisust sümboliseerivate tam-
mede võra ja tuua esile parki iseloo-
mustavad elemendid.

Linnaruumis liikudes märkab 
uusi ja innovatiivseid valguslahen-
dusi, kuid Tallinna vanalinna eriline 
väärtus seisneb praeguseni püsi-
nud keskaegses miljöös. 

Raekoja platsil kaunistati tõe-
näoliselt Euroopa esimene jõulu-
puu. See andis Kadrioru pargi aed-
nikele mõtte tuua vanalinna veelgi 
rohkem muinasjutuhõngu. Väikesed 

tuledesäras kuused  ajaloolistel tä-
navatel loovad idüllilist meeleolu 
ja ehedust, mis on soojalt vastu 
võetud ja kujunemas traditsioo-
niks. Samuti on paljud, tavapäraselt 
vaid suvel vaatemängu pakkuvad 
purskkaevud saanud sillerdava tal-
verüü. Koostöös Eesti Vabariik 100 
toimkonnaga oleme kujundanud ja 
teostanud Tartu maantee ristmikule 
piduliku valguslahenduse, mis rää-
gib loo eestlusest.

Me teame, et vabadus ei ole 
iseenesestmõistetav, vaid selle 
eest oleme pidanud võitlema. Ins-
tallatsioon oma valgete joontega 
sümboliseerib võitlusi ja keerdkäike 
ajaloos. Helguse ja valguse suunas 
püüeldes sai vabadus võimalikuks. 
Seda tähistab kujunduses kasuta-
tud valge valgus. Nagu iga eestlane 
kannab oma südames sinimust- 
valget, näeme siingi, et liikudes val-
guse suunas avaldub installatsiooni 
süda – sinine, must ja valge.

Talv Kadriorus
Väärikas Kadrioru lossi- ja 
pargiansambel tähistab tänavu 
suurejoonelist 300. sünnipäeva. 

Kristiina Kirsel 

 

19. jaanuar 2018

Kadrioru pargi muuseum ja Peeter I aegne tamm.

100 järjehoidjat Eesti riigi 100. sünnipäevaks

Kirjaniku ja illustraatori ühisnäitus

Kingituse idee on saanud alguse 
meie Rõõmurullide rühma laste 
mõttelennust ja soovist teha midagi 
toredat, sellist, millest oleks rõõ-
mu paljudel. Rõõmurullide rühma 
õpetaja Mirjam Saia kirjeldas idee 
sündi: „Meile tõi üks lapsevanem 
papijäätmeid. Kuna tükid meenuta-
sid järjehoidjat, tekkiski mõte meis-
terdada lastega järjehoidjaid. Jutu-
hoos tuli mõte – 100 järjehoidjat. 
Jutt veeres edasi – 100 järjehoidjat 
sajale raamatule. Ja siis Eesti 100! 
Nii sai meie kingiprojekt alguse. 
Edasi hakkasime nuputama kujun-
dust. Mõtteid oli palju. Kujunduse 
tegemiseks said meie lapsed esi-
mest korda koduse ülesande, mille 
täitmisel aitasid lapsevanemad.”

Häid mõtteid ei tasu ainult en-
dale hoida, jagatud rõõm on ju suu-
rem. Nii otsisimegi koostööd meie 
koduraamatukogu, Tondi raamatu- 
koguga. Seal võeti meie idee huviga 
vastu. Leppisime kokku, et valmis-
tatud järjehoidjad kingime Tondi 
raamatukogule. Kingituse üleand-

misel valivad lapsed ise raamatu- 
kogus välja need sada raamatut, 
mis järjehoidja saavad.

Õpetaja Mirjam Saia sõnul on 
pooled järjehoidjad valmis: „Kujun-
damisel oleme kasutanud erinevaid 

trükkimise viise. Lapsed on valmis-
tanud templeid erinevatest materja-
lidest, värvinud rulliga, joonistanud 
eelnevalt ettevalmistatud pinnale. 
Teemad Eestiga seotud motiivid: 
kaheksakand ehk õnnetäht, rahvus- 
kala, rahvuslill, lipuvärvid, eesti 
lasteraamatute tegelased. Iga päev 
tuleb mõni uus idee, mida koos 
lastega teostame. Lapsed on järje- 
hoidjate tegemisel väga innukad 
ning oleme kindlad, et järjehoidjaid 
saab kokku rohkemgi kui sada.”

Kingitus saab valmis ja jõuab 
raamatukokku Eesti juubelinädalal, 
seejärel saavad Tondi raamatukogu 
suuremad ja väiksemad lugemis-
huvilised laenutada raamatuid koos 
järjehoidjaga. Loodame muuta sel-
lega lugemise veelgi toredamaks. 
Raamat on hea kaaslane noore lu-
geja kasvamisel.

Ilusat juubeliaastat meie arm-
sale Eestile!

Näitus teeb kummarduse illustrat-
sioonikunstile ning pakub võimalu-
se kulgeda teksti ja pildi kaudu kir-
janduslikus linnaruumis. Viimasel 
ajal ei ole Eesti illustratsioonikunst 
enam ainult lastekirjanduse ja luule 

pärusmaa. Asko Künnapi kunstni-
kutööd on juba mõnda aega ilmes-
tanud Rein Raua proosaraamatuid, 
Peeter Alliku pildid lisavad sügavust 
Vahur Afanasjevi suurromaanile 
„Serafima ja Bogdan”.

Sama ilmingut esindab 2017. 
aasta sügisel ilmunud Jan Kausi 
„Kompass”, mille pildid tegi Lumi- 
mari. Raamatu illustratsioone ühen-
dab aknamotiiv – kunstnik on kasu-
tanud oma joonistustes kas vaateid 
akendest või akendesse. 

Et Kausi „Kompassi” peamine 
tegevuskoht on kirjanikku jätkuvalt 
inspireeriv Tallinn, on ka Lumimari 
akende ideed ammutatud Tallinna 
akende arhitektuurist. Olgugi et 
algselt on Lumimari illustratsioo-
nid mõeldud ilmestama Jan Kausi 
miniatuurromaani, asetab näitus 
piltide ja teksti suhte ümber – Kausi 
tekstilõigud hakkavad ilmestama 
Lumimari pilte. Sedasi tähistab 
näitus mitte ainult Lumimari tööde, 
vaid illustratsioonižanri suverään-
sust üldisemalt. 

Tallinna lasteaed Südameke tähistab alanud juubeliaastat 
muu hulgas kingitusega Eesti Vabariigile. Meie kingitus on 
100 järjehoidjat sajale eesti raamatule.

Tallinna kirjanduskeskuse Eduard Vilde muuseumis saab 
2. veebruarini vaadata kirjanik Jan Kausi ja illustraator 
Lumimari ühisnäitust „Raamatu aknad”. 

Muusikute fond PLMF tähistab 5.–
13. veebruarini toimuva XI Tallinna 
talvefestivaliga ühtlasi fondi 15 
tegevusaasta juubelit. 

XI Tallinna talvefestival

Galakontserdil astuvad publiku ette suurepärased kammer- 
muusikud Anna-Liisa Bezrodny, Oliver Kuusik,  Andreas Lend, Jaak 
Lutsoja, Irina Zahharenkova, Marko Martin, Virgo Veldi, Henri Zibo 
jpt. Kõrvuti nendega on laval külalisesinejad Poolast, Argentiinast, 
Suurbritanniast ja mujalt. 

Festivali raames kogub 2006. aastast toimuv traditsiooniline 
heateoalgatus „Tõsta pilk ja ava süda” tänavu annetusi selleks, et 
võimaldada vanalinna muusikakoolil 2018. aastal toetada senisest 
enam erivajadustega laste muusikaõpet.

Festivali täpne kava on PLMF kodulehel aadressil http://www.
plmf.ee/tallinna-talvefestival_est.

Foto järjehoidjast tegi Mirjam Saia.

Margit Hiiet

lasteaia Südameke direktor

Kultuuritöötajate palk tõusis
Tallinna kultuuriasutuste töötaja-
tele tõi alanud aasta palgatõusu 
– kõrgharidusega töötajate miini-
mumtöötasu kasvas seniselt 942 
eurolt 1150 eurole ning suure-
nevad ka teiste kultuuritöötajate 
palgad.

 Abilinnapea Vadim Belob-
rovtsev märkis, et 2014. aastast 
alates on Tallinnas kõrgharidusega 
kultuuritöötajate töötasu miinimum 

tõusnud üle 64%. „Kui 2014 oli 
kõrgharidusega kultuuritöötajate 
miinimumtöötasu 700 eurot, siis 
2015. aastal kasvas see 731 euro- 
ni, 2016. aastal 830 euroni ja 
möödunud aastal 942 euroni,” täp-
sustas Belobrovtsev. „Tallinna linn 
soovib väärtustada ja tunnustada 
igat oma valdkonna spetsialisti ning 
selleks peame hoidma palgad töö-
turul konkurentsivõimelised. Ühtlasi 

saame seeläbi kindlustada spetsia-
listide järelkasvu.” 

 Palgatõusu kuni 7,5% saavad 
ka kõik teised pealinna kultuuriasu-
tuste töötajad. Lisaks tagab Tallinna 
2018. aasta eelarve palgatõusu ha-
ridus-, noorsootöö ja sotsiaalvald-
konnas. 

Raepress

Anna-Liisa Bezrodny. 
Foto: Daniel Herendi
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Kesklinna kaunimad jõuluvaateaknad
Traditsioonilisel Kesklinna 
konkursil, kus valitakse kaunimad 
jõuludeks kaunistatud vaateaknad 
ja fassaadid, pälvisid komisjoni 
tunnustuse:
• Lilleait OÜ lillekauplus,  

Narva mnt 14; 
• Emerana OÜ restoran Rukis, 

Viru 11;
• AS Peppersack fassaad, Viru 2.
• Facebookis kogus ülekaalukalt 

enim pooldajaid Groomer OÜ 
lilleäri, Liivalaia 53.

Kõigile on linnaosavalitsuselt rahaline 
preemia.  

19. jaanuar 2018

Täname 
annetajaid!
Kesklinna valitsuse üleskutsel 
annetasid Hooandja kaudu Tal-
linna lastehaigla toetusfondile:

EEVA-GERDA KOBRIN
KARMO KURI 
KAIE MIKHEIM 
TRIIN ARAK
NATALJA VOCHT
ANNI VERK 
REET RÄTSEP 
AHTI SEPP
KATRIIN MATS
ANNA MAHNOVA
VICTORIA PUNGA 
ANGELA  REINLAID 
SERGEI TŠEKULAJEV
MIKK OAD
MTÜ MC PANTER
KAIRE SIIMON
LII  JALAK 
KATRIN HIIEPUU
SIIRI ROOMA-UUSKÜLA
STEVE HEINLO
STANISLAV KRASNOGOROV
NILS ABEL
TUULI SOOÄÄR-SÄDE
GERLY SAVI
KARIN KODASMA
MERIT  VALDSALU 
KRISTI NIGULAS
REELIKA PAART
ENE RIKASTE
JULIA TŠAPLÕGINA
JEVGENIA KEPTSOVA
MERLE RAAG
KRETE PAAL
HANNES LÕHMUS
EGL ARENDUS OÜ
JAANIKA KALBERG
HENRY KALLAS
HELEN LAUSMA-SAAR 
MIKHAIL ILJIN
DMITRI MOSKOVTSEV
SERGEI FILATOV
PIRET KLEE
OLGA SELIŠTŠEVA
ALAN TEDER

Aitäh teile!

Tallinna vanim abielluja oli 81-aastane Väike kohvik vanalinnas

Viis aastat tasuta ühistransporti

Perekonnaseisuamet sõlmis 
lõppenud aastal Tallinnas 2465 
abielu, vanim peigmees oli 81- 
ja vanim pruut 78-aastane.

Alaealisena abiellus kaks 
17-aastast pruuti ja üks 17-aas-
tane peigmees. 1961 naist võttis 
mehe perekonnanime, 47 meest 
tegi otsuse naise perekonnani-
me kasuks. Abiellumiseks soo-
situim kuu oli august, mil regist-
reeriti 372 abielu.

Välisriigi kodanikest sõlmiti 
kõige rohkem abielusid Vene-
maa kodanikega, lisaks Ukraina, 
Valgevene, Läti, Suurbritannia, 
Austraalia, Soome, Saksamaa 
ja muude riikide kodanikega. 
Abielu sõlmimiseks väljaspool 
Eestit väljastati 469 abieluvõi-
metõendit 67-sse riiki. Abielu-
lahutus registreeriti 1201 korral.

Viimase viie aasta jooksul 

on Tallinna perekonnaseisuame-
tis lapse sünni registreerinud 92 
riigi kodanikud. 2017. aastal re-
gistreeriti kokku 5101 sündi, mis 
on 158 sündi vähem kui 2016. 
aastal. Sündis 2695 poisslast ja 
2406 tütarlast, kaksikuid regist-
reeriti 87 paari, kolmikuid üks 
paar. Noorim ema oli 16-aasta-
ne ja vanim 49-aastane, noorim 
isa 18-aastane ja vanim 75-aas-
tane. Vanemate suurim vanuse-
vahe oli 40 aastat. 

Populaarseimad tüdrukute 
nimed olid Sofia, Maria, Olivia, 
Alisa, Eva ja Polina; poiste ni-
medest Robert, Oliver, Nikita, 
Artjom, Mark ja Aleksandr.

Uus isikunimi anti 738 kor-
ral, sh uus eesnimi 132, uus pe-
rekonnanimi 547 ja nii ees- kui 
ka perekonnanimi 59 korral. 

Registreeriti 4710 isiku 

surm, mis on 169 surmajuhtu 
rohkem kui eelmisel aastal.

2018. aastast saab abiellu-
misavalduse esitada kuus kuud 
enne abielu sõlmimist. 

18. veebruaril kell 12–18 
on kõik oodatud perekonna-
seisuametisse „Südamete pü-
hapäevale”, kus tutvustatakse 
abielu sõlmimise õiguslikku ja 
pidulikku poolt, räägitakse pe-
rekonnaseisutoimingutest laie-
malt, saab tutvuda õnnepalee 
saalidega, toimub pulmakleitide 
ja ülikondade moedemonstrat-
sioon ning muud põnevat. Üht-
lasi võetakse erandkorras vastu 
abiellumisavaldusi, kaasa arva-
tud kahele kuumale suvepäevale 
8.08.2018 ja 18.08.2018.

Maitsvat kohvi, mis valmistatud Bra-
siiliast ja Colombiast pärit ning siin-
mail vastselt röstitud kohviubadest, 
valmistab kohviku peremees Diego 
Almeyda. Lõunaameeriklasena os-
kab ta mõistagi head kohvi hinnata. 
„Tean, mida pakun, sest teen seda 
ise,” teatab ta.

Klientide maitse kohta teeb 
Diego aga sellise üldistuse: „Soom-
lased tahavad millegipärast alati 
lisada kohvile alkoholi. Venelased 
joovad kohvi veidral moel sidruniga. 
Eestlastel tundub aga olevat raske 
usaldada väikseid kohti.”

Diego on pärit Tšiilist, kus ta töö-
tas tosin aastat veinifirmas graafilise 
disainerina. Esimest korda sattus ta 
siiakanti 2005. aastal, sest oli ar-
munud soome muusikasse. Juhtus 
aga nii, et leidis Eestist armastuse. 
Nüüdseks on leidnud ka hulga sõpru 
ja naudib Tallinna, sest: „Tšiilis pole 
kunagi nii vaikne.” 

Suveks on Diegol uus plaan: 
avada linna parima kohvi pakkumi-
seks Velokohvik. Seda võib tema 
sõnul näha ilusa ilmaga Politseiaia 
pargis.

„Rahulolu-uuringu andmeil andsid 
linlased eelmisel aastal ühistrans-
pordile keskmiseks hindeks 4,08,” 
ütles linnapea Taavi Aas. „Enne 
tasuta ühistranspordile üleminekut 
oli keskmine hinne 3,73. Meenu-
tagem, et viis aastat tagasi läks 
Tallinn üle tasuta ühistranspordile 
ning toona hoiatasid kriitikud, et 
ühistransporti tabab allakäik – selle 
asemel on aga ühistransport arene-
nud jõudsamalt kui iial varem.”

Kõik rahvastikuregistris tallinla-
sena arvel olevad inimesed saavad 
linna ühissõidukites ja linna piires 

ka elektrirongides tasuta sõita. 
Ühistransporti kasutas 2017. aas-
tal 80% Tallinna elanikest ja 49% 
kasutajatest on hakanud viimastel 
aastatel ühistransporti rohkem või 
sagedamini kasutama. Tasuta ühis-
transporti pooldab 88% kasutajaist, 
sellega on täiesti või üsna rahul 
80% sõitjaist ning rahulolematuid 
on kõigest 5%. 

Viie aasta jooksul investeeriti 
Tallinna ühistranspordi arendamis-
se kokku 200 miljonit eurot. Lin-
natranspordi AS on soetanud üle 
saja uhiuue keskkonnasäästliku 

bussi ja 20 uut trammi, seeläbi on 
paranenud sõidumugavus.

„Rekonstrueeriti kõik trammi-
teed ja 4. liin pikendati lennujaama-
ni. Lisaks läbivad vanad trammid 
põhjaliku noorenduskuuri ja Kadrio-
ru liini teenindavad moodsad, ent 
vanaaegse välimusega retrotram-
mid,” loetles Taavi Aas ning lisas, 
et mõistagi tuleb ühistranspordi 
arendamisega linnakodanike soove 
arvestades edasi tegelda. „Linna-
valitsus lähtub ühistranspordi aren-
gut planeerides vajadusest pakkuda 
linlastele mugavat, ohutut ja kesk-

konnasäästlikku teenust.” 
Alates 2013. aastast on tallin-

lased saanud pealinna piires sõita 
tasuta Elroni rongides. Igal aastal 
on Tallinna ja Elroni vahelist lepingut 
pikendatud, see kehtib 2018. aasta 
lõpuni. Transpordiameti andmetel 
on sõitjate arv aasta-aastalt kasva-
nud, mullu tegid tallinlased keskmi-
selt 210 600 rongisõitu kuus. Täna-
vuses linnaeelarves on tallinlastele 
tasuta sõidu võimaldamiseks ron-
gides eraldatud esimesel poolaas-
tal 162 000 ja teisel poolaastal 165 
000 eurot kuus.

Sügisest on Rüütli 4 avatud sümpaatne 
kohvipood. Nimi on sel lihtne – Väike 
kohvik.

Tallinlased on saanud linna ühissõidukites tasuta sõita juba viis aastat ja nende 
rahulolu on üha kasvanud. 

Raepress



LINNAELU

Kesklinna Sõnumid6 19. jaanuar 2018

Teade Wismari tn 47 kinnistu ja Tehnika tn 
53a kinnistu detailplaneeringu avalikust välja- 
panekust 

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linna- 
planeerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 
02.02.–16.02.2018 Tallinna Linnavalitsuse 
29.11.2017 korraldusega 1855-k vastuvõe-
tud Wismari tn 47 kinnistu ja Tehnika tn 53a 
kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneerin-
guga on kavandatud moodustada elamumaa 
sihtotstarbega Wismari tn 47 kinnistust kaks 
elamumaa sihtotstarbega krunti ning jätkuvalt 
riigi omandis olevast maast elamu- ja ärimaa 
sihtotstarbega krunt, nähakse ette liita Tehnika tn 
53 kinnistuga. Ühele moodustavale elamumaa 
sihtotstarbega krundile määratakse ehitusõigus 
kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 
mitme korteriga elamu ehitamiseks ning teise-
le moodustatavale elamumaa sihtotstarbega 
krundile määratakse ehitusõigus krundile jääva 
elamu säilitamiseks olemasolevas suuruses. 
Elamumaa sihtotstarbega Tehnika tn 53a krun-
dile määratakse ehitusõigus krundile jääva 
garaaži säilitamiseks praeguses suuruses või 
asendamiseks uue garaažiga. Lisaks on detail-
planeeringus määratud kruntide kasutamise tin-
gimused. Detailplaneeringu materjalidega saab 

ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti 
Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoo-
vimajas toas 32 ja Tallinna Linnavalitsuse, asu-
kohaga Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis 
esmaspäeval 8.15–18.00, teisipäevast nelja-
päevani 8.15–17.00 ning reedel 8.15–16.00. 
Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab 
tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aad-
ressil http://tpr.tallinn.ee/tpr.

Teade Mardi tn 10 kinnistu, Mardi tn 12 kin-
nistu, Mardi tn 14 kinnistu ja lähiala detailpla-
neeringu avaliku arutelu tulemustest

Tallinna Kesklinna Valitsus viis 4.12.2017 
läbi Mardi tn 10 kinnistu, Mardi tn 12 kinnistu, 
Mardi tn 14 kinnistu ja lähiala detailplanee-
ringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu. 
Avalik väljapanek toimus 9.10–23.10.2017. Selle 
aja jooksul esitati 6 vastuväiteid ja ettepanekuid 
sisaldavat pöördumist, sh KÜ Liivamäe 6 elanike 
ühispöördumine. Avalikust arutelust võtsid osa 
planeeringu koostaja, Liivamäe tn 6 elanikud, 
Mardi tn 16 garaažiühistu esindaja, Juhkentali 
Seltsi esindaja ja linnaosa esindajad. Liivamäe tn 
6 elanikud ja Juhkentali Seltsi esindaja nõustusid 
detailplaneeringusse sisse viidud täiendustega, 
mis tulenesid vastuväiteid ja ettepanekuid esita-

nud pöördumistest, kuid jäid kindlaks seisukoha-
le, et planeeritav Mardi tn 10 hoone peaks olema 
maksimaalselt 4-korruseline.

Teade Tartu mnt 84b kinnistu detailplaneerin-
gu avalikust väljapanekust 

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linna-
planeerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 
02.02.–16.02.2018 Tallinna Linnavalitsuse 
20.12.2017 korraldusega 1990-k vastuvõetud 
Tartu mnt 84b kinnistu detailplaneeringu. 
Planeeritava maa-ala suurus on 0,33 ha. De-
tailplaneering on koostatud eesmärgil määrata 
ehitusõigus Tartu mnt 84b kinnistule kuni 8 
maapealse ja 2 maa-aluse korrusega toitlustus- 
või  teenindusettevõtte ruumidega büroohoone 
ehitamiseks ja krundi 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-
neeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda 
ka Tallinna planeeringute registris aadressil 
http://tpr.tallinn.ee/tpr.

Proteesiarveid saab esitada 31. jaanuarini 

Hüvitise taotluse vormi saab hai-
gekassa klienditeenindustest ja 
kodulehelt. Allkirjastatud taotluse 
ja proteesitööde arve saab esitada 
kolmel viisil: haigekassa klienditee-
nindustes, saata posti teel Laste-
kodu 48, Tallinn või meilitsi info@
haigekassa.ee.

Alates 1. jaanuarist saab pro-
teeside hüvitist kasutada ainult 
haigekassaga lepingu sõlminud 
hambaarstide juures ning soodus-

tuse summa arvestatakse maha 
maksmise hetkel. Tagantjärele ei 
saa enam tšekke esitada.

„Ükski kehtiv hüvitise summa 
või jääk ei lähe inimese jaoks ka-
duma. Kui 2017. aasta lõpus oli 
proteeside hüvitist alles 120 eurot, 
saab inimene seda alanud aastal 
ikka kasutada, lihtsalt haigekassa 
lepingupartnerite juures,” selgitas 
haigekassa esmatasandi talituse 
juht Külli Friedemann. 

Proteeside hüvitist pakkuvad 
hambaarstid leiab haigekassa kaar-
dirakenduselt aadressil www.hai-
gekassa.ee/hambaravi. Proteeside 
hüvitis on kolmeks aastaks 260 
eurot. Hüvitist on õigus saada ravi-
kindlustatud töövõimetuspensionä-
ridel, vanaduspensionäridel, osalise 
või puuduva töövõimega inimestel 
ning üle 63-aastastel ravikindlusta-
tud eakatel.

Valime „Põhjala valguspärli”
Kuni 28. veebruarini saavad kõik 
linnakodanikud, asutused ja orga-
nisatsioonid esitada ettepanekuid 
linnarajatiste kujundusvalgustuse 
tunnustuskonkursile „Põhjala val-
guspärl”.

Ettepanekuid hinnatavate ra-
jatiste kohta võivad esitada kõik 
linlased ja organisatsioonid kuni 
28. veebruarini telefonil 645 7191, 
elektronposti aadressil hannes.
vaga@tallinnlv.ee või postiaadres-

sil Tallinna Kommunaalamet, Mündi 
2, Tallinn, sihtnumber 15 197. Ette-
panekus peab olema rajatise täpne 
asukoht ning soovitatavalt ka töö 
teostaja kontaktandmed. Konkur-
sile laekunud objektide hindamisel 
lähtutakse objekti esteetilisest ja 
tehnilisest disainist ning projekti 
maksumusest ja ökonoomsusest. 

Arhitektuuri- ja kujundusval-
gustuse konkurss toimub Tallinnas 
2006. aastast. Linnaruumi kaunis-

tab üha enam rajatisi, mis on ku-
jundusvalgustusega pilkupüüdvaks 
muudetud. Tiitli „Põhjala valgus-
pärl” on seni saanud Kumu, Esto-
nia, draamateater, tehnikaülikooli 
peahoone ja Akadeemikute allee 
valgustuslahendus, Viru väljaku ja 
Mere puiestee nurgal asuv Metro 
Plaza, teletorn ning Ülemiste kes-
kus. 

Raepress

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 üürimist 
taotlevate isikute arvelt.

Andmeid saab uuendada ja kinnitada kirjalikult kas posti teel (ka e-postiga) või isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri 
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. 

Menukas tegevuskeskus eakatele

„Ootame külla lihtsalt uudistajaid 
ja kõiki neid, kes tahaksid liituda 
meie ühinguga ning muuta oma 
argipäeva mitmekesisemaks ja te-
gusamaks,” ütles VENÜ juhatuse 
esimees Heino Hankewitz. Tema 
sõnul saab peale päevakeskusega 
tutvumise kuulata lahtiste uste õhtul 
ansambli Nostalgia kontserti.

Kui aga teha väike eeltutvus 
VENÜ-ga, siis on kasulik teada, et 
ühing koondab pensionieas inime-
si, kes elavad põhimõtte järgi „ak-
tiivselt tegutsedes väärtustad oma 
elu, aidates teisi – aitad iseend”.

VENÜ alustas tegevust oktoob-
ris 1995 Eesti Heategevusfondi 
juures. 1996. aastast asub ühing 
kaunis Kadriorus Jaan Poska nime 
kandval tänaval. Tallinnalt saadi seal 
30 aastaks rendile maja nr 15, mis 
renoveeriti põhjalikult heade Saksa 
sõprade abiga. Berliinis asuva ea-
kate eneseabikeskuse eeskujul on 
see esimene Eesti ja Saksa seenio-
ride koostöös sündinud päevakodu 
väljaspool Saksamaad. 

Ühingusse kuulub ligi 400 liiget, 
kelle tegevus põhineb vabatahtlik-
kusel ja heategevusel. Nad on moo-
dustanud poolsada toimkonda ja 
huvirühma, mida juhendavad oma 
ala kogenud asjatundjad. Kui toim-
konnas rakendab ühingu liige end 
kaaslaste heaks, siis huviringis võib 
ta leida enda jaoks olulist. Vajadusel  
annavad arstid, psühholoog, psühho-
terapeut, raviminõustaja ja jurist abi 
ka murede korral.

Ligi poolesajast vabatahtlikust 

koosnev tugiisikute toimkond ühin-
gu juures külastab hooldekodusid, 
et olla toeks üksikuks jäänud Tal-
linna ja Harjumaa vanuritele, ning 
abistab oma liikmeid nende kodus. 
Samuti on ühingu liikmete jaoks 
sisse seatud nn SOS-teenistus, et 
vajadusel abi võimalikult kiiresti 
kohale jõuaks. Annetuskeskkonnas 
on algatatud projekt orbude toetu-
seks, et abistada vanavanemaid, 
kes kasvatavad oma lapselapsi.

Keskuse pakutavas nädalaka-
vas seisavad loengud, kohtumisõh-
tud, kontserdid, peod ja muud üritu-
sed – midagi igale maitsele. Suviti 
on oodatud aiapeod ja väljasõidud. 
Keskuses tegutseb nii toataimede 
kui ka aia- ja küpsetajate toimkond. 
See on loogiline, sest asub ju majas 
oma kohvi- ja söögituba. Lisaks on 
keskuses raamatukogu ja regulaar-
selt vahetuvad näitused. 

VENÜ juurde kuulub väike õdus 
külalismaja Poska Villa. Seda tea-
vad ja hindavad paljud lähedalt ja 
kaugemalt saabunud külastajad, 
kes oma peatumisega siin aitavad 
ühtlasi ühingu tegevusi rahastada. 

2001. aastal tunnistati VENÜ 
Eesti parimaks mittetulundusühin-
guks, 2002 – üheks koolitussõbra-
likumaks täiskasvanute organisat-
siooniks Eestis ja 2013 saavutati 
Aasta Liberaali tiitel. 

Keskus on avatud kell 9–18 ja 
kõigil nädalapäevadel, ka riigipüha-
del. Iga päev külastab maja sada-
kond inimest. Aastate jooksul on 
VENÜ pakkunud tegevust või abi 
umbes 1500 eakale.

„Oleme avatud kõikidele vane-
maealistele ettevõtlikele inimestele, 
kes soovivad säilitada aktiivset elu-
hoiakut,” ütleb VENÜ juhatuse liige 
Virve Lillevars.

Vanurite eneseabi- ja nõustamisühing (VENÜ) kutsub eakaid 
kesklinlasi aadressil Jaan Poska 15 toimuvale lahtiste uste 
õhtule esmaspäeval, 29. jaanuaril kella 17 ja 19 vahel.

Prouad valmistavad viltimisringis imekauneid esemeid.

Betoonehitiste seast selgub parim
Eesti Betooniühingu ja Eesti Ehitus-
materjalide Tootjate Liidu korralda-
tavale konkursile „Aasta betoon-
ehitis 2017” esitati 19 ehitist, teiste 
seas Kesklinnas paiknevad Lutheri 
ärimaja masinasaal Vana-Lõuna 
39/1 ja Veerenni tervisekeskus. 

Tiitlile kandideerivad samuti 
näiteks Balti jaama turg, filmimuu-

seum Pirita teel, lennujaama tram-
miliini taristu, loomaaia polaariumi 
jääkarude ekspositsioon jt. 

Nominentide hulgas on nii 
tööstus-, kaubandus-, põllumajan-
dus- ja büroohooneid kui ka era-
muid, kortermaju ja tervisekeskusi. 
Eesti Betooniühingu tegevdirektori 
Toomas Vainola sõnul ilmestavad 

Veerenni tervisekeskus.

nominendid mitmeplaaniliselt prae-
guse Eesti ehitusturu seisu ja või-
malusi. Konkursi eesmärk on leida 
ja esile tõsta ehitisi, mille nägu-
sus ning efektiivne ja ökonoomne 
teostus demonstreerivad betooni 
kui kodumaise materjali võimalusi 
ja eeliseid. Võidab objekt või me-
netlus, kus oluline panus on olnud 
Eestis registreeritud ettevõtjate tööl 
ja Eestist tarnitud betoonmaterja-
lidel. Võidutöö valimisel arvesta-
takse ka objekti projekteerimise ja 
ehitamise professionaalsust ning 
nõudlikkusastet, kvaliteeti ja inno-
vaatilisust. Betoonehitis 2016 oli 
Eesti Rahva Muuseum. 

„Betoon kui enim kasutatav 
kodumaine ehitusmaterjal on möö-
dunud aastal laia kasutust leidnud,” 
sõnas Eesti Betooniühingu juhatuse 
esimees Tiit Roots. 

Võistluse žürii alustab tööd 
jaanuaris. Võitja kuulutatakse välja 
betoonipäeval 14. märtsil. 

2017. aasta proteesiarveid saab haigekassale esitada kuni 
31. jaanuarini. Hiljem esitatud arved enam tasumisele ei kuulu.

Jaan Poska 15 kõrval, kus VENÜ tegutseb, seisab lahutamatu osana õdus külalismaja Poska Villa.
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Vastlapäeva tähistamine

Kokandus

Tüdrukute päev

Sõbrapäeva tähistamine

Karaoke

AVATUD: E-R 14.00-20.00 

KESKLINN@TALLINNANOORED.EE 

@TALLINNANOORED

Workshop: Time management (12+)

NOORTE
VANAMUUSIKA-
STUUDIO
ootab uusi liikmeid!

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

• Proovid toimuvad alates 8. jaanuarist 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.

NOORTELE
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Koolid kiusamisvabaks! Noored vallutavad 
kunstiga raamatukogusid 

Koolide tasuta muuseumitunnid jätkuvad 
Haridusameti eestvedamisel jätkub ka 2018. aastal 
muuseumiõppe projekt, mille tulemusel saab 11 500 
õpilast tasuta osaleda muuseumide haridusprogram-
mides.

Kui eelmisel õppeaastal said õpilased külastada 
linnamuuseumi ja selle filiaale, siis tänavu on abilinna-
pea Vadim Belobrovtsevi sõnul võetud suund loodus-, 
tehnika- ja täppisteaduste valdkonnale. „Peame väga 
oluliseks, et õppimine oleks huvitav ja eluline ning õppi-
mine väljaspool klassiruumi toetab seda eesmärki igati,” 
rääkis Belobrovtsev. „Samuti soovime, et klassist väl-
jas õpe oleks kõigile võrdselt kättesaadav, seetõttu on 
muuseumitundides osalemine õpilastele tasuta. Projekti 
kulud katab linn.” 

„Oleme sõlminud Energia avastuskeskuse, Eesti 
loodusmuuseumi ja Eesti tervishoiu muuseumiga lepin-

gud, mille tulemusel saavad Tallinna munitsipaalüldha-
riduskoolide põhikooliklassid tasuta osaleda sealsetes 
haridusprogrammides,” lisas haridusameti juhataja 
Andres Pajula. „Õpilased osalevad kokku 450 haridus-
programmis, mis on nii eesti kui ka vene keeles.” 

Energia avastuskeskust külastab 3900 õpilast 30 
koolist. Nad osalevad kokku 140 programmis teemadel 
„Kliimamuutused”, „Tibatilluke või hiigelsuur” ja „Aristo-
telese õpituba” ning vaatavad teadusteatrit Peapidi. 

Eesti loodusmuuseum pakub 97 programmi teema-
del „Kivimid ja mineraalid”, „Kivimid ja maavarad” ning 
„Rakk. Ainuraksed”, seal osaleb 2400 õpilast 34 koolist. 

Eesti tervishoiu muuseum korraldab 212 program-
mi, populaarsemateks osutusid „Murdeea muutused”, 
„Söö terviseks” ja „Nägemata nähtud maailm”. Tervis-
hoiu muuseumi külastab kokku 5200 õpilast 36 koolist. 

Koolidel on taas võimalus liituda kiusamise enneta-
mise ja vähendamise programmiga KiVa.

Sihtasutus Kiusamisvaba Kool ootab sooviavaldusi 
programmiga liitumiseks kuni 16. veebruarini.

Uuringud näitavad, et iga neljas kuni viies Eesti kooli- 
laps on kiusamise ohver. „Kiusamine on seega tõsine 
probleem, mis mõjutab nii laste vaimset kui ka füüsilist 
tervist, aga samuti õpitulemusi, enesehinnangut ja mina- 
pildi kujunemist ehk ühe tulevase täiskasvanu edasist 
elu tervikuna,” selgitab SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht 
Triin Toomesaar. „Seetõttu on äärmiselt oluline koolidel 
tegeleda süsteemse ja järjepideva kiusamise enneta- 
mise ja vähendamisega.”

Turu ülikooli teadlaste välja töötatud teadus- ja 
tõenduspõhine KiVa-programm pakub selleks väga 
konkreetset tööriista, sisaldades hulgaliselt praktilisi 
tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet. Praegu ra-
kendab programmi Eestis ligi 50 kooli. Tänavu sügisel 
soovitakse KiVa-ga laieneda veel 20 kooli, sh keele-
kümbluskoolidesse. Pooled uuel õppeaastal programmi 
rakendavatest koolidest on juba leitud, kuid värbamise-
ga soovitaksegi leida veel kümme. Huvitatud koolid on 
oodatud täitma sooviavaldust SA Kiusamisvaba Kool 
kodulehe www.kiusamisvaba.ee vahendusel. Samalt 
veebilehelt leiab ka lisainfot programmi ja seda juba 
rakendavate koolide kogemuste kohta.

„Kunst raamatukokku” seab eesmärgiks korraldada 
Eesti Vabariigi juubeliaastal vähemalt tuhat näitust.

8. jaanuaril avati esimesed kohalike noorkunstnike 
näitused ja need jõuavad aasta jooksul 255 raamatu-
kokku üle Eesti. 

„Kunstialgatus annab paljudele noortele või-
maluse oma looming publiku ette tuua ning sellega 
kunstimaastikul uued tuuled liikvele lükata,” ütles 
keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja ja Eesti 
raamatukogude ühiskingituse „Kunst raamatukokku” 
projektijuht Maarja Pildre. „Eesti riigi 100. sünnipäe-
va puhul on rahvaraamatukogudes üleval ainult Eesti 
noorte kunstinäitused.”  

Noortel kunstnikel on võimalus veel kunsti- 
algatusega liituda. Näituse tegemiseks tuleb 14- kuni 
26-aastastel  kunstnikel võtta ühendust kohaliku raa-
matukoguga. Oodatud on nii ühis- kui ka isikunäitu-
sed, samuti looming traditsioonilisest maalikunstist 
videoinstallatsioonide, häppeningide ja moekunstini. 
Väljendusvahendite valikul on noortel kunstnikel va-
bad käed. 

„Kunst raamatukokku” on Eesti raamatukogude 
kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Projekti 
kohta saab lisainfot www.ev100.ee/kunst-raamatu-
kokku. 

19. jaanuar 2018

Kesklinna noortekeskus pakub põnevat tegevust

Üks suur selle aasta sündmus on 
Eesti riigi 100. sünnipäeva tähista-
mine. Korraldame sel puhul eesti 
kultuuri õhtu, millest on võimalik 
osa võtta nii noortel kui ka nen-
de vanematel. Plaanis on kutsuda 
noortekeskusesse välistudengeid 
rääkima sellest, mida nemad arva-
vad Eestist, mis mulje see riik neile 
jätnud on. Eesti rahvatantsurühm 
tuleb esitama oma tantse meie 
külalistele ja noortele. Vaatame ka 
eesti filmi, kokkame koos noortega 
ja valmistame mõnd eesti sööki, 
kuulame muusikat ning otsime Eesti 
riigi kohta huvitavaid fakte ja korral-
dame viktoriini. Üritus annab noor-
tele juurde uusi teadmisi ja elamusi.

Teise uue tegevusena on pla-
neeritud tüdrukute päev, kus saab 
õppida enda välimuse eest hoolitse-
ma, sobivaid asju kasutama ja palju 
muud. Tüdrukute tagasisidest läh-
tuvalt teame, et teema paelub neid 
ja on südamelähedane. Eesmärk on 
aidata neil olla enesekindlam, süsti-
da julgust olla loov ja lasta fantaasial 
lennata.

Uue tegevuskava raames kor-
raldame veel playback-õhtu, kus 
noored ja noorsootöötajad saavad 

jäljendada kuulsusi, noored saavad 
end välja elada ja tõestada oma os-
kusi.

Kuna Kesklinna noortekeskuse 
jaoks on oluline koostöö, siis on sel 
aastal üheks tähtsamaks tegevu-
seks noortekeskuste omavahelised 
kohtumised – talendiõhtu, karaoke, 
pingpongi turniir ja teised üritused, 
kus noored saavad taas end proo-
vile panna, harjutada esinemist ja 
samas end tõestada.

Sel aastal tahame hakata veel 
aktiivsemalt kui varem tegutsema 
noortekeskuse vabatahtlike klubi-
ga, andes noortele mitmekesiseid 
võimalusi arendada nii ennast kui ka 

meid ümbritsevat keskkonda. Klubil 
on plaanis otsida uusi aktiivseid liik-
meid ning koos nendega hakata te-
gema vabatahtlikku tööd väljaspool 
Tallinna, kuid pühendada aega ka 
klubi ühtsusele mitme motivatsioo-
niürituse kaudu.

Ootame teid Kesklinna noorte-
keskuses aadressil Raua 23. Jälgige 
infot meie kodulehel või Facebookis: 
http://www.tallinnanoored.ee/

https://www.facebook.com/tal-
linnanoored/

2018. aastal on Kesklinna noortekeskusel uus tegevuskava, 
mis pakub palju erinevaid põnevaid tegevusi noortele.

Kristina Aleksejeva 

noortekeskuse juhataja

Kesklinna noortekeskuse nooruslik kollektiiv.
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AASTA ALGUS KODULINNA MAJAS
Alanud aasta on kuulutatud 
Euroopa Parlamendi ja Euroo-
pa Liidu Nõukogu ühisotsusel 
Euroopa kultuuripärandiaastaks. 
Kena on, kui meie maa, rahva ja 
ajaloo väärtusi tänavu rohkem 
märkama ja nendega tegele-
mist väärtustama hakatakse. 
Kodulinna majale on see teema 
küll tuttav ja omane juba algusest 
peale. Kui olemise põhimõtted 
1975. aastal tekkinud Kodulin-
na-liikumiselt 1984. aastal üle 
võtsime, jäigi ju kultuuripärandi 
tutvustamine kõikvõimalikes vor-
mides meie tegevuse aluseks. Ja 
ajaloo erinevate jõujoonte kiuste 
on seda senini.

Millega siis tegeleme alanud 
aasta esimestel kuudel?

„Väärtuse” sarjas oleme 
külmal ajal ikka huvitavates hoo-
netes sees käinud. Nii ka nüüd.

21. jaanuaril tutvustab 
Sulev Mäeväli Siimeoni ja Hanna 
kirikut, 28. jaanuaril Rootsi-Mihkli 
kirikut. 11. veebruaril oleme 
traditsioonilisel külaskäigul Poska 
majas, mida tutvustab Pille Lang. 
Jaan Poskast ja tema osast 
Eestimaa elus räägib Peeter 

Järvelaid.
NB! Kõikidele „Väärtuse” 

sarja tutvumiskäikudele on vaja 
eelnevalt registreerida Kodulinna 
maja valvelauas.

Nn Poska aeg on väga 
keeruline ja huvitav ning selle 
paremaks mõistmiseks on eel-
nevalt võimalik Kodulinna majas 
vaadata 
• 7. veebruaril kell 18 Peeter 

Järvelaiu stsenaariumi põhjal 
tehtud filmi „Jaan Poska” ja

• 10. veebruaril kell 12 
videosalvestust Poska majas 
Loone Otsa stsenaariumi 
põhjal tehtud lavastusest 
„Jaan Poska lugu”. 

Sarjas „Oi aegu ammuseid...” 
näitame 24. ja 31. jaanuaril kell 
18 erinevaid lõike veerand sa-
jandit tagasi Lauri Leesi ja Tiina 
Mägi sekeldamisest vanalinnas 
(„Don Quijote ja Üksildane Uitaja 
Tallinnas”, ETV).

14. veebruaril kell 18 on 
plaanis koos muinsuskaitse 
seltsiga taas rääkida, kuidas 
arenevad asjad Patarei vanglaga.

Traditsiooniline pudi-padi 

laat on 16. ja 17. veebruaril kell 
12–17.

Näitusi on neli: 
„13x Valter” – Edgar Valteri 

mitu toredat tööd.
„Sirje Maris Horma – varjust 

valgusesse”. Lugu sellest, kuidas 
kunstiakadeemia tudengid tema 
töid restaureerisid.

Sirje Maris Horma piltide 
müüginäitus. Laekunud raha 
läheb fondi „Mälestus” res-
taureerimist õppiva tudengi 
stipendiumiks.

„Klaas.Tarbeklaas” – koos 
esemetega Toomas Õunapuu 
erakogust saab vaadata veel 
mõningaid trükiseid, mille tek-
kelugu on seotud Kodulinna maja 
tegevusega.

Linnamüürile ja kolme 
torni on võimalik minna, pinksi, 
põrandamalet, kabet, koroonat 
mängida ning pruugitud raamatu-
te hulgast enesele huvipakkuvat 
otsida – igal E, T, R kell 11–18, K 
kell 15–19, L ja P kell 11–16.

Astuge läbi!

E, 5. veebruar kl 14 KOHTUMINE ASTROLOOG 
MARIA ANGELIGA. Kui tõsiselt tuleb võtta horos- 
koope, millised on 2018. aasta astroloogilised ja 
15. veebruaril algava koera-aasta mõjutused.
Maria Angel on tegelenud astroloogiaga 1999. 
aastast, õppinud eri kursustel (esimene õpetaja 
oli Igor Mang, ent suurimaks suunajaks peab 
Taimi Uuesood). Igal võimalusel täiendab oma 
teadmisi nii meil kui ka mujal. Eesti Astroloogide 
Liidu liige. On aastaid kirjutanud horoskoope 
meediaväljaannetele, koostanud sünnikaarte 
ja isiklikke prognoose ning kirjutanud kolm 
astroloogilist aastaraamatut „Eesti horoskoop”. 
Võimalik soodushinnaga osta tema raamat  
„Eesti horoskoop 2018”. 

E, 12. veebruar kl 14 SÕBRAPÄEVAKONTSERT
Külla tulevad Saue päevakeskuse näitering ja 
naisansambel Rukkilill, juhendaja Tõnu Kangron.

N, 15. veebruar kl 15 TANTSUPÄRASTLÕUNA 
Tantsuks mängib LIIVABÄND.

E, 26. veebruar kl 15 EESTI VABARIIGI  
100. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE
Hopneri majas (Raekoja plats 18). Osavõtuks 
registreerimine sotsiaalkeskuse infolauas või                                                
telefonil 646 6123.

AVATUD TAIMI PITSI RISTPISTES PILTIDE 
NÄITUS 

Kolmapäeviti kell 13–15 Kesklinna Pensionäride 
Ühenduse esinaise pr M. Sume vastuvõtt. 

Igal neljapäeval kell 11–14 meditsiiniline 
nõustamine ja vererõhu mõõtmine. 

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

22.02 kell 10–12 kolesterooli ja veresuhkru 
mõõtmine.
Palume eelnevalt registreerida valvelauas või tel 
646 6123 (tasuta).
     
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 VEEBRUARIKUU ÜRITUSED

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

OPNERI MAJA 15. JAANUAR – VEEBRUAR

• T, 16. jaanuar kell 18

 MAAILMARÄNDURITE KLUBI
 Raimo Laosma aka �ujimees – jalgra� aga 

Nordkap`ist Kaplinna. Sissepääs 2 €.

• R, 26. jaanuar kell 20

• L, 27. jaanuar kell 20 Lisakontsert 
 JAREK KASAR JA KLAVER
 Kõlab valik Chalice/Jarek Kasari omaloomin-

gut. Pilet 16/14 eurot saadaval Pile� levis ja 
tund enne algust kohapeal 20 €.

• K, 31. jaanuar kell 18

 LOENG „TEE MAAGIA”
 Steve Kokker on �Chado�, �es�  esimese ek-

soo� liste teesor� de poe asutaja ja pühendu-
nud teekultuuri tundmaõppimisele juba üle 
15 aasta. Sissepääs 12 €. 

 Info ja registreerimine: huvi@hopnerimaja.eu  
või tel 645 5321

• R, 9. veebruar kell 18

 VANADE TANTSUDE KLUBI 
 Ootame kõiki tutvuma vanade seltskonna-

tantsudega! Juhendaja Madli Teller
 Sisseastumistasu 5 €.

• T, 13. veebruar kell 18

 MAAILMARÄNDURITE KLUBI
 Sulawesi saar – Valdek Udris
 Sissepääs 2 eurot

• L, 17. veebruar kell 18

 LEPATRIINU ja TAAVI PAOMETS
 Lepatriinu ehk Triinu Paomets on �es� st pä-

rit laulja ja laulukirjutaja. Ta astub üles koos 
oma venna Taavi Paometsaga, kes on tuntud 
ansamblist Avoid Dave. Pilet 15/12 € saadaval 
Pile� levis ja tund enne algust kohapeal 15€.

KURSUSED
• Hopneri Maja Hobiteater ootab uusi liitujaid.
 Grupp hakkab koos käima teisipäevi� , algusega 

kell 17.00. Juhendaja Meelis Sekk
 Osalustasu 18 €/kuus

• Hopneri Maja Noorte Vanamuusikastuudio 
ootab uusi liikmeid! Proovid toimuvad igal es-
maspäeval alates 8. jaanuar (16.30–18.00).

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

 Õpetaja Maria Staak. Kuutasu 20 €.

• Lapsevanemate kool. Toimub registreerimine 
veebruaris algavale kursusele. Grupp hakkab 
koos käima kolmapäevi�  (10 korda) algusega kell 
18. Koolitaja pereterapeut Raivo Ilmsalu

 Osalustasu 250 € kahe osaleja peale.

• Laste jooga. Neljapäevi�  kell 14.30
 Juhendaja: Kalli Suga

• Hõbedased hetked – joogatunnid seenioridele
 Neljapäevi�  kell 11. Juhendaja Kalli Suga
 Info ja registreerimine: info@kallikodu.ee või 

5560 1768

KUNSTIPÖÖNING
Anu Purre Kuns� stuudio
�smaspäev 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
Ene Pars „Ees�  triibukood” (pärimusteks� ilid)
Kunstnikku on inspireerinud ees�  rahvariide seeli-
ku triibukangas ja kangastelgedel kootud rahvavai-
bad. 

100 
VLADIMIR FUNK

97 
ZOJA LASS
JENNY KALLISAAR
LINDA EESMAA

96 
INGEBORG SCHULTZ
LYDIA MIKK
ESTER MÄGI
ELMA UNT
RAHIL SOTNIKOVA
AURORA-JULIE ÕNG
HILJA SOSI

95 
HERTA NÄREP
EMILIA STROIKOVA

94 
EVI HINT

93 
MIKHAIL SHABALIN
NADEZDA FROLOVA
VELDA METSIS

92 
VALVE SILLASTE
MARIA TŠERVOVA
ARKADIY NEVOSTRUEV
IRENE GROSSBERG

91 
ADELINA TSYGANOVA
PRASKOVIA TARASOVA
LIBE-DINE KUREMAA
LINDA LETTENS
VALENTINA TROFIMOVA
ANTONINA PETROVA

90 
RIINA ARNEMAN
SAIMA LINDUNEN
VALENTIN ZAVARZIN
LYDIA KOIK
VALVE OJA
SIMON KATZ
ANATOLI KRAVTŠENKO
LEHTA STALBERG
ELFRIEDE VINKEL
TAISIA PANOVA

85 
LIDIA BOGDANOVA
MATRENA NIKOLAEVA
TAIMI VARRES
JURI MENKA
DAVID ŠUR
ELMI KESSEL
MARIA MIROŠNITŠENKO
SIGNE PITSNER
VALENTINA VILIPERE
MARGO-HELVI SAAR
MILVI MUST

LAINE LIIVA
JAAN TAMPUU
ALEKSANDRA ŠUMILKINA
KARIN KERM
INESSA PÕLDMA

80 
REIN-ANTS MUTLI
VALVE ROOP
LEIE PÄHN
ELDUR GUTMANN
TOIVO VEISSERIK
PEARN-MÄRT LEHIS
HELGI TOOM
NIINA KOROLJOVA
VIKTOR VARLAMOV
HELVE RATT
REIN KALAMEES
NIINA GAVRILOVA
PEETER-ERIK KUBO
HELGI PRODEL
VIOLETTA IANKOVSKAIA
IJA JASENOVETS
LUDMILLA SEMENJUK
ILSE-ALIINE LAANEMETS
REET TŠIŽEVSKAJA
MATI ELGAS
NINA STEPANOVA
MARIA TSUSKAR
RITA KOPPEL
ALBINA SIIDIRÄTSEP
VIIVI KUUSPERE
LUULE LIINEV

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

19. jaanuar 2018

Tiina Mägi

Ilves – aasta loom 
Tallinna loomaaed kutsub 25. jaa-
nuaril kell 18 tutvuma tänavuse 
aasta loomaga. 

Aasta loomaks 2018 on valitud 
ilves, kes oli loomaaia üks esimesi 
asukaid ja on ühtlasi loomaaia tun-
nusloom. Loomaaia keskkonnaha-
riduskeskuses (Ehitajate tee 150, 
loomaaia läänevärav) toimuval aas-
ta looma avaüritusel räägivad pari-
mad spetsialistid ilvestest Eestis.
• Avasõnad – Tiit Maran, Tallinna 

loomaaia direktor;
• „Kus näeme ilvest 2018. aas-

tal – veebikaamera ja rajakaa-

merad” – Helen Arusoo, aasta 
looma kodulehe toimetaja;

• „Ilvese olukorrast Eestis” – 
Peep Männil, keskkonnaagen-
tuuri eluslooduse osakonna 
peaspetsialist;

• „Ilvese satelliitkaelused 2008–
2018” – Raido Kont, Tartu üli-
kooli terioloogia osakonna dok-
torant ja ilveseuurija.

Et osalejate arv on piiratud, palume 
eelnevalt registreerida kodulehel 
www.tallinnzoo.ee. Osavõtutasu on 
kolm eurot, mille eest saab kohviku-
õhtul teed-kohvi ja suupisteid.
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AVASTUSRETK

Weizenbergi elukäik oli omas ajas 
üsna tavatu, sest ta õppis, elas ja 
töötas aastakümneid välismaal ning 
jõudis ära näha iseseisva Eesti. 
Alljärgnevaga olgu tervitatud kujuri 
loomingut põhjalikult uurinud kuns-
tiajaloolane Heini Paas, kes tähistab 
sel aastal 100 aasta juubelit. 

August Weizenberg sündis 27. 
märtsil 1837 Kanepi kihelkonnas 
Erastvere vallas Ristiku kõrtsis 
kingsepa pojana. Pärast isa varast 
surma tuli perekond vaevu ots-otsa-
ga kokku, kuid ometi leidis ema või-
maluse anda pojale kooliharidust. 
Poiss ise soovis asuda õppima 
kihelkonnakooli, kus peale piiblivee-
rimise õpetati ka kirjutamist ja ar-
vutamist. Kolm talve kestnud kooli-
kursusel paistis poiss silma ilukirjas 
ning Kanepi köster Ludvig Treffner 
soovitas talle käsitöölise ametit. 
16-aastasena asuski Weizenberg 

viieks aastaks tisler Peeter Hektori 
õpipoisiks Karstemõisa. Seejärel 
oli ta tisler Erastvere mõisniku Paul 
von Ungern-Sternbergi juures, kes 
oli temaga väga rahul. Weizenberg 
oli innukas ja lähenes ülesannetele 
loovalt, haritumate mõisatöölistega 
suheldes laienes tema silmaring 
ning 1862. aastaks oli küpsenud 
otsus kodumaalt lahkuda, et võõrsil 
ennast täiendada ja maailma näha. 

Saksamaal 
peatus Weizenberg esialgu Oderi-
äärses Frankfurdis, kuid asus sealt 
edasi Berliini tislermeister Schirmeri 
juurde. Seal tuli palju tegelda peen-
nikerdusega ja Weizenberg hakkas 
pühapäeviti Berliini kunstide akadee-
mias joonistamist õppima. Suurlinn 
pakkus tähelepanuväärset ka oma 
arhitektuuri, näituste ja muuseumi-
dega, mis tekitasid üha rohkem huvi 

kunsti, eriti skulptuuri 
vastu. 1863. aastal siir-
duski Weizenberg tööle 
kipsornamentide töökot-
ta ja alustas kunstiõpin-
guid akadeemias. Seal 
oli teistest palju vanemal 
Weizenbergil raske nii 
napi koolihariduse, ra-
hapuuduse kui ka õppe-
jõudude rahulolematuse 
tõttu – need arvasid, et 
tal tuleks kunstnikuks 
püüdlemisest loobuda. 

Weizenberg ei jätnud 
jonni. Akadeemia kõrvalt 
õppis ta käsitööliste seltsi 
õhtukursustel saksa keelt 
ja kuulas üldhariduslikke 
loenguid. Seltsis model-
leeris ta oma esimesed 
skulptuurid, sh oma õpe-
taja, lektor Rothi portree, 
mis paigutati hiljem seltsi 

saali. 1865 lahkus Weizenberg Ber-
liinist lootuses, et saab Peterburis 
jätkata abiraha toel kunstiõpinguid.  
Erastveres sai ta oma endiselt leiva-
isalt Ungern-Sternbergilt soovitus-
kirja Peterburi kunstide akadeemia 
professori, Eestist pärit Alexander 
von Bocki juurde. 

Peterburis
Kohtumine akadeemikute Bocki 
ja Johann Köleriga valmistas aga 
Weizenbergile pettumuse, sest need 
soovitasid tal kunstnikukutsest loo-
buda. Stipendiumi ta kohe ei saanud 
ja pidi esmalt oma võimeid tõesta-
ma. Kaks aastat skulptuuriõpinguid 
Bocki juures lähendasid teda klas-
sitsistlikule iluideaalile. 

Weizenberg oli andekas, kuid 
sai õppejõududelt harva tunnus-
tust. Kui Köler ja Bock kuulsid, et 
Weizenberg kavatseb raiuda oma 
esimese marmorskulptuuri, naersid 
nad ta välja. Kui ta aga tööga hästi 
toime tuli, olid nad väga üllatunud. 
Kunstipublik suhtus Weizenbergi 
töödesse hästi ning mõne aja pä-
rast hakkas ta isegi oma õpetajale 
Bockile konkurentsi pakkuma. Tal oli 
piisavalt auahnust, et pakkuda oma 
töid tsaariperekonnale, kuigi tavapä-
raselt peeti seda sobivaks akadee-
mia professoritele. Pole siis ime, et 
suhted akadeemiaga halvenesid ja 
hiljemgi sai ta tunda raskusi, mida 
sealt tema teele veeretati.

Üheotsapilet Rooma
Soodsamate töötingimuste leid-
miseks läks Weizenberg 1870. 
aastal tagasi Saksamaale, kus tah-
tis jätkata õpinguid Berliinis, kuid 
siirdus sõprade soovitusel hoopis 
Münchenisse. Sealses kunstiaka-
deemias valitses uuendusmeelsem 
õppesuund ja klassitsism polnud 

Ristiku kõrtsist Rooma, 
puuvoolijast kujuriks 
August Weizenbergi (1837–1921) nimi ei ole tallinlasele 
tundmatu, sest seda kannab tänav Kadriorus ja tema Linda-
kuju järgi hakati kutsuma Rootsi bastioni. 

RIIK.RAHVAS.KULTUUR – RUMEENIA
25. jaanuar kell 18
Sel aastal alustame uue üritustesarjaga „Riik.Rahvas.Kultuur”, mis annab kogemuse maailma riikidest ja rahvastest. Üritusel kajastatakse riigi 
ajalugu, kultuuri, põnevaid fakte ja muudki. Pärast seda saame kuulda riigi rahvusmuusikat ning proovida rahvusmaitseid. Esimene riik, millega 
tutvume, on Rumeenia. Esitluse koostab ja kannab ette Rumeenia saatkond.

NÄITUSE „EESTLASED KREMLIS. EESTI SAADIKUD MAAILMAPOLIITIKAT TEGEMAS” TUTVUSTUS 
Jaanuari lõpp
Näitust tutvustab autor Ivar Raig. Oodatud on kõik ajaloohuvilised. Vajalik eelregistreerimine aadressil rrmuuseum@rrmuuseum.ee. Vaata 
ajakava https://www.facebook.com/rrmuuseum/.

RAHVARINDE MUUSEUMI FILMIPÄRASTLÕUNA
9. veebruar kell 15
Vaatame filmi „Vasaku jala reede”, mis räägib mitme seltskonna käekäigust ühe omapärase reedese päeva jooksul. Salapärase spordikoti ja  
70 aastat vana püstoli toel põimub filmis kokku kaheksa lugu, millest liigub läbi suur hulk värvikirevaid tegelasi.

SÕBRAPÄEVA ÜRITUS „ILUSAD SÕNAD”
14. veebruar kell 18.30
„Sõprus on nagu raha, seda on lihtsam teha kui hoida.” (Katherine Mansfield). Luuletaja Jaan Keskel esineb oma 
luuletustega sõprusest ja armastusest. Lisaks akustiline muusika. Osalemine tasuta ja oodatud on igas vanuses 
inimesed.

RAHVARINDE MUUSEUMIS

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

enam ainuvalitsev. Weizenberg sai 
mõjutusi eklektikasse kalduvast sak-
sa kaasaegsest skulptuurist. Huvi 
kirjanduse vastu tõi tema loomin-
gusse romantilis-lüürilise alatooni. 
Münchenis kujunes Weizenbergist 
professionaalne kujur, kuid siin puu-
dusid väljavaated erialaseks tööks. 
Pärast lühikest viibimist Viinis, kus 
ta esines oma töödega 1873. aasta 
maailmanäitusel, ostis Weizenberg 
viimase raha eest üheotsapileti  
Rooma.

Itaalia oli põhja pool elavate 
haritud eurooplaste reiside ja püüd-
luste sihtkoht juba renessansiajast 
ning iga endast lugupidav kunstnik 
tahtis seal mõnda aega töötada. 
Sinna voolas ka kunstiarmastajaid, 
kellelt võis saada toetust ja tellimu-
si. 19. sajandi teisel poolel toimusid 
rahvusluse tõusust tingitud muu-
tused. Kunstiostjad eelistasid oma 
rahvusest kunstnikke ja kunstnikud 
ise ühinesid seltsidesse samuti rah-
vuse järgi. 1873 Rooma saabunud 
Weizenberg sai keeleoskuse tõttu 
ühineda saksa kunstnike ringkonna-
ga ning leidis siin peagi üles ka oma 
kaasmaalased baltisakslased. 

Roomas töötas Weizenberg esi-
algu abilisena kujurite Karl ja Robert 
Caueri juures, kuid peagi avas parun 
Ungern-Sternbergi ja Vene saadiku 
kaasabil oma töökoja. Plaaninud 
esialgu jääda Rooma vaid pooleks, 
töötas Weizenberg seal seitseteist 
aastat. Ta oleks sinna jäänudki, kuid 
„mitte Itaalia-maa looduse iludu-
se pärast [...], vaid oma tegevuse 
pärast, sest seal on ju marmor ligi, 
ning ka abilised, kes selles tegevu-
ses on õppinud,” kirjutas ta oma 
mälestustes. Itaalias oli kujuril kõige 
hõlpsam leida tööks sobivat toor-
materjali ning oskuslikke abitöölisi ja 
meistreid. 

Oma loomingu tutvustamiseks 
esines Weizenberg aktiivselt näi-
tustel nii Itaalias, Prantsusmaal, 
Saksamaal kui ka Inglismaal ning 
hoidis sidet kodumaaga, tuues oma 
töid näitustele Peterburi ja Tallinna. 
Weizenberg ise on oma tähetunniks 
pidanud 1878. aasta Pariisi maail-
manäitust, kus välja pandud skulp-
tuur „Hamlet” tema loomingu vastu 
laiemat huvi tekitas ja suure summa 

eest ostjagi leidis. Rooma-periood 
oli Weizenbergi loomingus kunsti-
liselt kõige viljakam ja seal valmis 
1880. aastal ka skulptuur „Linda”. 

Kodumaale
Aasta pärast ebaõnnestunud esi-
nemist 1889. aasta Pariisi maail-
manäitusel otsustas Weizenberg 
naasta Peterburi. Seal oli läbisaami-
ne akadeemiaga esialgu rahuldav, 
kuid pääsemise kõrgemasse selts-
konda ja sealt tellimuste saamine 
oli raskendatud. Tsaariperekonnale 
valmistas ta vaid üksikud tööd. 
Kaheksandat aastakümmet käival 
kunstnikul suurenes soov kodumaa-
le naasta, mis õnnestus Tallinna lin-
najuhtide abiga. 

1912 ostis Tallinna linn kunst-
nikult 80 kipsskulptuuri, millega 
taheti panna alus vanasse raekot-
ta asutatavale kunstimuuseumile. 
Kogu järelevalvajaks arvati sobivat 
Weizenbergi ennast. 1914 saabuski 
kunstnik Tallinna. Mõne aja pärast, 
1920. aastal täitus Weizenbergi 
kauane unistus, kui Rootsi bastionil 
avati pronksivalatud „Linda”. Koha 

valis kunstnik ise ning skulptuur 
asetati graniitalusele platsi keskel. 
Kriitikud leidsid, et skulptuuri pai-
gutus on ebaõnnestunud. Ebapro-
portsionaalselt kõrgel alusel asetub 
figuur ebasoodsasse vaatevinklisse 
ja valgusse ning kaugelt vaadates 
pole võimalik hinnata selle detailide 
peenust. 

Tasa ja targu kaalutlemise 
asemel juhtis Weizenbergi idea-
lism, teotahe ja tunnustusvajadus. 
Kunstniku enda arvates kannustas 
teda selleks armastuse puudumine. 
Kui ta oleks saanud abielluda oma 
tööandja, saksa tisleri Hektori tütre 
Anettega, poleks ta enda sõnul ko-
dumaalt lahkunud ja oleks rahuldu-
nud kohaliku tisleri ametiga. Abielu 
eesti noormehega ei pidanud saksa 
tisler oma tütre vääriliseks. Naisele, 
kes Weizenbergile kättesaamatuks 
jäi, otsis ta asendust ilu loomisega 
kunstis.

Eero Kangor

kunstiajaloolane 

Fotomuuseumi  galeriis on 11. veebruarini avatud Gustav Germani näitus 
„Pressifoto 1957–1967”. 

Näitusel saab tutvuda Gustav Germani pressifotodega aastatest 1957–
1967. Eksponeeritud on nii ajakirjanduses avaldatud fotod kui ka need, mis 
sel ajal ei oleks saanud ilmuda. 

Gustav German (s 8.02.1933) alustas fotoalast tegevust 1954. aastal. 
Aastatel 1956–1965 kujunes noorest algajast tunnustatud fotoreporter, kel-
le kaastöö leidis kasutamist ajalehtedes, ajakirjades ja televisioonis. Tema 
fotoreportaažid on jäädvusta-
tud meisterliku kaadri- ja mo-
mendivalikuga ja paljud fotod 
pälvinud tunnustust kodu- ja 
välismaal. Oma aja iseloo-
muliku võttetehnikana leidis 
kasutamist peamiselt kolm 
kaamerat: peegelkaamera Ze-
nit, spordivõteteks mõeldud 
Leningrad ja kaamera Leica. 
Kõik näitusel eksponeeritud 
fotod on kopeeritud Nõuko-
gude Liidus toodetud kino- ja 
fotomaterjalilt. 

Näituse kuraator on Jaan 
Rõõmus.

Pressifotod poole sajandi tagant

Linda kuju. Foto: Eero Kangor 

August Weizenbergi autoportree Eesti kunsti- 
muuseumi kogust. Eesti kunstimuuseumi foto
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Eesti Vabariigi taastamise päevilt
Kui 20. augustil 2016 möödus 25 
aastat Eesti riikliku iseseisvuse 
taastamisest, üllitas Kesklinna va-
litsuse allasutus Rahvarinde muu-
seum kogumiku pealkirjaga „Olid 
alles ajad! Taasiseseisvunud Eesti 
Vabariik 25”. See sisaldas hulga-
liselt põnevaid meenutusi lähiaja-
loost, mida hakkame Eesti juubeli-
aastal valikuliselt avaldama. Sest 
– iseseisvuse taastamiseta poleks 
meil ka võimalust oma riigi juube-
lit tähistada. 

Täna avaldame raamatu 
koostaja, ajaloodoktorant Helen 
Lausma-Saare sissejuhatuse.

Inimelus on veerand sajan-
dit pikk aeg; lapsest on kasvanud 
täisealine, kes omakorda on valmis 
andma elu uuele põlvkonnale. Seda 
põlvkonda ei seo pikkade okupat-
siooniaastatega enam isiklikult mis-
ki; tema jaoks on see lihtsalt aja-

lugu, üks süngemaid ajajärke oma 
rahva minevikust. Kuid tundmata 
oma rahva ajalugu, ei oska ükski 
põlvkond väärtustada vabadust. 

Möödunud sajandi lõpul aktiiv-
selt oma ideede eest seisnutel on, 
mida järeltulijatele jutustada. Mida 
rohkem mälestusi on tulevaste põl-
vede jaoks talletatud, seda rikkam 
ja värvikam on ajaloopärand. Mida 
rohkematest vaatenurkadest suu-
dame toimunut vaadelda ja hinnata, 
seda tõepärasema ülevaate saame. 
Antud juhul on meil võimalik läbi 
ühiskonnateadlaste, poliitikute, kul-
tuurikorüfeede, ajaloolaste ja oma 
ala spetsialistide silmade saada 
väga mitmetahuline sissevaade 
oma lähiajalukku. Järjekordselt või-
me lugedes tõdeda, et mälestused 
ei ole kunagi mustvalged, vaid ää-
retult värvirohked ning seetõttu ka 
kaasahaaravad.  

Murdeliste aastatena lähiaja-
loost tavatseme esile tõsta sünd-
musi ajavahemikust 1988–1991. 
Need olid aastad, mil kujunesid rah-
valiikumised ja nende kaudu oma-
korda paljud ühised ettevõtmised 
vabaduse saavutamiseks. 1988. 
aasta 13. aprilli õhtul Eesti Televi-
siooni otsesaates „Mõtleme veel” 
avalikustas ühiskonnateadlane 
Edgar Savisaar idee moodustada 
Rahvarinne. Toimusid muinsuskait-
sepäevad, loomeliitude pleenum, 
öölaulupeod, „Eestimaa laul” ja 
kõige tipuks kogu Baltikumi ühen-
danud Balti kett ... 

Raamatu raskuskese on ajava-
hemikul 1990. aasta 18. märtsist 
kuni 1991. aasta 20. augustini. See 
periood Eesti NSV ülemnõukogu 

valimistest iseseisvuse taastamise-
ni on läinud ajalukku ka Rahvarinde 
valitsuse ja demokraatia taassünni 
ajana Eestis. Meenutame lühidalt, 
mis toimus nende kahe daatumi 
vahel.

18. märtsil 1990 toimusid esi-
mesed demokraatlikud valimised 
Eestis pärast 1934. aastat. Üles oli 
seatud 462 kandidaati, kes esinda-
sid mitmesuguseid parteisid, ühen-
dusi ja liikumisi. Lisaks oli neli koh-
ta reserveeritud Eestis paiknevate 
Nõukogude Liidu väeosade esinda-
jatele. Rahvas valis ülemnõukokku 
eeskätt aastail 1988–1990 vaba-
dusliikumises esile tõusnud poliiti-
kuid. Eriline edu saatis Rahvarinnet, 
kes hõivas valitud parlamendis 44 
kohta. Tugevalt olid esindatud ka 
Eestimaa Kommunistliku Partei 
(EKP) liini esindavad rühmitused 
(sh Vaba Eesti). 

30. märtsil toimus vast vali-
tud ülemnõukogu esimene istung. 
Rahvarinne alustas kohe oma prog-
rammi elluviimist Eesti iseseisvu-
mise taastamisele suunatud kursil. 
Ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust 
staatusest tunnistas Nõukogude 
riigivõimu ebaseaduslikuks selle 
kehtestamise hetkest alates ning 
kuulutas, et algab üleminekupe-
riood Eesti Vabariigi taastamiseks. 
3. aprillil nimetati Eestimaa Rahva-
rinde liider Edgar Savisaar valitsuse 
esimeheks – peaministriks. Ehkki 
tema kabineti koosseisu kuulus 
inimesi ka väljastpoolt Rahvarinnet, 
tuleb seda siiski nimetada Rahva-
rinde valitsuseks.

Valitsusele ei antud sadatki 
päeva rahulikult tööd teha. Esimes-

Kesklinna horoskoop
 JÄÄR 21.03.–20.04.

See aasta toob sulle palju pidusid ja 
raha, aga ka rohkelt tööd. Ole val-
mis eriti tegevusrohkeks eesseis-
vaks kuuks ja hoia autoga sõites 
silmad lahti!

 SÕNN 21.04.–21.05.
Raha leiab sind varsti üles, seda 
tänu võimukamale positsioonile 
poliitikas või äris. Ära tõrju taga-
si kasulikke suhteid, samuti mitte 
romantilisi tundeid – peagi on ju 
kevad!

 KAKSIKUD 22.05.–21.06.
Tee tööd ja näe vaeva, küll tuleb ka 
armastus. Kindlasti ei teeks ka puh-
kus paha. Ükskõik mis juhtub, õi-
ged sõbrad on sinuga – sõbra tun-
nebki ju ära nii heas kui ka halvas. 
    

 VÄHK 22.06.–22.07.
Ära jää kivi alla konutama! Aasta 
on hea enese näitamiseks nii ava-
likul areenil, tutvuskonnas kui ka 
lähisuhetes. Mõelda tasub millegi 
uuega alustamisele või vanaga jät-
kamisele.

 LÕVI 23.07.–22.08.
Valmistu hüppeks – korraliku ära-
tõukega võid lennata päris kõrgele 
ja kaugele. Ühtki kasulikku uut tut-
vust ei maksa ära põlata ega va-
nasse kaevu enne uue valmimist 
sülitada.

 NEITSI 23.08.–23.09.
Sinu väärt omadused ei jää teistele 
märkamata ning toovad uusi sood-
said töö- või elukohapakkumisi, 
paremal juhul isegi mõlemat. Oska 
olla tänulik! 
  

 KAALUD 24.09.–23.10.
Sinu tahtmiste ja võimaluste kaa-
lukausid hakkavad tänavu kenasti 
tasakaalu minema. Hoia vaid kainet 
mõistust, häid suhteid ja ära põlga 
ka tööd. 

 SKORPION 24.10.–22.11.  
Tundub, et sel aastal torkad teravalt, 
aga mitte valusalt. On ka aeg – aas-
ta pärast on ju valimised! Nii et ära 
jää üheski seltskonnas tahaplaani-
le, vaid haara kohe ohjad.

 AMBUR 23.11.–21.12.
Iga kütt tabab lõpuks märki ja sinule 
jõuab see aeg kätte nüüd. Esialgu 
ei tarvitse sellest arugi saada, aga 
varu kannatust ja säti silma foo-
kust – valgus hakkab tunnelis kohe 
paistma!
 

 KALJUKITS 22.12.–20.01. 
Olgu mägi kuitahes kõrge ja kalju 
järsem kui sein, ikka üritad sellest 
üles ronida. Ja kui oled kord tipus, 
siis võtad kõik, mis võtta annab. 
Rõõm saavutusest maksab ka mi-
dagi!
  

 VEEVALAJA 21.01.–19.02.
Oma riigi juubeliaastal jätkub sul 
rohkesti tegevust. Ja seda mitte 
ainult kaaskondsete eest hoolitse-
misega, vaid ka oma eesmärkide 
püüdmisel. Ponnistus viib sihile! 

 KALAD 20.02.–20.03.
Sa ei pea jääma sogasesse vette 
ootama, millal näkkab. Õigupoolest 
hakkab sul näkkama ükskõik kus, 
millal ja kellega tahes. Lausa särad 
edust ja õnnest!  

19. jaanuar 2018

Eesti
seitsmevõistleja

VIIMANE RÜÜTEL. Arnold Rüütli 
jäljed Eesti pinnal ja ajas

Rüütel olla ei ole Eestis kerge olnud, 
ei aastasadu ega -kümneid tagasi. 
Mõnigi tahtnuks Rüütli kõrvaldada 
– vähemasti võimult. Selle õnnes-
tumisel oli aga pettunuid kordades 
rohkem. Eesti rahvas hindas Arnold 
Rüütlit teistest poliitikutest enam nii 
ülemnõukogu esimehe kui ka Va-

bariigi Presidendina.  Tema elu hõl-
mab ja peegeldab peaaegu tervet 
sajandit Eesti ajaloost kõigi selle tu-
medate ja helgete aegadega. Rüütel 
on elanud truu ja töökana mitte ai-
nult koos oma rahva, vaid ka oma 
teadlasest abikaasaga. 

Sündinud 10. mail 1928 Saare-
maal, alustas Arnold Rüütel seal ka 
oma põllumajandusega seotud kar-
jääri, mis jätkus Tartus sovhoosidi-
rektori ja põllumajandusakadeemia 
rektorina.  Tema kõrge maine rahva 
silmis ja rahvusvaheline tuntus põhi- 
neb 16. novembril 1988 vastuvõe-
tud suveräänsusdeklaratsioonil ja 
selle kaitsmisest alanud konfliktil 
Moskvaga, millest algas NSV Liidu 
lagunemine. 

Eesti kiirel arengul pärast ise-
seisvuse taastamist oli oma sot-
siaalne hind. Ühiskond polariseerus 
edukuse alusel ning lõhe „esimese 
ja teise Eesti” vahel kärises kriitili-
seks. Vabariigi Presidendina oli Ar-
nold Rüütli missioon ületada lõhe ja 
hoida kestliku arengu kurssi. Kuid 
toetust ja aega jäi tal napiks...      

Paljudel on temast oma lugu 
rääkida, ta on pikki aastaid elanud 
meie seas ja silme all ning see- 
pärast tundub, et teame Rüütlist 
kõike. Aga kas ikka teame? Raamat 
avab tema eluga seotud sündmuste 
põhjusi ja tagamaid.

Kirjastus Kunst 2017. 368 lk.

HUVITAV  RAAMAT

tena ründasid teda tollaste ajaleh-
tede kajastusel EKP eestimeelsest 
nomenklatuurist pärit Vaba Eesti ja 
rahvuslikkust lipukirjaks seadnud 
Eesti Kongressi esindajad, kes moo-
dustasid enamlaste-kelamlastena 
tuntuks saanud liidu. Eesti Kongres-
sist kasvas peagi uue võrsena partei-
poliitikasse Isamaa (hiljem Isamaaliit 
ja nüüdseks Isamaa ja Res Publica 
Liit), ühendus Vaba Eesti toitis aga 
paljusid tulevasi parteisid, sh Refor-
mierakonda. 1990. aasta lõpul viis 
aga nende kahe ühteheitmine kohe 
katseni kukutada rahva valitsus, de-
mokraatlike valimistega võimule tul-
nud Rahvarinde valitsus.

1991. aasta jaanuarikriisi ajal 
suutis seesama valitsus hoida Eestit 
teistes Balti riikides toimunud veriste 
sündmuste kordumisest ning rajada 
tükk tüki haaval omariikluseks vaja-
likku haldus- ja õiguslikku baasi. 

20. augustil 1991 korraldas Rah-
varinne Tallinnas Vabaduse väljakul 
massimeeleavalduse juhtmõttega 

„Diktatuur ei lähe läbi”, et mõista 
hukka Moskvas tehtud riigipöörde-
katse laguneva impeeriumi reani-
meerimiseks. Meeleavaldusel aval-
dati toetust putši vastu välja astunud 
Boriss Jeltsinile ning kutsuti valmis-
tuma streikideks. Vabaduse väljaku 
improviseeritud tribüünilt veoauto 
kastist kõnelesid Rein Veidemann, 
Edgar Savisaar, Heinz Valk, Enn 
Põldroos, Marju Lauristin ja nõudsid, 
et ülemnõukogu kuulutaks välja Eesti 
Vabariigi taastamise. 

Tol sündmusterohkel päeval koh-
tus ülemnõukogu esimees Arnold 
Rüütel Balti sõjaväeringkonna ülema 
asetäitja kindral Melnitšukiga ja 
keeldus sõjaväele allumast. Nõu-
kogude sõjaväelased ründasid tele-
torni. Sama päeva õhtul julgestasid 
vabatahtlikud Toompead, raadio- ja 
telemaja. 

Kell 23.03 võttis Eesti Vabarii-
gi ülemnõukogu 69 häälega vastu 
otsuse Eesti riikluse taastamisest; 
Rahvarinde saadikud hääletasid 

üksmeelselt selle poolt. Vastuvõetud 
deklaratsioonile oodati heakskiitu 
eelkõige saatusekaaslastelt Ida-Eu-
roopas. Neist esimesena tegi seda 
Venemaa ja andis oma toetusega 
hoo Eesti taasiseseisvumise tunnus-
tamise „paraadile” kogu maailmas... 

Rahvarinde muuseumi toime-
tiste teine väljaanne „Olid alles ajad! 
Taasiseseisvunud Eesti Vabariik 25” 
koondab toonaste rahvarindelaste, 
Rahvarinde muuseumi juurde loodud 
Rahvarinde seltsingu liikmete mee-
nutusi päevadest ja tegudest, mis 
viisid Eesti iseseisvuse taastamiseni. 
Avame raamatu ... ja lehekülg lehe-
külje järel saame osa neist pöörde-
listest sündmustest, meie vaba riigi 
taassünni saagast. See on meie ühi-
ne ajalugu, nagu seda tehti veerand 
sajandit tagasi.

Helen Lausma-Saar
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Председатель городского собрания и 
председатель таллиннской комиссии 
ЭР100 Михаил Кылварт подтвердил, 
что празднование 100-летней го-
довщины нашего государства про- 
длится в целом 3 года и в Таллинне 
обещает быть богатым событиями 
и эмоциями. На площади Вабадузе 
установлены мощные цветовые 
инсталляции, добавится еще семь 
решений, а летом следующего года 
также бренд-волл Таллинна (стена 
для фотосъемки). 

Юбилейный год, по словам Кыл-

варта, посвящен детям и молодежи. 
Город инициировал проект «100 
игровых площадок для таллиннских 
детских садов», но на самом деле 
детским садам подарят 126 новых 
площадок. День Таллинна будет 
праздноваться 15 мая хоровым 
пением школьников на площади 
Вабадузе. Там же 1 июня состоится 
певческий праздник детских садов  
SadaSäraSilma. Для детей постарше 
18 августа будет организован фести-
валь молодежной уличной культуры. 

Поскольку государства-соседи 

Эстония, Латвия и Литва празднуют 
свое 100-летие в одном и том же году, 
на главных площадях всех трех стран 
состоятся совместные концерты. Кон-
цертное турне оркестров балтийских 
столиц пройдет 18.08–01.09. В Риге, 
Таллинне и Вильнюсе будут разбиты 
также цветочные грядки в цветах 
флагов трех стран. 

Наряду с детьми и молоде-
жью приглашаются к участию и все 
остальные; мероприятия пройдут по 
всему городу. Одним из центральных 
событий является выставка произ-

ведений золотого века эстонского ис-
кусства «Радость в сердце Таллинна», 
которая откроется в здании ратуши, 
чтобы отметить и юбилей Эстонии, 
и 100-летие с того времени, когда 
Таллинн стал столицей государства. 
В бюджет юбилейной программы 
город Таллинн запланировал 1,3 млн 
евро, кроме того, инвестиции комму-
нального департамента в различные 
световые решения в размере почти 
полумиллиона евро. Все мероприя-
тия можно найти на домашней стра-
нице ЭР100  https://www.ev100.ee/. 

Юбилейный год сфокусирован на детях и молодежи 
В фокусе разносторонней программы «Эстонская Республика – 100» в Таллинне 
находится молодежь, но город предложит впечатляющие мероприятия для всех своих 
жителей и гостей.  

В наступившем году мы отмечаем 100-летний юбилей нашего государ-
ства. Сто лет – это достойный повод для того, чтобы подумать о наших до-
стижениях, порадоваться нашим победам и успехам, чтобы праздновать 
и ликовать. Однако, к сожалению, не у каждого из нас и в этом году есть 
причины для радости, празднования и торжеств. В год, когда по всем воз-
можным подсчетам Эстония достигла своего совершеннолетия, остаются 
люди несчастные, нуждающиеся в помощи и поддержке, страдающие от 
одиночества. Если мы хотим действительно достойно отпраздновать юби-
лей, мы должны в первую очередь подумать о них.

Почти каждый житель Эстонии на сегодня знает, как выглядит стиль-
ный и хорошо узнаваемый логотип празднования столетия Эстонской Ре-
спублики – EV100. Его можно увидеть на улицах и телеэкранах, в газетах и 
рекламных проспектах, на календарях и сувенирах, в компьютерной гра-
фике и, конечно, в нашей газете. Мы встречаем этот логотип на концертах, 
фестивалях, конференциях, праздниках песни и танца, спортивных меро-
приятиях. Но будет ли это красивое изображение связано с радостью и для 
тех, кому все эти рекламные носители и события не адресованы, у кого нет 
ни времени, ни возможностей посетить все эти мероприятия?

Однако у каждого из нас есть возможность сделать такой подарок 
Эстонской Республике, который будет дороже и ценнее любых материаль-
ных подарков и юбилейных торжеств. Мы хотя бы на миг можем подумать 
о тех, кому радостное настроение по какой-либо причине недоступно, это в 
первую очередь малообеспеченные, пожилые, оставшиеся в одиночестве 
люди, и сделать свой подарок им. Этот подарок не обязательно должен 
быть большим или дорогим, достаточно одного малого доброго дела. Это 
может быть помощь в приобретении дров для печки или в организации 
домашних дел, какое-то небольшое пожертвование или несколько вечер-
них часов, которые мы посвятим общению с человеком, не имеющим воз-
можности поделиться с кем-нибудь своими радостями и печалями.

Юбилейный год ведь достаточно продолжителен для того, чтобы 
в течение этого времени мы успели подготовить своему государству и 
обществу больше одного подарка. Мы даже могли бы поставить себе це-
лью совершить за этот год сотню малых добрых дел, чтобы помочь быть 
счастливее тем, кому каждый день это не удается. Но даже если сотни дел 
не получится, то будет достаточно и нескольких добрых поступков, чтобы 
достойно отметить 100-летие Эстонской Республики.

Хорошего юбилейного года!

100 малых добрых дел

Следующий номер Kesklinna Sõnumid выйдет 16 февраля.

Владимир Свет

старейшина Кесклинна

Старший специалист по защите детей 
Кесклинна Марге Рунги признана од-
ним из лучших социальных работников 
Таллинна в 2017 году. 

«Мы проработали вместе почти 15 лет, 
это достаточное время, чтобы узнать чело-
века и уметь адекватно его оценивать», – 
сказала Марье Пальяк, заведующая отделом 
социального обеспечения и начальник Мар-
ге Рунги. «Марге – очень хороший команд-
ный работник, уравновешенная и преданная 
своему делу».  

Марге Рунги в отделе социального обе-
спечения занимается семьями с детьми с не-
достатком здоровья. «Это непростая работа, 
но ей удалось установить хороший контакт и 
доверительные отношения с родителями», – 

говорит Марье Пальяк. 
На состоявшемся в ратуше торжествен-

ном приеме десятерых лучших социальных 
работников чествовали вице-мэр Тынис 
Мельдер и заведующий департаментом 
здравоохранения и социальных дел Вахур 
Келдрима. 

«Социальная работа имеет неоценимое 
значение, иногда работать приходится без 
оглядки на  время, красные дни календаря 
и прочие вещи», – подчеркнул вице-мэр. По 
его словам, несомненно, сложно оценить и 
измерить заботливость, сердечность, разде-
ленную радость, трудолюбие и волю к рабо-
те, готовность прийти на помощь и профес-
сионализм. Поэтому он выразил признание 
всем социальным работникам. 

Наш социальный работник заслужил признание

Марге Рунги  получает 
благодарственную грамоту из рук 
вице-мэра Тыниса Мельдера.

По случаю юбилея страны Дом Стенбока украсит синий цвет нашего флага. Фото Каупо Калда 

С 16 января в 
управе района 
Кесклинн начи-
нает свою работу 
новый замести-
тель старейшины 
–Ану Аус, которая 
ранее работала 
советником вице-
мэра.
Ранее Аус работала в 

детской школе Аудентес и в детском саду Палли-
пыннь. В 2012 году она окончила Таллиннскую 
педагогическую семинарию по профессии вос-
питатель детского сада. Сейчас Ану учится в ма-
гистратуре на факультете социальной работы. С 
2013 по 2017 работала помощницей старейши-
ны в социальной сфере, а с прошлого года Ану 

стала работать советником вице-мэра в ком-
мунальной сфере. В управе района Кесклинн ее 
сферами ответственности станут социальная и 
культурная работы. 

„Я рада, что смогу внести свой вклад в 
развитие сферы социального обеспечения и 
культуры,» сказала Ану Аус. «Я высоко ценю 
конструктивное сотрудничество между людьми 
и  департаментами и надеюсь на установление 
доверительных отношений.“ 

Старейшина управы Кесклинн Владимир 
Свет подчеркнул: „Ану внесет свежесть и энер-
гию в управление как социальной, так и куль-
турной сферой. Когда к этому добавится еще 
опыт и трудоспособность второго заместителя 
старейшины - Юри Лумпа, то у нас есть всё, что-
бы своевременно и сбалансированно развивать 
центра города.“ 

Заместителем старейшины Кесклинн стала Ану Аус
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ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

2018 год обещает принести в Кесклинн заметные 
перемены, поскольку в бюджете Таллинна намечены 
крупные суммы инвестиций в развитие нашего городского 
пространства.
Мэр Таллинна Таави Аас в ходе об-
суждения проекта бюджета столицы 
в городском собрании сказал, что 
по-прежнему важными сферами 
остаются образование, городской 
транспорт, дорожное строительство, 
окружающая среда и социальное 
обеспечение. «Почти каждый третий 
евро из бюджета 2018 года пойдет 
на нужды образования – в школы, 
детские сады. Эти расходы – залог 
нашего будущего», – отметил Аас.

Бюджет учитывает интересы не 
только населения, но и городской 
среды в широком смысле слова. 
Создание новой среды и при этом 
сохранение ценной старины, по 
словам мэра, также важны. Далее 
мы представим обзор того, каковы 
важнейшие инвестиции в этом году 
в Кесклинне.

Крупные инвестиции
Дорога Рейди теэ, без сомнения, 
является значительным проектом 
десятилетия в районе Кесклинн. 
Из-за разногласий и споров начало 
строительства замедлилось, однако 
скорее всего оно начнется в этом 
году. В бюджете этого года на стро-
ительство Рейди теэ запланировано 
в общей сложности более 14 млн 
евро, большую часть из которых на-
мечено получить за счет зарубежно-
го финансирования.

Связь между портом Вана-
садам и центром города также 
относится к числу крупных проектов, 
реализация которого распределена 

на несколько лет. В программах раз-
вития и в бюджете он назван «Про-
ект развития среды мобильности 
между портом Ванасадам и центром 
города», в рамках которого раздро-
бленные сейчас центры притяжения 
в центре Таллинна объединяются 
в одно целое. Несущей осью здесь 
должна стать новая главная улица, 
которая включает в себя начало 
Пярнуского и Нарвского шоссе, а так-
же – на следующем этапе – примы-
кающие к магистралям кварталы. 
Первоочередной задачей является 
создание дружественной человеку 
городской среды. В общей сложно-
сти стоимость проекта составляет 
более 11 млн евро, из которых в 
этом году планируется инвестиро-
вать почти 1,3 млн евро. И эта сумма 
поступит из городского бюджета не 
полностью, а также большей частью 
за счет зарубежного финансирова-
ния.

Начала реконструкции ули-
цы Гонсиори мы с нетерпением 
ждали еще в прошлом году, одна-
ко поскольку на 2017 год Эстонии 
выпало председательствовать в 
Европейском Союзе, движение в 
Таллинне стало особенно напряжен-
ным и сроки начала работ пришлось 
немного перенести. На сегодня для 
их проведения резервировано более 
1,7 млн евро, из которых большая 
часть также будет покрыта за счет 
зарубежного финансирования.

Целый ряд велосипедно-
пешеходных дорожек также 

запланирован для строительства 
– с таким пожеланием выступили и 
жители Кесклинна, чтобы любителей 
движения не обделили вниманием. 
На сегодняшний день для строи-
тельства велопешеходной дорожки, 
которая соединит улицу Фильтри с 
Кадриоргом и единым терминалом 
Юлемисте, запланировано 146 500 
евро. На строительство велопеше-
ходной дорожки, соединяющей 
улицу Каларанна в районе порта и 
дорогу Рейди теэ, будет выделено 
в общей сложности 150 750 евро.  
В строительство велопешеходной 
дорожки в районе озера Юлемисте 
на Тартуском шоссе между дорогой 
Леннуяама и Старо-Тартуским шос-
се выделяется в этом году более  
292 000 евро. Весомую роль в фи-
нансировании всех этих объектов 
также сыграет зарубежное финан-
сирование.

В парке Таммсааре продол-
жатся масштабные работы по пере-
стройке. Архитекторы Отть Кадарик, 
Михкель Тюйр, Катерина Веэрде и 
Кадри Тамме в 2012 году состави-
ли проект реконструкции, который 
обещает совершенно фантастиче-
ски преобразовать среду в парке. 
В парке появятся так называемые 
активные и пассивные зоны, места 
хватит и тем, кто спешит, и тем, кто 
хочет отдохнуть. В нынешнем го-
родском бюджете на завершение 
реконструкционных работ в парке 
отводится более 2,1 млн евро.

Кесклинн стремительно развивается

Отслужившие свое в рождественский 
период елки мы собираем в пяти ме-
стах в Старом городе: 
• парковка центра Nautica (быв. 

Norde Centrum) на ул. Ахтри, 9;  
• площадка на Плеэкмяэ на пере-

крестке ул. Иманта, Лийвалайя и 
Юхкентали;

• площадка под виадуком Пярну 
мнт;

• зона парковки между кафе Веси-
вярава и Кадриоргским стадио-
ном;

• парковка на ул. Вяйке-Раннавя-
рава, 6. 

Старейшина Кесклинна Владимир 
Свет настоятельно напоминает, что-
бы в контейнеры для сбора рожде-
ственских елок не приносили бытовой 
мусор, строительный мусор и другие 
отходы. Нельзя также бросать елки ря-
дом с контейнерами, в зоне городского 
озеленения или в местах, где обычно 
сдают отходы. Разумеется, елки мож-
но привозить и на городские станции 

по приему отходов. Обозначенные 
контейнеры для сбора елок будут нахо-
диться в вышеназванных местах до 26 
января. «Затем мы планируем вместе 
с частью города Кристийне организо-
вать 28 января вечером в 18.00 на дет-

ском стадионе между улицами Суур- и 
Вяйке-Амеэрика роскошное шоу 
сжигания рождественских елок под 
названием Talvetuli («Зимний огонь»). 
Мероприятие бесплатное, стоит прий- 
ти всей семьей», – приглашает Свет.

Больше всего изменится учет необла-
гаемого налогом дохода для работаю-
щего пенсионера, для которого также 
начнет действовать необлагаемый 
налогом доход до 500 евро, зависящий 
от размера дохода, однако исчезнет 
дополнительное освобождение от 
уплаты подоходного налога с пенсии.

Если Вы – работающий пенсионер 
и получаете ежемесячно, помимо зар-
платы, также пенсию от Департамента 
социального страхования (в том числе 
пенсия по старости, пенсия по потере 
кормильца, пенсия по нетрудоспособ-
ности, специальная пенсия и добавки к 
пенсии) суммарно менее 1200 евро, то 
к Вам применяется освобождение от 
уплаты подоходного налога с 500 евро.

Если брутто-зарплата и пенсия 
суммарно превышают 1200 евро, то 
Вы можете узнать размер необлага-
емого налогом дохода по формуле 
500 – 0,55556 × (Ваш ежемесячный 
доход суммарно – 1200) и соответ-
ственно полученной сумме можете 
представить заявление о применении 
необлагаемого налогом дохода. Для 
упрощения его расчета в интернете 
имеются калькуляторы, которые по-
могут Вам подсчитать точную сумму 
необлагаемого налогом дохода. На-
пример, калькулятор, находящийся 
на веб-странице kalkulaator.ee, с помо-
щью которого Вы можете подсчитать 
свой необлагаемый налогом доход, а 
также попробовать различные про-
гнозы доходов.

Вы должны учесть, что работо-
датель или Департамент социального 

страхования не знают и не могут за-
считывать Вашу зарплату и пенсию 
суммарно. Таким образом, Вы сами 
должны решить, на какую сумму 
представлять заявление о примене-
нии необлагаемого налогом дохода 
работодателю или Департаменту со-
циального страхования.

Пример.
Если Вы зарабатываете ежемесячно 
брутто-зарплату 1000 евро и полу-
чаете пенсию по старости 425 евро, 
то в соответствии с декларацией о 
доходах Ваш годовой доход составляет  
17 100 евро, в случае которых размер 
необлагаемого налогом дохода со-
ставляет 4500 евро в год или 375 евро 
в месяц. Для того чтобы избежать 
доплаты подоходного налога после 
представления декларации о доходах, 
Вы сами должны уведомить работо-
дателя или Департамент социально-
го страхования, чтобы Вам засчитали 
375 евро в месяц в качестве необлага-
емого налогом дохода. Если в течение 
года поступят иные непредвиденные 
доходы, то Вы можете отметить, на 
всякий случай, меньшую сумму в каче-

стве необлагаемого налогом дохода. 
Таким образом, в 2019 году Вам удаст-
ся избежать доплаты подоходного 
налога после декларирования доходов.

Если Ваши ежемесячная пенсия и 
брутто-доход в среднем превышают 
2100 евро, то со следующего года весь 
Ваш доход (в том числе пенсия) будет 
облагаться налогом. По сравнению с 
2017 годом, работающий пенсионер, 
который получает более 2100 евро в 
месяц, будет получать в месяц на руки 
сумму до 83 евро меньше.

Укажите свои контактные данные, 
используемые в э-НТД! Mы сообщим 
Вам о том, что с учетом размера Ва-
шего дохода будет достигнут необ-
лагаемый налогом доход, который 
был предусмотрен Вами. В нашей 
электронной среде Вы также можете 
самостоятельно следить за этим. До-
полнительную информацию о необла-
гаемом налогом доходе Вы найдете на 
домашней странице Налогово-тамо-
женного департамента www.emta.ee/
maksuvaba-tulu.

NB! Дополнительные разъяс-
нения на инфочасе – см. объявле-
ние на стр. 14. 

Все жители района Кесклинн могут принести свои 
старые рождественские елки до 26 января в контейнеры 
для их сбора и прийти через два дня после этой даты 
полюбоваться огненными скульптурами. 

Рост необлагаемого налогом дохода в следующем году 
до 500 евро означает, что необходимо следить за своим 
годовым брутто-доходом. 

Собираем старые рождественские елки 
для огненного шоу

Как работающий пенсионер рассчитаeт 
необлагаемый налогом доход?

Старейшины районов Кесклинн и Кристийне Владимир Свет и Яанус 
Рийбе привезли свои рождественские елки в контейнер на парковке 
Nautica. 

Такой вид вскоре откроется на центр Таллинна со стороны проспекта Лаагна

ЗАПОМНИТЕ:
• Необлагаемый налогом доход может засчитать работодатель, а в случае 
работающего пенсионера – работодатель или Департамент социального 
страхования.
• В случае нескольких доходов только Вы сами знаете размер своего общего 
дохода, поэтому рассчитайте необлагаемый налогом доход или используйте 
калькуляторы, находящиеся на веб-странице.

Начиная с этого года размер доплаты к пенсии в 
Таллинне повысился с прежних 76,70 до 100 евро. 

По словам вице-мэра Тыниса Мельдера, Таллинн уже 
годами платит пенсионерам единоразовое пособие, но 
теперь есть повод порадоваться, поскольку в городском 
бюджете этого года найдены средства для повышения 
размера пособия до 100 евро.  

Доплата к пенсии выплачивается получателям пен-
сии по старости и нетрудоспособности и совершеннолет-
нему получателю народной пенсии и пенсии по потере 
кормильца при условии, что ходатайствующий о пособии, 
по данным регистра народонаселения, является жителем 
Таллинна как минимум в течение года до 1 января в год 

представления ходатайства и внесен в государственный 
регистр пенсионного страхования. Право на ходатайство 
действует в течение 2 месяцев (месяц, предшествующий 
месяцу рождения, и месяц рождения). Порядок выплаты 
пособия предусматривает, что о пособии нельзя хода-
тайствовать в год выхода на пенсию. Заявление должны 
представлять только ходатайствующие впервые. 

«Таллинн заботится о своих пожилых жителях и я по-
лагаю, что в 100-летнюю годовщину Эстонской Республи-
ки это хороший подарок горожанам пенсионного возрас-
та. Это действительно очень существенное повышение 
для многих людей», – сказал вице-мэр Мельдер.  

Доплата к пенсии выросла до 100 евро
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ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

Молодежный центр Кесклинна подготовил новую 
программу мероприятий на 2018 год, в рамках которой 
предусмотрено множество различных интересных 
занятий для молодежи.

Одним из важных событий этого года является праздно-
вание 100-летия Эстонской Республики. В честь юбилея 
мы организуем вечер эстонской культуры, в котором 
смогут принять участие как дети, так и их родители. Мы 
планируем пригласить в молодежный центр иностран-
ных студентов, чтобы поделиться своими мнениями и 
впечатлениями об Эстонии. Для гостей центра выступит 
ансамбль эстонских народных танцев. Мы будем смо-
треть эстонские фильмы, вместе готовить некоторые 
национальные блюда, слушать музыку, знакомиться с 
интересными фактами об Эстонии, а также проведем 
викторину. Для молодежи это хорошая возможность по-
лучить новые знания о нашей стране и новый опыт. 

Вторым новым мероприятием молодежного центра 
станет День девочек, в рамках которого можно научиться 
ухаживать за своей внешностью, использовать для этого 
подходящие средства, а также узнать многое другое.  Ос-
новываясь на отзывах девочек, мы знаем, что эта тема 
для них привлекательна и очень близка. Целью меропри-
ятия является помочь им быть более уверенными в себе, 
вдохновить на творческую смелость и полет фантазии. 

В рамках новой программы мероприятий мы также 
организуем вечер Playback, участвующие в котором ре-

бята и молодежные работники смогут перевоплотиться в 
знаменитостей, а молодежь попробует себя в чем-то не-
ординарном и испытает свои возможности. 

Поскольку для молодежного центра Кесклинна 
очень важно сотрудничество с партнерами, в этом году 
одним из самых значимых видов деятельности станут 
встречи молодежных центров – вечер талантов, караоке, 
турниры по настольному теннису и другие мероприятия, 
на которых ребята вновь получат  возможность прове-
рить свои силы, поупражняться в выступлениях, а также 
проявить себя. 

В этот году мы планируем еще активнее заниматься 
волонтерским клубом молодежного центра, предостав-
ляя молодежи разнообразные возможности развивать-
ся и развивать наш район. В планах клуба найти новых 
активных членов и вместе начать волонтерскую работу и 
за пределами Таллинна, а также посвятить время спло-
чению клуба с помощью множества мотивационных 
мероприятий.

Мы ждем вас в молодежном центре Кесклинна по 
адресу Рауа, 23. Следите за информацией на нашем веб-
сайте или в Фейсбуке: http://www.tallinnanoored.ee/  
https://www.facebook.com/tallinnanoored/ 

Молодежный центр Кесклинна 
предлагает увлекательную деятельность

Молодой коллектив молодежного центра Кесклинна.

Таллиннцы пользуются услугами 
бесплатного городского обще-
ственного транспорта вот уже 
пять лет и их удовлетворенность 
этой услугой только растет.

«По данным исследования уров-
ня удовлетворенности, горожане в 
прошлом году поставили обществен-
ному транспорту среднюю оценку 
4,08 балла, – сказал мэр Таави Аас. 
– До перехода на бесплатную рабо-
ту средняя оценка общественного 
транспорта была на уровне 3,73. 
Вспомним, что пять лет назад Тал-
линн перешел на бесплатный обще-
ственный транспорт и тогда критики 
предостерегали, что общественный 
транспорт придет в упадок, но вместо 
этого общественный транспорт за этот 
период развился сильнее, чем когда-
либо ранее».

Все люди, состоящие на учете в 
регистре народонаселения в каче-
стве таллиннцев, имеют право бес-
платного проезда на общественном 
транспорте, а также на электричке в 
пределах города. В 2017 году обще-

ственным транспортом восполь-
зовались 80% жителей Таллинна, 
а  49% пользователей в последние 
годы стали пользоваться обще-
ственным транспортом больше или 
чаще. Бесплатный общественный 
транспорт поддерживают 88% поль-
зователей, удовлетворены его услу-
гами полностью или в достаточной 
мере 80% пассажиров, а не удовлет-
ворены всего 5%.

В течение пяти лет в развитие 
общественного транспорта Таллин-
на инвестировано в общей слож-
ности 200 млн евро. Предприятие  
Linnatranspordi AS приобрело более 
сотни новейших экологически чи-
стых автобусов и 20 новых трамваев, 
что позволило повысить удобство 
проезда.

«Реконструированы все трам-
вайные пути и линия трамвая 4-го 
маршрута была продлена до аэро-
порта. Кроме того, старые трамваи 
проходят основательный курс об-
новления и маршрут в Кадриорг 
обслуживают современные, но 

старомодные на вид ретро-трам-
ваи, – перечислил Аас и добавил, 
что, конечно, развитием обществен-
ного транспорта с учетом пожела-
ний горожан следует заниматься и 
дальше. – Планируя развитие обще-
ственного транспорта, мэрия исхо-
дит из необходимости предложить 
горожанам удобную, безопасную и 
экологически чистую услугу».

С 2013 года таллиннцы получи-
ли возможность в пределах столицы 
бесплатно ездить на поездах компа-
нии Elron. Ежегодно договор между 
Таллинном и Elron продлевается, 
сейчас он действителен до конца 
2018 года. По имеющимся у транс-
портного департамента данным, 
количество пассажиров ежегодно 
росло, в прошлом году таллиннцы 
совершили на поезде в среднем 210 
600 поездок в месяц. В городском 
бюджете этого года на бесплатный 
проезд таллиннцев поездом в пер-
вом полугодии выделяется 162 000 
евро и во втором полугодии 165 000 
евро в месяц.

Пять лет бесплатному общественному транспорту

Счета за протезы за 2017 год сле-
дует представить в Больничную 
кассу до 31 января. Представ-
ленные позже счета уже не под-
лежат оплате. 

Форму ходатайства о возмеще-
нии можно получить в отделе об-
служивания клиентов Больничной 
кассы и на домашней странице. Под-
писанное заявление и счет за работы 
по протезированию можно предста-
вить тремя способами: в отделе об-
служивания клиентов Больничной 
кассы, отправить по почте по адресу: 
Ластекоду, 48, Таллинн (Lastekodu 
48, Tallinn), либо по эл. почте:  info@
haigekassa.ee.

Начиная с 1 января возмож-
ность получить возмещение за 
протезы можно будет использовать 
только у стоматологов, заключив-
ших договор с Больничной кассой, и 
сумма льготы высчитывается сразу 
в момент оплаты. После этого (зад- 
ним числом) чеки уже представлять 
нельзя.  «Ни одна действующая 
сумма возмещения или остаток не 
пропадут для человека. Если в конце 
2017 года возмещение за протезы 
составляло только 120 евро, человек 
в любом случае сможет использо-
вать его в начавшемся году, просто 
это должно происходить у договор-
ных партнеров Больничной кассы», 

– разъяснила руководитель отдела 
первичной помощи Больничной 
кассы Кюлли Фридеманн. 

Имена предлагающих возмеще-
ние за протезы стоматологов можно 
найти в картографическом прило-
жении Больничной кассы по адре-
су www.haigekassa.ee/hambaravi. 
Возмещение за протезы на 3 года 
составляет 260 евро. Возмещение 
имеют право получить имеющие 
медицинское страхование пенсио-
неры по нетрудоспособности, пенси-
онеры по старости, люди с частичной 
или полной нетрудоспособностью и 
имеющие медицинское страхование 
пожилые люди старше 63 лет.

Cчета за протезы можно представлять до 31 января

Летний сезон в Кадриорге всегда пред-
лагает многочисленные красивые 
виды любителям природы, множество 
эмоциональных культурных меропри-
ятий для семей и запоминающиеся 
впечатления для туристов. Однако и 
в зимнее время стоит посетить парк 
Кадриорг. В темную зиму юбилейного 
года мы создали целый ряд мисти-
ческих декоративных световых объ-
ектов. 

Во все времена эстонцы считали 
дуб священным деревом, с которым 
связано множество легенд, ритуалов 
и верований. Как известно, возраст 
некоторых роскошных дубов Кадри-
оргского парка насчитывает более 300 
лет. Прежде всего поэтому родилось 
решение осветить также кроны дубов, 
символизирующих стабильность и 
долговечность, и подчеркнуть некото-
рые характерные для парка элементы. 
Двигаясь в городском пространстве, 

можно увидеть множество новых и 
инновативных световых решений, но 
особую ценность Таллинна составляет 
все же прежде всего сохранившаяся 
до наших дней средневековая среда. 
На Ратушной площади в блеске огней 
стоит, очевидно, первая европейская 
рождественская ель. Поэтому в про-
шлом году садовники Кадриоргского 
парка приняли решение принести 
еще больше сказочной атмосферы в 
Старый город. Маленькие сияющие 
огнями елки создают  на исторических 
улицах идиллическое настроение и 
декоративность, которую очень хоро-
шо принимают и которая становится 
традицией. Многие, обычно лишь ле-
том предлагающие зрелищную игру 
фонтаны тоже приобрели сверкающее 
зимнее одеяние.  

В сотрудничестве с оргкомитетом 
«Эстонская Республика – 100» Кадри-
оргский парк оформил и осуществил 

праздничное световое решение пере-
крестка Тарту мнт, которое представля-
ет историю эстонского национального 
самосознания.   

Мы знаем, что свобода не являет-
ся чем-то само собой разумеющимся 
и за нее мы должны были бороться. 
Инсталляция белыми линиями сим-
волизирует выигранные сражения и 
зигзаги судьбы на протяжении  исто-
рии. В стремлении к ясности и свету 
свобода стала возможной. Это симво-
лизирует использованный в оформле-
нии белый свет. Как в сердце каждого 
эстонца живет синий-черный-белый, 
так мы видим и здесь: при движении 
в направлении света открывается ис-
тинное сердце инсталляции – синее, 
черное и белое.

Благородный Кадриоргский дворцово-
парковый ансамбль широко отмечает 
в этом году 300-летнюю годовщину. 

Зима в Кадриорге

Кристийна Кирсел

Музей Кадриоргского парка и дуб времен Петра  I.
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УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В ДОМЕ ХОПНЕРА  |  |  ЛЕКЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ФЕВРАЛЕ 2018 г.

Психология

Здоровье

Психология внуков

Что предлагает Эстонский музей 
здравоохранения?

7 февраля 2018 г.

21 февраля 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

Ульяна Вазар,     
таллиннский гид

Ольга Тимофеева, руководитель 
проектов Эстонского музея 
здравоохранения

Любовь и брак в Средние века

Экскурсии в Эстонском музее 
здравоохранения (стоимость 
билета – 2,50 EUR)

14 февраля 2018 г.

28 февраля 2018 г.

14.00-15.30

12.00
14.00
16.00

2

4

Валентина Склярова, 
психолог

Ольга Тимофеева, руководитель проектов 
Эстонского музея здравоохранения

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

Эстонский музей здравоохранения,
Лай, 30

История и культура 
Таллинна

Здоровье

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

6 февраля в 12:00  
в Домe Хопнера  
(Ратушная площадь, 18, IV этаж)

На инфочасе будет дано 
разъяснение в части вступившей в 
действие с 1 января общей ставки 
необлагаемого налогом дохода и 
обзор того, как влияет на размер 
необлагаемого налогом дохода 
• наличие нескольких рабочих 

мест, 
• изменяющаяся заработная 

плата, 
• пенсия, пособия и др. доходы. 
Участие в инфочасе бесплатное, 
но необходима предварительная 
регистрация на домашней странице 
Таллиннского департамента 
предпринимательства: 
www.tallinn.ee/predprinimatel/   

в молодежном центре Кесклинн

ПРОГРАММА

Январь

Февраль

Культурный вечер Словакия
Караоке

День настольных игр
Танцуй

Соревнование по Пинг Понгу
Караоке

День Пазла

ПразднованиеМасленицы

Готовимвместе

Деньдлядевочек

ПразднованиеДняДружбы
Караоке

ОТКРЫТЫ: ПН-ПТ 14.00-20.00 

KESKLINN@TALLINNANOORED.EE 

@TALLINNANOORED

Семинар Планированиевремени

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. 

Фонд музыкантов Пилле Лилль (PLMF) отмечает 15-летний юбилей с начала своей 
деятельности, проводя с 5 по 13 февраля XI Таллиннский зимний фестиваль. 

На большом гала-концерте перед публикой выступят наши прекрасные испол-
нители камерной музыки Анна-Лийза Безродны, Оливер Куузик, Андреас Ленд, Яак 
Лутсоя, Ирина Захаренкова, Марко Мартин, Вирго Велди, Хенри Зибо и др. Наряду с 
ними на сцену выйдут гости из Польши, Аргентины, Великобритании и других стран. 

В рамках фестиваля  пройдет традиционное благотворительное мероприятие 
«Взгляни и открой свое сердце»,  инициированное в 2006 году, в рамках которого в 
этом году будут собраны пожертвования, чтобы в больших масштабах, чем раньше, 
поддержать в 2018 году музыкальное обучение детей с особыми потребностями в 
музыкальной школе Старого города.  

Подробная программа фестиваля на домашней странице  PLMF по адресу:  
http://www.plmf.ee/tallinna-talvefestival_est

С 5 по 13 февраля Фонд музыкантов  
Пилле Лилль организует традиционный 
фестиваль классической музыки. 

XI Таллиннский зимний фестиваль 
Анна-Лийза Безродны. 
Фото Даниэля Херенди
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KULTUURITEATED
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Loengusarja hind 36 €
Vajalik eelregistreerimine:
heleri@hopnerimaja.eu • tel 645 5321
Raekoja plats 18 • www.hopnerimaja.eu

K 21. veebruar / kell 18.00–19.30 
„Teadliku toitumise ja elustiili põhimõtted” 
Mida keha vajab, et terve olla? Kas kõigile sobivad ühed ja samad soovitused?

K 07. märts / kell 18.00–19.30 
„Mikro- ja makrotoitained”
Milliseid toitaineid keha vajab? Kas toidulisandid on igal juhul vajalikud?

K 21. märts / kell 18.00–19.30 
„Stressi mõju”
Kas pidevad isud ja stress on omavahel seotud? 
Milleks meile antioksüdandid ja kust neid saada?

K 04. aprill / kell 18.00–19.30 
„Allergia ja toidutalumatus”
Kuidas neil vahet teha? Kuidas läbi teadliku toitumise ja elustiili oma keha aidata?

K 18. aprill / kell 18.00–19.30 
Toiduvalmistamise töötuba

Teadliku toitumise 
ja elustiili 
põhimõtted

L O E N G U S A R I

Sandra Tamm on teadliku toitumise ja elustiili nõustaja, kolme 
lapse ema. Ta on õppinud tervisejuhtimist (Health Coach) Integ-
ratiivse Toitumise Instituudis (Institute for Integrative Nutrition, 
New York, USA) ja toitumisnõustamist täiendõppena Eestis. Ta 
jätkab õpinguid Iiri Toitumise ja Tervise Instituudis (Irish Institute 
of Nutrition and Health) toitumisterapeudi erialal.
Sandra kuulub Eesti Tervisedenduse Ühingusse ning on Iiri Toi-
tumisterapeutide ühingu õpilasliige. 
www.sandratamm.com

T, 13. veebruar · kell 18
Hopneri maja

Maailmarändurite  
Klubi

SULAWESI SAAR
Valdek Udris

Sissepääs 2 eur
Hopneri maja

Raekoja plats 18
tel 645 5321

info@hopnerimaja.eu

Steve Kokker on „Chado” – Eesti esimese eksootiliste teesortide poe 
asutaja ja pühendunud teekultuuri tundmaõppimisele juba üle 15 aasta. 
Tema jaoks pole tee pelgalt teekond terviseni, vaid ka võimalus elada 
meditatiivset elu. Loenguõhtul jagab Steve Kokker selle maagilise taime 
saladusi ning valmistab mõningaid haruldasi teesid oma erakogust.

K, 31. jaanuar / kell 18
Steve Kokker (Chado teepood)

TEE MAAGIA

Loengu hind 12 eurot
Info ja registreerimine: info@hopnerimaja.eu • tel 645 5321
Raekoja plats 18 • www.hopnerimaja.eu
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15 5. - 13
VEEBRUAR
2018

PILETID   7€-50€   |   FESTIVALI KAVA:   www.plmf.ee

Heateo algatus Vanalinna Muusikakooli erivajadustega laste õpingute toetuseks. 

SIIN VÕIB 
OLLA SINU 
REKLAAM!

kesklinnasonumid@tallinnlv.ee

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 

6. veebruaril 
kell 10 infotund  
Hopneri majas  
(Raekoja plats 18, 4. korrus).

Infotunnis antakse selgitusi 
1. jaanuarist rakendunud 
üldise maksuvaba tulu  
määra kohta. 

Kuidas mõjutavad  
maksuvaba tulu suurust 
• mitu töökohta 
• muutuv töötasu 
• pension, toetused  

jt tulud 

Infotund on tasuta,  
kuid vajalik on eelnev  
registreerimine Ette- 
võtlusameti kodulehel 
www.tallinn.ee/ettevotjale


