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Merivälja kool saab klassiruumidele lisa
Kaja Laanmäe,
Merivälja kooli direktor

T

änaseks on Merivälja Kooli 1964.
aastast oodatud juurdeehitus saanud ehitusloa ja esimese etapi
rahastuse.
Projekteerimise käigus on meil
olnud tihe koostöö arhitektidega ja juurdeehituse planeerimisel oleme püüdnud arvestada paljude Tallinna koolide
näpunäidete ning nende rekonstrueerimisel tehtud vigadega. Seetõttu peaks
meie juurdeehitus saama eeskujuks kõigile tulevastele samalaadsetele ehitustele.
Tööd jagunevad kolme etappi.
Esimene hõlmab olemasoleva aula ja
klassiruumi lammutamist ja viie uue
klassiruumi ehitamist. Valmimise tähtaeg on augusti lõpus. Tänu klassiruumide lisandumisele saame ka sel sügisel
vastu võtta kolm esimest klassi ning
jätkates õppetingimuste kaasajastamist
kogu koolimajas, pakume jätkuvalt 1.-6.
klassi lastele parimat haridust võimaldavat keskkonda. Ühe vabaneva klassiruumi arvelt saame suurendada ka kooli
söökla pinda. Teise etappi jääb võimla
ja kolmandasse ujula ehitus. 		
Meriväljal on kehalise kasvatuse
tunde olenemata ilmast aastakümneid
õues läbi viidud, nüüd lõpuks saame ka
meie kaasaegse spordikompleksi, mis
ei ole loomulikult mõeldud ainult koolilastele, vaid kõigile ümberkaudsetele
elanikele. Võimla, mille põrand peab
vastama kõige nõudlikumate sportlaste soovidele, mahutab täismõõtmetega

Ettevõtjal tuleb
kinnitada registreeringu õigsust

M

ajandustegevuse registri seaduse § 26 kohaselt
peab ettevõtja iga aasta
15. aprilliks kinnitama registreeringu õigsust elektrooniliselt või
esitama haldusorganile, kellele esitati registreerimistaotlus, kinnituse
registreeringu õigsuse kohta juhul,
kui ettevõtja registreerimisest või
registreeringu muutmisest ettevõtja
taotlusel on möödunud rohkem kui
kolm kuud.
Kui ettevõtja ei täida antud kohustust, teavitab haldusorgan ettevõtjat
viivitamata sellest tulenevast registreeringu peatamisest.

korvpalliväljaku ning abiruumide hulk
ja vaatajatele planeeritud rõdu lubab
korraldada ka suuremaid spordiüritusi.
Võimlasse on kavandatud paigaldatav
lava, mis võimaldab laste etteasteid ka
tagumistest ridadest näha ja kohalikule rahvale professionaalsete lauljate/näitlejate esinemisi pakkuda. Hoovi
rajatakse kummikattega mänguväljak,
kunstmuruga spordiplats ja selle ümber
jooksurada.
25meetrise ujula vajaduses on

mõned oma kahtlusi avaldanud.
Praegune bassein on alates 1996.a.
võimaldanud meie lastel saada kohustuslikku ujumisõpetust kooli ruumidest
lahkumata. Meie basseinist on alustanud mitmed praegu tuntuks saanud
ujujad ja arvestades kehva suveilma ei
kavatse me ka suveks oma ujula uksi sulgeda. Ujumisvõimalust saame pakkuda
linnaosa lasteasutustele, pansionaadile,
sportlastele ja miks mitte täna tegevusetutele kohalikele noortele.

Oleme veendumusel, et halvasti toimiv
spordikompleks on pigem organiseerimatuse kui soovijate vähesuse probleem.
Kindlasti tekivad meil probleemid
kehalise kasvatuse tundide läbiviimisega
niikaua kui spordikompleksist valmib
vähemalt võimla. Praegu saime neid
tunde läbi viia olemasolevas basseinis
ja aulas, aga loodame, et lisaeelarvega
leitakse raha juurde ja võimla saab
vähemalt aasta lõpuks kasutusse.

Igasugune informatsioon registritoimingute tegemiseks majandustegevuse registris on saadaval internetileheküljel https://mtr.mkm.ee.
Registreeringuga seotud küsimustes
pöörduda Pirita Linnaosa Valitsusse
Merivälja tee 24 tuba 202 vastuvõtuaegadel E 15.00-18.00 ja N
10.00-12.00 või tööpäevadel telefonil 645 7608 Luule Jürissoni poole.

2

8. märts 2013

Ühtne ja turvaline Abipolitseinkud saavad linnaosa muuta veelgi turvalisemaks
irita leht uuris Pirita piirkon- Millistele nõuetele peavad inimesed,
kogukond
napolitseiniku, ülemkonstaabel kes kandideerivad abipolitseinikuks,

P

Ivan Novikovi käest, kuidas on
olukord abipolitseinikega Pirita linnaosas. Tema sõnul võiksid Pirita elanikud oma panuse turvalisuse tõstmisele
anda ka abipolitseinikuna.

Viimasel ajal on meedias üha rohkem
räägitud abipolitseinikest ja nende
kaasamisest politseitöös. Kui palju on
Pirita linnaosas abipolitseinikke?

Tiit Terik
Pirita linnaosa vanem

P

iritat võib tõega pidada Tallinna
üheks turvalisemaks linnaosaks,
kui mitte minna oma väidetes
veelgi kaugemale ja öelda, et Pirita
ongi linna kõige ohutum kant. Et mitte
tühje sõnu ja oletusi loopida, kinnitasid
minu aimdust ja varasemat statistikat
ka politsei esindajad, kellega veebruaris kohtusin. Nende sõnul on vähenenud nii autodesse sissemurdmine kui
ka kuritegevus rannas, mis populaarse
Pirita ranna suvisel ajal esinevaks negatiivseks kõrvalnähuks on. Pisut tööd on
muidugi teha selle reaga, mis puudutab
vargusi eramutest, kuid siinkohal saavad ka Pirita elanikud ise olla aktiivsed
ja tähelepanelikud. Kuigi Pirital on
juba praegugi mitu naabrivalve sektorit, võiks ühel päeval olla terve Pirita
kaetud heanaaberliku ja järelvalvava
silmaga. Seda mitte ühe naabrivalve
kui organisatsiooni, vaid tähelepanelike
inimeste mõttes
Kuid turvalisus pole ainult kuiv number paberil – eelkõige on see tunne,
mida me ise elanikena kogeme ning
suheldes inimestega, tuleb tunnistada, et Pirita elanikud tunnevad ennast
oma koduses linnaosas turvaliselt. Seda
kinnitab ka Eesti Uuringukeskus OÜ
poolt novembris 2012 läbi viidud
avaliku arvamuse küsitlus. Erinevalt
mitmetest teistest linnaosadest pole
Pirital suuremaid probleeme lärmakate
naabrite ega ka joobes ja agressiivsete
kodanikega. Veelgi enam – head meelt
võib tunda selle üle, et inimesed teevad tähelepanekuid linnaosas toimuva
kohta ning eriti elavaks on ses osas
muutunud diskussioon suhtlusvõrgustikes. Just iga elaniku tähelepanelik
pilk, valvsus ja oma kogukonna teavitamine aitab teinekord ära hoida kurikaelte halvad plaanid. Nii on näiteks
Facebooki suhtlusvõrgustikus jagatud
infot nii kõikvõimalike kahtlaste autode kui inimeste kohta, kelle eest tasuks
hoiduda. Siin aga tuleks hoiduda emotsionaalsest paanika õhutamisest.
Kahtlemata kannab seesugune tegevus
vilja ning ega väga palju rohkemat ju
tavakodanik saagi teha, kui olla tähelepanelik ning õigel ajal ja kahtluse korral korrakaitsjaid teavitada. Muidugi
on alati olemas ka võimalus ühineda
abipolitseiga, saada vastav väljaõpe ning
siis juba aktiivsemal tasandil linnaosa turvalisuse ja hea käekäigu eest
hea seista. Muidugimõista tuleb meeles pidada, et abipolitsenikele kehtivad
omad reeglid ning see pole pelgalt
mõni kurikatega varustatud karistussalk. Meil on linnaosas mitmeid seltse
ja kodanikeorganisatsioone, mis võiksid
olla aktiivselt eeskujuks meie kodulinnaosa abipolitseinikena veelgi turvalisemaks muutmisel.

"Paraku Pirita linnaosas aktiivseid abipolitseinikke ei ole. Reservis on mõned
üksikud abipolitseinikud, keda kriitilistes olukordades on võimalik kasutada
avaliku korra taastamiseks."
Millised on abipolitseinike peamised
ülesanded?
"Abipolitseinike rolliks on peamiselt
politsei abistamine avaliku korra ning
liiklusjärelevalve tagamisel ja õiguserikkumiste ennetamisel, tõkestamisel
ja avastamisel. Abipolitseinikke rakendatakse politsei igapäevatöös (näiteks
patrullimisel) või suurematel politseioperatsioonidel."

vastama?

Oluline on, et abipolitseinikuks kandideerija oleks vähemalt 18 aasta vanune
keskharidusega Eesti kodanik, keda ei
oleks varem karistatud tahtlikult toime
pandud kuriteo eest ning kelle tervislik seisund võimaldaks täita tal abipolitseiniku ülesandeid. Põhjalikumalt
on vajalikud nõuded välja toodud
veebilehel
www.abipolitseinik.ee.
Abipolitseinikuks saamiseks tuleb läbida lisaks koolitustele ka põhjalik taustakontroll.
Kelle poole peaks pöörduma, kui inimene tahab abipolitseinikuks saada?
"Sooviga astuda abipolitseinikuks tuleb
võtta ühendust Põhja prefektuuri vabatahtlike koordineerija Harro Aitaiga
telefon: 612 4950, e-post: harro.aitai@
politsei.ee. Ida politseijaoskonnas
koordineerib abipolitseinike tegevust
Anatoli Sergejev telefon: 612 4851,
e-post:
anatoli.sergejev@politsei.
ee. Huvilised võivad nendega julgelt
ühendust võtta. Samuti võib pöörduda kohaliku piirkonnapolitseiniku Ivan

Piirkonnapolitseinik Ivan Novikov näeb turvalisuse tõusu abipolitsenikes.

Novikovi poole telefon: 6125556 ivan.
novikov@politsei.ee. "
Novikov lisas, et soovi korral kasutatakse Pirita linnaosas elavaid abipolitseinikke korrakaitselistel tegevustel just

nende endi elupiirkonnas. Arvestades
asjaolu, et Pirital on mitmeid erinevaid
seltse koos paljude aktiivsete inimestega, võib eeldada, et Pirita linnaosas
leiduks inimesi, kes on huvitatud abipolitseinikuks saamisest.

Tallinn soovib tunnustada keskkonnasõbralikke haridusasutusi
Ülevaatus aitab teadvustada lasteaia või
kooli keskkonnaseisu, selgitada välja,
milliste valdkondadega tuleks tegelema
hakata, kus on probleemid ja millised
on võimalused nende lahendamiseks.

Arvo Sarapuu
Tallinna abilinnapea

O

lles ise viie lapse isa ja mitmekordne vanaisa, on minu kui
ka paljude teiste lapsevanemate soov, et nende järeltulijad kasvaksid
võimalikult keskkonnasõbralikus ühiskonnas.
Kuigi keskkonnasõbralik fraas võib
tunduda vaid käibeloleva moesõnana, siis tegelikult tähendab see puhast
õhku, kvaliteetset joogivett, vähem
müra, rohkem rohelust meie ümber ja
veel palju muudki. Seoses sellega on
SA Keskkonnakogu koostöös Tallinna
Keskkonnaameti ja Haridusametiga
käima lükanud toreda konkursi
„Keskkonnasõbralik haridusasutus
Tallinnas“, kuhu on oodatud osalema
kõik pealinna koolieelsed lasteasutused
ja üldhariduskoolid.
Konkursi „Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas“ eesmärgiks on
motiveerida õppeasutusi väärtustama
jätkusuutlikku arengut ja toetama seda
keskkonnateadlikkuse tõstmise ning
keskkonnasõbralikumate otsustega
haridusasutuse juhtimisel ja majandamisel.

Arvo Sarapuu

Konkursiga tunnustame pealinna
õppeasutuste tegevust keskkonnasõbralikuma keskkonna loomiseks oma
asutuses, õpilaste ja töötajate keskkonnateadlikkuse kujundamisel. Konkursi
raames tutvustame jätkusuutlikke ideid
ja tegevusi, et motiveerida haridusasutusi senisest enam tegelema keskkonnateadlikkuse tõstmisega.
Kõigepealt on tarvis kaardistada hetkeseis, ehk viia läbi keskkonnaülevaatus.

Kõik haridusasutused, kes on huvitatud tunnustusele kandideerima: esitage
vabas vormis taotlus, kus kirjeldatakse keskkonnasõbralikuma keskkonna
loomiseks ja õpilaste ning õpetajate
keskkonnateadlikkuse suurendamiseks tehtut kahel viimasel õppeaastal.
Lasteaiad näiteks lastevanemate ja teiste koostööpartnerite kaasamist keskkonnahariduslikesse tegevustesse ja lasteaia keskkonnasõbralikumaks muutmisse, keskkonnasõbralikkust õueala
korrastamisel ja hooldamisel, uudseid
aktiivõppel põhinevaid õppetegevusi
valdkonnas “Mina ja keskkond” (sh
õuesõpe, keskkonnateemalised etendused, näitused) jne.
Koolid aga õppekava läbiva teema
„keskkond ja säästev areng“ käsitlemist, osalemist keskkonnakampaaniates, keskkonnahariduslikes projektides,
loodus- ja keskkonnateemaliste huviringide tööd, arengukavas kavandatud
tegevusi keskkonnasäästlike eesmärkide saavutamiseks jne.

Meenutades Tiit Aavat

V

eebruaris lahkus ootamatult
meie hulgast Pirita elanik, kinnisvaraarendaja ja spordisõber
Tiit Aava. Aava oli 1991. aastal loodud AS TTP suuromanik ja nõukogu
esimees. Pirita elanik oli ta 1998.
aastast ning linnaosa oli talle väga
südamelähedane.
Mehe kauaaegne sõber ja äripartner,
TTP juhataja Peeter Puusepp kirjeldas Aavat kui sooja ja siirast inimest,
kes halli keskpärasusega ei leppinud.
„Kõik oma tegemised tegi ta hästi,“
sõnas ta. Ta oli alati kahe jalaga maa
peal ning teadis elust nii Pirital kui
Eestis. Lahkunu oli mees, kelle poole
pöördusid paljud nõu saamiseks ja
kunagi ei öelnud ta inimestele ära.
Aavale võisid kindlad olla ka tema
firma ja töötajad. Puusepa sõnul oli

mees tõeline mootor ja eestvedaja, kellel oli kindel siht alati paigas. „Aava
oli sihikindel. Ta võttis omale kõrged
sihid, isegi kui keegi ei uskunud nende
teokssaamisesse,“ rääkis sõber. Kunagi
naljaga visatud lausest - ühendada
Pirita ja Merivälja - sai Aava juhtimisel
reaalsus. „Tiidu soov sai uhkelt täidetud,“ sõnas äripartner. Töödest Pirital
võib välja tuua Puki tee eramurajooni, Andrekse tee ja Kuusenõmme tee
projektid, Padriku tee elamurajooni ja
Rebasesaba ridaelamud.

pärast häbi vaadata.

Ehitusel ei teinud mees kompromissi,
sest ehitada taheti head asja. Aava jaoks
oli oluline arhitektuur – see oli asi, mis
talle väga korda läks ja kuhu ta ka heas
mõttes oma nina toppis. Lähteülesanne
arhitektile ei olnud Aava puhul mitte
teha hea ja odav, vaid ilus, praktiline
ja kestmajääv. Ja et poleks ka 10 aasta

Oktoobris oleks kolme lapse isa ja abikaasa Tiit Aava saanud 51- aastaseks.

Lisaks tööle oli Aava kirg jalgrattasõit,
mida ta oli harrastanud juba noorest
põlvest. Mees oli ka CFC jalgrattakooli
toetaja.
Arhitektuurikirge tõukas tagant ka
mehe kolmas hobi reisimine. Võib
öelda, et mees oli maailmale mitu ringi
peale teinud. „Ei olnud vist maailmajagu, kus Tiit polnud käinud,“ sõnas
Puusepp.

Tiit Aava asetamas nurgakivi TTP
kontorihoonele.

Taotluse esitamise tähtaeg on 3. mai
e-kirja kuupäeva järgi. Taotlus tuleb
saata e-posti aadressil sirje@keskkonnakogu.eu. Vajadusel saata täiendavad
materjalid postiaadressil Harju 13,
10130 Tallinn hiljemalt 3. maiks.
Tulemuste avalikustamine ja parimate autasustamine toimub tänavu juunis. Konkursi tulemused ja tunnustuse saanud taotlused avaldatakse SA
Keskkonnakogu veebilehel www.keskkonnakogu.eu.
Konkursi eesmärgi õnnestumiseks viivad korraldajad ka haridusasutustele
veebruarist aprillini läbi kuni kolm
seminari, kus tutvustatakse haridusasutuste võimalusi, kuidas muuta oma kool
või lasteaed keskkonnasõbralikumaks.
Tallinna linn taotleb Euroopa Rohelise
Pealinna tiitlit 2018. aastal. Olen veendunud, et Tallinn on igati selle tiitli
vääriline ning ka eelnimetatud konkurss toetab meie eesmärki. Loodan
rohket osavõttu ja olen kindel, et see
konkurss pakub lastele rohkelt põnevust ja uusi keskkonnaalaseid teadmisi.
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Armastatud helilooja Valter Ojakäär tähistab 90. juubelit
Andre Hanimägi

10.

märtsil 90. juubelit
tähistav Pirita elanik,
helilooja Valter Ojakäär,
tõdes, et juubeldamine on tore asi, kuid
sellega ei tohi liiale minna.
Juubeleid on kuulus helilooja, raadiohääl, pillimees ja raamatukirjutaja pidanud juba üksjagu. „Mul on juubeleid
olnud alates viiekümnendast eluaastast:
50, 60, 70, 75, 80, 85, ja nüüd 90.
Paljuvõitu!“ naljatas ta.
Kuigi hea meelega oleks Ojakäär tähistanud juubelit ka vaikselt pereringis,
siis headele sõpradele ei saanud ta ära
öelda, kui nad tahtsid oma õnnesoovid
laiemalt kõlama panna. Nii on Ojakääru
juubeli auks kõlamas koguni kaks kontserti: ühe korraldab Heliloojate Liit,
teise Jazzkaar.
Toredad naabrid
Pirital on Ojakäär elanud 1960. aastast.
Enne Piritale kolimist elas helilooja
koos abikaasa, kahe lapse, ämma ja ühe
tädiga Nõmmel niinimetatud kommunaalkorteris. Kui Heliloojate Liit hakkas ehitama maja, lubati Ojakäärule
sinna neljatoaline korter.
Samal ajal oli aga helilooja naisevend,
metallikunstnik Ülo Sepp leidnud
Piritalt müügiloleva, pooleldi valmis
maja ja kutsus neid kaasa seda lõpuni
ehitama. „See, et loobusin (naise pealekäimisel) tasuta pakutavast korterist
linnas ja hakkasime ehitama Pirital, oli
mu elu parim otsus. Olen naljatamisi
öelnud abikaasale: see oli ainus kord,
millal sinul oli õigus!“ rääkis helilooja.
Eluga Pirital on mees rahul. „Kui tulime Piritale, oli siin kõik käe-jala juures,
polnud vaja linna sõitagi. Siis tuli
aeg, mil polnud enam midagi, see tegi
küll pahaseks,“ tõdes ta. Praegu on

kõik jällegi hästi, sest toidukaubad saab
lähedalt, endiselt on olemas hea apteek
ja perearst.

Muusikas praegu kõrvalseisja
Muusikat Ojakäär enam ei kirjuta ning
seda, mis muusikamaastikul sünnib,
jälgib ta juba kõrvaltvaatajana. „Pean
tunnistama, et mingil hetkel tundsin,
et muusika on edasi läinud, ise olen
paigale jäänud,“ sõnas ta.

Eriti on Ojakäär rahul selle üle, et lähimas naabruses elavad kenad ja rahulikud inimesed. „Ei sooviks, et siia
satuksid need, kel puudub kogukonnatunne,“ sõnas ta.
Piritale heliloojal kahjuks laule kirjutatud ei ole. Ka kodulinnale Pärnule
on vaid üks laul. „Seevastu Haapsalule
ei teagi kui mitu. Põhjus selles, et
Haapsalu korraldas mitu aastat lauluvõistlusi ja sai hulga laule. Pärnu
Pärnaõie festivalil olin žüriis ja sinna
laule ei kirjutanud,“ rääkis ta.
Ojakäärul on põhjust olla uhke mitme
saavutuse üle. Ta tõdes, et uhkust võib
tunda see, kes üksi millegagi hakkama
saab. „Kui võiduks võib pidada mõne
laulu laia levikut, siis on siin peale
helilooja ka luuletaja, kui ta ise seda
tööd ära ei tee, nii nagu Valgre või
Kikerpuu, ent ka laulja väga tähtis
tegija. Unustada ei tohi ka saatemuusikuid, arranžeerijat ja teisigi abimehi,“
rääkis ta.
Kuid rohkete võitude kõrval on olnud
siiski ka mõningaid kaotusi. Üht kaotust koges ta siis, kui Potsdami teater
tahtis lavastada tema ooperit „Kuningal
on külm“. „Libreto oli juba saksa keelde
tõlgitud, kuid siis hakati sealt otsima
kahtlasi poliitilisi vihjeid ja ooper heideti kõrvale,“ tõdes ta.
Praegu kirjutab Ojakäär mälestusteraamatut ning selle kõrval muuks tal
suurt aega enam ei jäägi. Raadiost
kuulab ta peamiselt sõnalisi saateid ja
telerist vaatab varem salvestatuid – mis
ei meeldi, selle saab ära katkestada.
Kõik ideed pole teoks saanud
Kõiki oma laule pole helilooja oma

Küll aga ei ole paigale jäänud mehe
looming. Noorem põlvkond tunneb kindlasti ära näiteks loo „Oma
laulu ei leia ma üles“, mida sai kuulda Tuulepealse maa tunnusloona ning
uusversioonina Metsatölli esituses,
mis sai kiiresti väga populaarseks. „Kui
Metsatöll minult luba küsis, ei teadnud
ma sellest ansamblist mitte midagi,
kuid kui nende versiooni kuulsin, arvasin kohe: aga miks mitte ka nii?“ oli
Ojakäär rahul.

Helilooja Valter Ojakääru loomingut tunnevad nii vanad kui noored.

seest siiski üles leidnud. „Kindlasti pole
kõik ideed saanud teoks – vahest oli
neid liiga palju, vahest polnud kõik ka
jõukohased,“ rääkis ta. Siiski on need
laulud, mis kirja pandud, pääsenud ka
kõik kõlama. „Kuid näiteks saksofonikontserti on Raivo Tafenau ainult üks
kord saanud esitada. Põhjus on lihtne
– sümfooniaorkestrit pole enam kerge
esitama saada, see maksab palju raha,“
tõdes ta.

dust tuli ka muusika taktimõõt.

Kui algajana kirjutas mees lugusid kui
vaim peale tuli, siis hiljem pidas ta juba
rohkem silmas vastavaid tellimusi. Kui
näiteks Naissoo ja Oit kirjutasid sageli
nii, et alguses oli laul ja siis alles tegi
Heldur Karmo teksti, siis Ojakäär sai
inspiratsiooni tekstist ning värsimõõ-

Millised on aga Ojakääru enda lemmikud muusikas, sellele jäi mees vastuse võlgu. „Olen teinud aastakümnete
jooksul raadios muusikasaateid, olen
kuulanud vaimustusega nii palju lauljaid, et neist ainult mõnda nimetada
oleks patt,“ vastas ta.

Oma loomingu kohta sõnas mees, et
olulisel kohal on kindlasti ooper, sest
kui seda poleks, ei söandaks ta ennast
heliloojaks nimetada. „Hiljuti avastasin,
et Tiiu Variku esitatud „Elame veel“,
Viivi Luige tekst, oli jäänud mul teenimatult märkamata. Pean seda üheks
minu laulude parimaks esituseks,“ rääkis ta.

K

Vaatmata väljas valitsevale talvele elavad eksootilised orhideed oma kevadises õiterohkuses. Näituse ajaks on nad
kulisside tagant välja astunud ning end
elegantselt sobitanud kasvuhoonetesse
teiste taimede sekka.
Orhideesid võib leida kasvamas väga
erinevates tingimustes: alates kuumadest kuivadest tasandikest kuni soojade niiskete vihmametsadeni välja. Nad
kasvavad maapinnal ja kaljudel, kuid
troopilised orhideed kasvavad enamasti
puude tüvedel ja okstel. Nad pole siiski
parasiidid, lihtsalt kõrgemal kasvades
jagub neile piisavalt eluks vajalikku
valgust, millest jääb metsa all vajaka.
Aegade hämaruses salapäraga ümbritsetud ja vaid väga varakate inimeste
lilledena tuntud orhideedest on tänapäeval saanud ühed armastatumad
toalilled. Nad polegi nii õrnad kapriisitarid, nagu mõnikord ekslikult arvatakse, vaid pigem loomult askeetlikud
ja ka isepäised, tahavad end näidata
ning vajavad imetlemist. Selleks, et
kooselu orhideega kujuneks meeldivaks ja valmistaks rõõmu mõlemale
poolele, tuleb leida paljude poodides
pakutavate orhideede seast õige taim

ja tema eest õigesti hoolitseda. Parim
valik, eriti algajale orhideekasvatajale,
on kahtlemata kuuking. Ta ei kapriisitse ilma põhjuseta ning õitseb reeglina
kaua ja rikkalikult. Kui toad on talvel
õhurikkad, valged ja jahedamapoolsed,
sobivad sinna kasvama ka paljud teised orhideed – kambria, veenuseking,
dendroobium, tsümbiidium, sinikäpp,
katleia jpt.

Intervjuu tegemise ajal ei olnud Eesti laulu
finaal veel toimunud.

.märtsist kuni 31. märtsini
2013 toimub joonistusvõistlus
„Jalgpall“.

Laske oma fantaasial lennata. Joonistus
peab olema oma käsitöö! Pildista enda
joonistus või oma lapse joonistus üles –
lisa vanus ja nimi ning saada aadressile
teet.allas@jalgpall.ee
Erinevad vanusegrupid:
0-3; 3-6; 7-9; 10-14; 15-18; 19-100
Parimatele auhinnad! Tööd lähevad
üles EJL Jalgpalli Suvelaagrid facebooki galeriisse.

• Kastmiseks sobib pehme toasoe
vesi, parim on puhas vihmavesi. Kahe
kastmise vahel peab potisegu korraks
kuivaks tõmbuma. Kuukingale piisab, kui kastetakse üks kord nädalas.
Agarast kastmisest hukkub tunduvalt
rohkem orhideesid kui liiga vähesest
kastmisest.

• Orhideed kasvavad looduses suhteliselt toitainetevaestes kohtades, seepärast ei tee liigne väetamine nende

Muide, erandina vaatas Ojakäär ka
Eesti laulu. Poolfinaalid võttis mees
kokku nii: „Mõni meeldis rohkem,
teine vähem, mõnest hakkas kahju.“
Mees lisas, et talle pole tähtis, kas
Eurovisioonile pääsev laul võidab või
mitte. „Peaasi et see ei teeks nõudliku
vaataja simis ja kõrvus Eestile häbi,“
sõnas Ojakäär.

1

Mida tahab orhidee?
• Valgust, kuid teda tuleb kaitsta
otsese ereda päikese eest kevadel ja
suvel.

• Piserdamine toasooja veega meeldib orhideedele ja aitab ühtlasi suurendada õhuniiskust, kuid pole hädavajalik.
Nii kastmist kui ka piserdamist ei tohi
jätta hilisele ajale, sest ööseks lehtede
vahele jääv vesi soodustab mädanikke
teket.

Praegu mängivad tema sõnul rolli
hoopis teised kriteeriumid. „Kirjutasin
kunagi ammu prohvetlikud sõnad:
tuleb aeg, kus muusikat enam ei kuulata, vaid vaadatakse. See aeg on käes –
mõelge ainult Eurovisioni ja Eesti laulu
peale,“ ütles ta.

Joonistusvõistlus
"Jalgpall"

Mida tahab eksootiline orhidee?

evadine orhideenäitus Tallinna
Botaanikaaias on saanud oodatud sündmuseks lillesõprade,
eriti aga orhideehuviliste seas.

Milles peitub Ojakääru laulude võlu
helilooja enda arvates? Mees leiab, et
kui laul saab populaarseks, on põhjus
võrdselt nii muusikas, tekstis kui esituses. Just neid kolme punkti jälgib ta
lugude juures eriti.

puhul head, vaid vastupidi – kahjustab
juuri ja taimed jäävad põdema. Pimedal
ajal, novembrist märtsi alguseni, ja
puhkeajal (kellel see on) orhideesid ei
väetata.
• Enamusele tuleb kasuks suvel soojal ajal õues olemine.
• Talvel tuleb orhidee poest koju

viimise ajaks hoolikalt paberisse pakkida. Pakaselise ilmaga ei tohi orhideed
jätta pargitud autosse külmetama ega
jalutada temaga pikalt mööda tänavaid. Sageli on just külmetus põhjuseks,
miks kodus pungad ja õied peagi õisikuvarrelt maha pudenevad.
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Linnalabor kaardistas koos Merivälja õpilastega laste koolitee
Tänapäevane liiklusõpe

Vestlustes lastega on välja tulnud mitu
tänapäevase liiklusõppe puudujääki.
Liiklusest räägitakse mõnes koolis vaid
sügisel ja kevadel - kooliaasta alguses ja lõpuaktustel. Merivälja koolis see
nii ei ole, sest tegemist on liiklusõppe
osas Eesti ühe eeskujulikuma näitega.
Seetõttu soovitas Maanteeameti liiklusohutuse osakond meil just Merivälja
koolis “Ohutu koolitee” pilootprojekti
alustada. Kokku koostame liikuvuskavad
(school travel plan) kaheksale Tallinna ja
Harjumaa koolile. Pilootprojekti toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital
(KÜSK).

Pilt koolilaste ja autode liiklusest Kõivu tee alguses. Foto: Tali Kletter
Kaur Sarv, Keiti Kljavin,
Linnalabor

T

änapäeval on võimalik e-lahenduste kaasabil mõjutada arvuti
tagant tõusmata linnaruumis aset
leidvaid muutusi. Üheks selliseks näiteks on Linnalabori poolt Merivälja
kooli arvutiklassis korraldatud õpilaste koolitee kaardistamine. 2012. aasta
juunis ja oktoobris märkisid 4. klasside õpilased Maanteeameti koolitee
kaardirakendusse oma kooli tulemise
viisi (jalgsi, rattaga, bussiga või autoga).

Filmipühapäeval
Janno Põldma

E

esti
Ajaloomuuseumi
Filmimuuseumi filmipühapäevade kevadisel hooajal on fookuses JOONISFILM. 17. märtsil
2013 kell 13.00 näitame Maarjamäe
lossis (Pirita tee 56) animafilme
„Sünnipäev“ ja „Vennad ja õed“.
Külla tuleb filmioperaator ja lavastaja
JANNO PÕLDMA.

Janno Põldma on eelkõige tuntud kui
üks „Leiutajateküla Lotte“ loojatest.
Filmipühapäeval on võimalus tutvuda
ka Janno Põldma varasema loominguga , samuti pajatab autor lugude
sündimisest. Näitamisele tuleb ka üks
ÜLLATUSFILM.
Filmimuuseumi kinosaali ekraanil
nädatakse filme „Sünnipäev“ (1994,
Tallinnfilmi joonisfilmi stuudio) ja
„Vennad ja õed“ (1991, Tallinnfilmi
nukufilmi stuudio)
Programm on orienteeruvalt 60 min.
Maarjamäe lossis on avatud Eesti
Filmimuuseumi näitus „SIIN ME
OLEME! Eesti filmi esimene sajand“
ja Eesti Vabariigi ajalugu tutvustav
suurnäitus „ISEOLEMISE TAHE“.
Avatud on Stsenaariumi kohvik!
Maarjamäe loss on avatud K-P kell
10-17, esmaspäeviti ja teisipäeviti
suletud.

Lisaks tuli küberkaardile märkida teel
märgatud ohtlikud kohad ja liiklusmärgid. Kaardistamise eesmärk oli ühendada mitu õppeainet. Õpilased pidid
ühelt poolt olema osavad oma eneseväljenduses ja teiselt poolt oskama lugeda
kaardilt linnatänavaid, st õpetajatel oli
võimalik laste täidetud kaarte hinnates
jälgida ka liiklusõpetuses õpitut ja emakeele oskust probleemide sõnastamisel
või ohtude kirjeldamisel.

Linnalabori koolide liikuvuskavad toovad laste poolt sisestatud andmete põhjal välja õpilaste peamised liikumisviisid.
Lääne-Euroopas juba ulatuslikult levinud liikuvuskavade eesmärgiks on ühelt
poolt tähelepanu juhtida ohtlikele kohtadele laste kooliteel ja teisalt teadvustada koolide ümbruse liikumisvõimalusi
- kas kõik lapsevanemad püüavad jõuda
autodega koolimaja ukse ette, kui palju
on jalgrattahoidjaid ja kõnniteid või
kas lastel on võimalusi bussipeatusest
ohutult koolini jõuda. Sealjuures on arusaamine ohtlikust väga lai: see võib olla
nii pime nurk, kuri koer, suur põõsas kui
ka katkine sild.
Merivälja kooliteede kaardistamise
tulemused
Merivälja kooli puhul ilmnes, et peamiselt on õpilastel puudu kõnniteedest ja

samaliigilisi ristmikke tajuti ohtlikena.
Kõnniteede osas on linnavalitsusel juba
plaanid tulevikuks olemas. Ranniku tee
puhul on Pirita linnaosavalitsusel olnud
mitmeid plaane kõnniteede rajamiseks
ja liikluse rahustamiseks, kuid siiani ei
ole eelarvevahendite puudumise tõttu
projekteerimiseni jõutud. Kõivu tee
kuulub õuealasse, seetõttu ei ole võimalik sinna ülekäiguradasid rajada , sest
õuealal ei määratleta tavaliselt ülekäigukohti. Seoses Merivälja kooli ujula
juurdeehitusega rajatakse Kõivu teele
alates Kesk tee ridaelamutest kõnnitee
jätk. Viimasest lõigust tundsid mitmed
õpilased koolitee kaardistamise andmete
põhjal ka suurt puudust. Seda teelõiku
võib lugeda pilootprojekti esimeseks linnaruumi muutvaks tulemuseks.
Parema-käe reegli osas on õpilastele otstarbekam selgitada, et sellistel ristmikel
kehtestatud reegel peaks neile hirmude
asemel hoopis kaitsetunnet pakkuma,
sest seal liiguvad sõidukid aeglasemalt.
Kahjuks ei vasta tegelik liiklusolukord
reegli eesmägile. Laste teavitamise kõrval peaks koostööd tegema kohaliku
kogukonnaga, eriti lähinaabruse peamiste autokasutajatega. Näiteks tutvustama neile konkreetseid tänavaid, mida
lapsed jalgrattaga kooli tulekuks kõige
rohkem kasutavad ja kus peaks sealjuures eriti ettevaatlik olema.
Linnalabor on koostanud õpilaste poolt
sisestatud kooliteede põhjal kokkuvõtlikud kaardid ja koostöös Pirita LOVi,
Transpordiameti ja liikuvusekespertidega visandanud mustandi ettepanekutest

kooliümbruse liikluskorralduse parendamiseks. Nende ettepanekute hulgas
soovitame kaaluda kaugemalt tulevate
lapsevanemate puhul laste ühist autoga
kooli toomist ehk autojagamist ning
laste mahapaneku koha ümberviimist
kooli aia kõrvalt Kesk teele, poe ette,
sest sealt on võimalik kohe sõita tagasi
Pirita tee suunas, jalgsi kooliminevaid
lapsi segamata. Samas asukohas katsetati edukalt õpilaste ohtutut autodest väljumist 2012. aasta septembris „Koolitee
ussimäng“ käigus, see tähendab pretsedent on juba loodud ja õpilaste soovil
järgi proovitud.
Selgelt vaid liikuvuse ja ligipääsu probleemide kõrval tulid andmetekogumise
käigus välja ka linnamööbli ja infrastruktuuri puudujäägid. Näiteks märkisid
mitmed õpilased ühe probleemina TTP
arendusalas puuduva tänavavalgustuse
või katkise silla Oblika ja Mugula tee
vahel. Sellised tähelepanekud, isegi kui
nende taga on vaid mõni laps, on osa
õpilaste ohutustundest ja liikuvuskava
abil on võimalik kohalikku omavalitsust
taolistest linnaruumi puudujääkidest
teavitada.
Koolide liikuvuskavade oluline osa on
ühine töötuba õpilaste liikuvusküsimuste arutamiseks. Linnalaboril on plaanis
korraldada märtsi keskel liikuvuse töötuba ka Meriväljal, kuhu on oodatud
osalema teemast huvitatud lapsevanemad, õpetajad ja kohalikud elanikud.
Täpsem info töötoa korraldamise kohta
www.linnalabor.ee.

Detailplaneeringutest Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus otsustas 11.
veebruari 2013 istungil:
korraldusega nr 174 –k:
algatada Jõekalda tn 17 kinnistu detailplaneeringu koostamine.
Planeeritava maa-ala suurus on 0,33 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on Pirita linnaosas asuva elamumaa
maakasutuse sihtotstarbega Jõekalda tn
17 kinnistu jagamine kaheks elamumaa
maakasutuse sihtotstarbega krundiks ja
moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kokku kahe kuni 2
maapealse korrusega üksikelamu ja ühe
abihoone ehitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringuga üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse,
haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise
ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.
2.1 Pirita Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade
ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu.
korraldusega nr 176 –k:
võtta vastu Pirita linnaosas 0,35 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Aiatee tn
2 // Viimsi põik 20 kinnistu detailplaneering, Linnaruumi OÜ töö nr 05/11,
millega on kavandatud Aiatee tn 2 //
Viimsi põik 20 kinnistust ja reformimata riigimaast elamumaa sihtotstarbega krundi ning reformimata riigimaast
transpordimaa sihtotstarbega krundi
moodustamine; elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramine
kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu ning 1-korruselise
abihoone ehitamiseks.
4.1 Muuta Tallinna Linnavalitsuse 16.
mai 2012 korraldusega nr 710-k algatatud “Aiatee tn 2 // Viimsi põik 20 kinnistu detailplaneeringu“ maa-ala piire
ja suurust 0,18 hektarilt 0,35 hektarini.
4.2 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil

ja Pirita Linnaosa Valitsusel korraldada
detailplaneeringu avalik väljapanek.
4.3 Detailplaneering algatati Tallinna
Linnavalitsuse 16. mai 2012 korraldusega nr 710-k “Aiatee tn 2 // Viimsi põik
20 kinnistu detailplaneeringu algatamine Pirita linnaosas”.
Tallinna Linnavalitsus otsustas 20.
veebruari 2013 istungil:
korraldusega nr 213 –k:
võtta vastu Pärnamäe tee 65 kinnistu
detailplaneering, KOOTPLAAN OÜ
töö nr H-155-11, millega on kavandatud Pirita linnaosas 0,54 ha suurusel
maa-alal asuva Pärnamäe tee 65 kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine
kokku kahe kuni 2 maapealse ja 1 maaaluse korrusega üksikelamu ning kokku
kolme a bihoone ehitamiseks.
5.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil
ja Pirita Linnaosa Valitsusel korraldada
detailplaneeringu avalik väljapanek.
5.2 Detailplaneering algatati Tallinna
Linnavalitsuse 11. jaanuari 2012 korraldusega nr 16-k “Pärnamäe tee 65
kinnistu detailplaneeringu koostamise
algatamine Pirita linnaosas”.
Tallinna Linnavolikogu otsustas 21.
veebruari 2013 istungil:
otsusega nr 18:
kehtestada Merivälja tee 33 kinnistu
detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna
Linnavalitsuse 22. juuni 2010 korraldusega nr 1077 k “Merivälja tee 33
kinnistu detailplaneeringu koostamise
algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine”.
Tallinna Linnavalitsus otsustas 27.
veebruari 2013 istungil:
korraldusega nr 247 –k:

võtta vastu Vaksiku tn 2, 4, 12, 14, 16, 18
ja 20 kinnistute detailplaneering, FIE
Hindrek Kuldbeki töö nr 1.06/2007,
millega on kavandatud Pirita linnaosas 1,13 ha suurusel maa-alal asuvate
Vaksiku tn 2, 4, 4a, 12, 14, 16, 18, 20 ja
Vaksiku tänava lõik T-1 kinnistute jagamine ja piiride muutmine ning kokku
5 krundi moodustamine: 2 elamumaa,
2 maatulundusmaa ja 1 transpordimaa
sihtotstarbega krunt; ehitusõiguse määramine kokku kahe kuni 2-korruselise
üksikelamu ning kuni kahe abihoone
ehitamiseks.
2.1 Muuta Tallinna Linnavalitsuse 29.
detsembri 2004 korraldusega nr 2811 k
algatatud „Vaksiku tn 2, 4, 12, 14, 16, 18
ja 20 kinnistute detailplaneeringu” maaala suurust 1,1 hektarilt 1,13 hektarini.
2.2 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil
ja Pirita Linnaosa Valitsusel korraldada
detailplaneeringu avalik väljapanek.
2.3 Detailplaneering algatati Tallinna
Linnavalitsuse 29. detsembri 2004 korraldusega nr 2811 k „Vaksiku tn 2, 4, 12,
14, 16, 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu algatamine”.
Pirita Linnaosa Valitsus teatab, et
Kose tee 33 kinnistu detailplaneeringu
avalik väljapanek toimus 14.jaanuarist
– 11.veebruarini 2013. Avaliku väljapaneku ajal ei esitatud detailplaneeringu
kohta ühtegi kirjalikku vastuväidet ega
ettepanekut.
Pirita Linnaosa Valitsus teatab, et
Jõekalda tn 17 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 19.märtsil 2013 kell 16.00
Pirita Linnaosa Valitsuses Merivälja tee
24 toas 225.
Lahendusettepanekuga saab tutvuda 11.
– 19.märtsini Merivälja tee 24 toas 202
igal tööpäeval tööpäeva ulatuses.
Planeeritava maa-ala suurus on 0,33ha.
Detailplaneeringu eskiislahendus on

kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Jõekalda tn 17 elamumaa sihtotstarbega kinnistu jagamine kaheks
elamumaa krundiks ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kokku kahe kuni kahe maapealse
korrusega üksikelamu ja ühe abihoone
ehitamiseks.
Detailplaneeringu
koostaja
on
Arhigramm OÜ ja huvitatud isik R.Uus.
Lähemat teavet detailplaneeringu kohta
saab Tallinna planeeringute registris
http://tpr.tallinn.ee/tpr/
Pirita Linnaosa Valitsus avalikustab
Pärnamäe tee 65 kinnistu detailplaneeringu.
Detailplaneeringuga on kavandatud
Pärnamäe tee 65 kinnistu jagamine
kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavale kruntidele
ehitusõiguse määramine kokku kahe
kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse
korrusega kuni 9m kõrguse üksikelamu
ning kokku kolme abihoone ehitamiseks.
Planeeritava ala suurus on 0,54ha.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu
autor
on
KOOTPLAAN OÜ ja huvitatud isik
on I.Olup.
Detailplaneeringuga saab tutvuda
25.märtsist kuni 9.aprillini 2013 Pirita
Linnaosa Valitsuses Merivälja tee 24
toas 202, igal tööpäeval tööpäeva ulatuses.
Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda Tallinna planeeringute
registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/
tpr/
Avaliku väljapaneku kestel saab detailplaneeringuga tutvuda ka Vabaduse väljak 7, 1.korruse infosaalis.
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Pirital hakatakse kontrollima numbrimärgi
olemasolu majadel

P

irita Linnaosa Valitsus hakkab
kontrollima maja numbrimärkide
olemasolu ja Tallinna aadressitähiste eeskirja täitmist. Ehitise omaniku
kohustus on tagada, et ehitis oleks varustatud numbrimärgiga. Numbrimärgi
võib paigaldada hoonele, piirdeaiale või
postkastile ning see peab olema nähtav üldkasutatavalt teelt. Tähised peavad
olema pimedal ajal valgustatud ja nähtavad, vajadusel tuleb piisava valgustuse
tagamiseks paigaldada kohtvalgusti.
Pruun-valge, valge-pruun. Maja
numbrimärk peab vastama kindlatele
mõõtmetele (vt. tabel nr 1) ja Pirital
välja kujunenud värvilahendusele. Maja
numbrimärgid peavad Pirita linnaosas
olema pruunil taustal valge kirjaga.
Tänavasildid seevastu vastupidise värvilahendusega - valgel taustal pruuni kirjaga. Tänavasiltide paigaldamise kohustust maja omanikul ei ole. Tänavasiltide
paigaldamine tänava alguses, lõpus ja
ristmikel paiknevatele ehitistele tagatakse linnaosa valitsuse poolt.
Aadressitähistele esitatud nõuded on
ära toodud Tallinna Linnavalitsuse 5.
juuli 2000 määruses nr 44 „Tallinna
aadressitähiste eeskiri“. Määrusega saab

Tabel
Maja numbrimärkide mõõtmed
Ühekohaline numbriosa
Kahekohaline numbriosa
Kolmekohaline numbriosa
Nelja- kuni viiekohaline numbriosa

tutvuda veebiaadressil http://tallinn.
andmevara.ee. Enne numbrimärgi paigaldamist tuleks määruses sätestatuga
kindlasti tutvuda.
Pirital on paljudel ehitistel nõuetele mittevastav aadressitähis. Paljudel
Pirita hoonetel on sinise taustaga või ise
nikerdatud numbrimärgid. Kasutamist
leiavad ka teistes värvitoonides ning
erinevatest materjalidest numbrimärgid.
Eri kujundusega numbrimärgi (näiteks
majanumbriga valgustatud lambikuppel
vms) võib paigaldada erandkorras linnaosa valitsuse nõusolekul. Selle jaoks
tuleb koostada projekt.
Pirita Linnaosa Valitsus ootab infot
puuduvate, vale värvilahendusega,
muukeelsete või vandaalide poolt rikutud tänavasiltide kohta. Tänavasiltide
vahetamine tagatakse linnaosa valitsuse poolt. Info palume edastada e-posti aadressile risto.kask@tallinnlv.ee või
telefonil 6457603.
Tänavasilte ja majanumbreid valmistavad firmad AS Signaal TM (Liimi 3,
Tallinn), AS Teede REV-2 (Pärnu mnt
463, Tallinn) ja OÜ Mälberg (Laki 7,
Tallinn).

Kõrgus
180mm
180mm
180mm
180mm

Laius
200mm
250mm
300mm
400mm

Numbri kõrgus
90mm
90mm
90mm
90mm

TALLINNA
TARBIJAÕ
IGUSTE
PÄEV

• 11.00 Avasõnad
• 11.15 - 12.15
Laenude ja võlgade üleminek pärimisel
Notarite Koja esimees Anne Saaber

Noored said teada, millised on Eesti
IT visioon ja arengusuunad, mõistavad
nende arendamise tähtsust ettevõtluses ja hariduse omandamisel. Nad said
vahetult suhelda tuntud firmade esin-

suures

• 12.55 – 13.25
Uuendused linna jäätmemajanduses
Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonna
juhataja Kertu Tiitso

a
saalis, T matukogu
õnismä
gi 2

• 13.30-14.00 LÕUNA
• 14.00 - 15.00
Tarbija õigused ja kohustused koduukse- ja
telefonimüügi korral
Tarbijakaitseameti jurist Kadi Raudsepp
• 15.00 - 16.00
Äriühingud kortermajas – majaelanike ning
korteriühistu õigused ja võimalused oma huvide
kaitsmiseks
Raid & Ko kinnisvarabüroo jurist Evi Hindpere

Info telefonil 640 4232
www.tallinn.ee/tarbija

R

ahvusraamatukogus
2013

20.märtsil

Olete
oodatud
TALLINNA
TARBIJAÕIGUSTE PÄEVALE 20.
märtsil algusega kell 11.00
Jagatakse kasulikke nõuandeid:
• Laenud läbi pärimisõiguse – kuidas toimida, kui kinnisvara pärimisega
kaasneb pangalaen, maksevõlg või laenu
käendamise kohustus
• Säästame keskkonda, energiat ja
raha – kokkuhoiuvõimalused koduses
majapidamises ja uuendused pealinna
prügimajanduses
• Soovimatust postisaadetisest keeldumine ja tarbijakaebuste komisjoni abi
– kuidas toimida kui näiteks toidulisandite saatjad ei arvesta tarbija teatatud „ei
soovi“ otsust ja millise murega pöörduda
tarbijakaebuste komisjoni
• Äriühingud kortermajas – majaelanike ning korteriühistu õigused ja võimalused oma huvide kaitsmiseks
Teie küsimustele vastavad Tallinna
Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse
teenistuse spetsialistid.
Sünkroontõlge vene keelde
Osavõtt tasuta

Korraldaja: Tallinna Linnavalitsus

Lapsed koos emade-isadega müttasid
lumisel trekiovaalil, peeti mitmeid erinevaid teatevõistlusi, võeti mõõtu kelgumäel. Vapramad jätkasid päeva uisutades
või suusatades.

Päeva teises pooles sai osaleda kuues erinevas töötoas, mille läbiviijate seas olid
lisaks erinevate ettevõtete esindajatele
ka meie kooli gümnasistid Reino Kuber,
Raido Nigumann ja Enrico Vahter.

20. 03. 2
01
kell 11.0 3
0 –16.00
Eesti Ra
hvusra

• 12.20 – 12.50
Energia ja keskkonna säästmine linnas tarbija võimalused ja tulenev kasu
Tallinna Energiaagentuuri juhataja
Villu Pella

eebruarikuu esimesel laupäeval toimus perepäev Pirita
Spordikeskuses.

7. veebruaril toimus kolmandat korda
Tallinna koolide gümnaasiumiõpilastele majanduskonverents teemal
„Infotehnoloogiliste lahenduste rakendamine ettevõtluses ja majandusõppes“.
Konverentsi avas Pirita linnaosa vanem
hr. Tiit Terik, noortele esinesid mitmed
kogenud ettevõtjad erinevatel teemadel:
• Eesti roll infotehnoloogia areenil,
väljakutsed ettevõtlusõppes. Henton
Figueroa (Tšiili aukonsul Eestis, ettevõtja , Pirita MG majandusõpetaja)
• IT arenduse strateegilised sammud
Baltikumis. Rain Laane (Microsofti
Baltikumi juht)
• IT visioon ning arengusuunad - AS
Regio ärikogemus. Teet Jagomägi (AS
Regio juhatuse liige)
• Eesti IT eelised – AS Nortal ärikogemus. Priit Alamäe (AS Nortal
tegevjuht)

ÜRITUS
ON
TASUTA

AITAME KASULIKE
NÕUANNETEGA

Veebruaris toimus Pirita Majandusgümnaasiumis konverents ja
tähistati vabariigi aastapäeva

V

TARBIJAÕIGUSTE
PÄEV

Pirita Majandusgümnaasium ootab
õppesuundi tutvustavale infopäevale

P

irita Majandusgümnaasium ootab
põhikooli lõpetajaid, kellel on
kindel soov õppida, gümnaasiumi õppesuundi tutvustavale infopäevale
ning sellele järgnevale sisseastumistestile 11. aprillil kell 15.00.
Pirita Majandusgümnaasiumis on võimalik õppida majanduse, majandus-loo-

dusainete või majandus-sotsiaalainete
õppesuundadel.
Individuaalsete valikkursuste kohta
vaata lähemalt: http://www.piritamg.
tln.edu.ee. Testi sooritamiseks saab
registreeruda kooli kodulehe kaudu.
Täpsem info õppe- ja arendusjuhilt telefonil 623 8119.

Õpiabi õpilaselt õpilasele

T

Veebruari algul toimus juba kolmas majanduskonverents. Seekord oli teemaks
infotehnoloogia ja selle rakendamine ettevõtluses ja majandusõppes.

dajatega, suurettevõtete IT tippspetsialistidega, said vastused oma küsimustele,
omandasid teadmisi, osalesid aktiivselt
töötubades.
Tõeliselt toreda ja südamliku ettepaneku
heategevuseks tegid kuuenda klassi õpilased Kristjan-Hendrik Paavo, AnnaStiina Laidna ja Tommi Välja. Nende
algatusel kogusime koolis lauamänge,
arvutimänge, DVD-sid filmidega, muusika CD-sid, maiustusi … ning sõbrapäeval andsid noored ise kogutu üle
Tallinna Lastekodu Maarjamäe Keskuse
kasvandikele. Kas pole armas!
Sõbrapäeva puhul olid koolis kontserdiga „Mõtleme koos oma sõpradele“ andekad noored muusikud Margus Riima
(klaveri) ja Aike Randman (tšello).

22. veebruaril tähistasime Eesti
Vabariigi 95, aastapäeva kontsert-aktusega. Koolipere tervitasid Harju maavanem pr. Ülle Rajasalu ja direktor Rita
Rumm. Järgnes meeleolukas kontsert
laulu, tantsu ja pillimänguga.

ihtipeale tuleb ette olukordi, kus
klassiseinte vahel õpetaja seletatu
jääb õpilasele pisut arusaamatuks
ning seetõttu on koolitükke raske teha ja
teema võibki jääda omandamata. Paljud
vanemad palkavad sellisel puhul oma
lapsele eraõpetaja. Kuid mida teha, kui
eraõpetajat endale lubada ei saa?

ning tänu noortele õpetajatele on nii
mõnedki vanemas eas daamid ja härrad
ära õppinud igapäevategevused internetis. Näiteks vanaproua Viimsist oskab
nüüd oma enda uue e-mailiga vahetada
kirju ja pilte Iirimaal elava tütrega. Tund
arvutiõpetust maksab 5€ ning personaalseks tunniks tuleb õpetaja koju.

Vastus on lihtne. Neli Tallinna 21. kooli
õpilast lõid 2011. aasta oktoobris õpilasfirma, mis tegeleb õpiabi osutamisega
põhikoolinoortele. Student Networki
teeb eriliseks see, et firmas tegutsevad
õpetajad on oma õpingutes edukad ja
tublid gümnasistid, kes meeleldi oma
teadmisi noorematega jagavad.

Oma toimingutes on Student Network
küllaltki edukas olnud. Kõige suuremaks
saavutuseks võib lugeda tiitlit ’’Eesti
parim õpilasfirma 2012’’. Lisaks on teenitud auhindu erinevatelt õpilasfirmade
l aatadelt. Kõige värskemad preemiad
– ’’Swedbank’i’’ lemmik ning ’’Parim teenus’’ toodi koju 22. detsembril Raplas
toimunud laadalt.

Tavaliste eraõpetajate ees on Student
Network'il nii mõnigi eelis:
taskukohane hind (5€/h); vaba ja sõbralik õpikeskkond ning lisaks on aeg ja
koht kokkuleppelised. Viimane tähendab seda, et vajadusel tuleb õpetaja õpilase juurde koju ning tänu painduvale
ajagraafikule on võimalik hädaolukorras näiteks järgmise päeva kontrolltöö
materjal selgeks saada.
Lisaks õpiabile pakub Student Network
veel ühte teenust – arvutiõpetus eakamatele. Selle eesmärgiks on pensionäride abistamine arvutiga toime tulemisel

Tegevus toimub üle-Eestiliselt. Ligi 50
õpetajat on kokku erinevates
piirkondades: Tallinn, Tartu, Rakvere,
Viljandi, Haapsalu, Keila, Pärnu, Saku
ja Paide. Kõige enam õpetajaid on
Tallinnas ning tänu sellele on võimalik
ka kõigil Pirita noortel endale õpetaja
kutsuda.
Kontakt:
tel 530 20 371
e-mail: tallinn@studentnetwork.ee
www.studentnetwork.ee
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Taotlus elukohajärgseks kooliks

1

. – 15. märtsini saavad lapsevanemad Tallinna Haridusametile esitada taotlusi 2013. aasta septembris Tallinna munitsipaalkooli esimesse
klassi minevatele lastele elukohajärgsete koolide määramiseks, kas eKooli
keskkonnas või paberkandjal.
Taotluse esitamine on väga oluline,
sest taotluses saab lapsevanem haridusametit teavitada soovitud õppekeelest
ning õdede-vendade õppimisest samas
koolis, mis on elukohajärgse kooli määramisel olulised asjaolud. Samuti saab
taotlusesse märkida kolm kooli, mida
vanemad ise eelistavad.
Juhul, kui laps läheb õppima erakooli, asub õppima välismaal või mingil
muul põhjusel Tallinna munitsipaalkooli ei astu, tuleks vanemal sellest
Tallinna Haridusametit teavitada. Seda
võib teha kas e-kirja teel või haridusameti kodulehel oleva vormi kaudu.
Elukohajärgse kooli määramise
taotlused vaadatakse läbi peale nende
esitamise tähtaja lõppemist. Koolide
määramise peamisteks kriteeriumiteks
on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning Tallinna linna elukohajärgse kooli määramise korrast tulenevalt
elukoha lähedus koolile ning õdedevendade õppimine samas koolis, võimalusel arvestatakse vanemate soove.
Juhul kui mõne kooli läheduses on rahvastikuregistri andmetel rohkem õpilasi
kui kooli on võimalik vastu võtta, võib
komisjon arvestada ka rahvastikuregistrisse tehtud kande aega.
Hiljemalt 25. mail teavitab Tallinna
Haridusamet lapsevanemat elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti
aadressil või paberkandjal lapse rahvastikuregistrijärgsel aadressil. Peale teate
saamist tuleb vanemal hiljemalt 10.
juuniks kooliga ühendust võtta ning
esitada nõutavad dokumendid.
Vanemal on õigus määratud koolikohast loobuda. Sel juhul tuleb ise
leida kool, kus on vaba koht. Koolid
võivad peale 15. juunit vabade kohtade
olemasolul õpilasi vastu võtta kooli vastuvõtu korra alusel. Alates 15. juunist
saavad Tallinna munitsipaalkoolides
koolikohti taotleda ka mujal elavad
isikud. Allikas: www.haridus.ee

Viimane hetk anda
teada lumemurdjast

K

onkurss "Tallinna linna
Lumemurdja" lõpeb 10. aprillil. Palume kõigil eeskujulikest
majahoidjatest kindlasti teada anda.
Konkursile võivad kandidaate esitada
kõik linnaelanikud, kuid kandidaat
iseennast esitada ei saa.
Kandidaat peab olema eeskujulikult
teostanud lume- ja libedusetõrjet
oma puhastusalal, puistanud libeduseohu korral sõelmeid kõnniteele,
eeskujulikult teostanud lumetõrjetöid sõidukite parkimiskohtadel,
pühade ajal heisanud ja maha võtnud
riigilipu ning positiivse ellusuhtumisega.
Kandidaate saab konkursile esitada
e-maili teel kuni 10. aprillini pirita@
tallinnlv.ee
Konkursi eesmärk on tunnustada
Tallinna linnas tegutsevate ühistute ning erakinnistute puhastusaladel
töötavaid majahoidjaid, kelle ülesanneteks on lume- ja libedusetõrje
tegemine ning ohutute liikumistingimuste tagamine talveperioodil.

8. märts 2013

Tervisespordihoone ehitustööd käivad lumele vaatamata

K

orralik lumevaip, mis märtsis
kevadeootajate kiuste maha
sadas, ei takista õnneks
kuidagi Pirita Spordikeskuse tervisespordihoone ehitustöid. Ajal, mil
spordikeskuses on rohkesti noori ja vanu
suusatajaid, kes rõõmustavad uue koheva
lume üle, toimuvad tööd täie hooga.
Lume tõrjeks on ehitustandril maha
laotud katted, mis tõmmatakse töö ajaks
maha ning ettevalmistustööd saavad
ka vaatamata sadanud lumele jätkuda.
Hoone valmimine on planeeritud
käesoleva aasta septembrisse. Tegemist
on olulise objektiga nii Piritale kui
kogu Tallinnale ja sellega seoses soovib
Pirita leht anda meie linnaosa elanikele
ehitustöödest pidevalt ülevaadet.
2,6 miljonit eurot maksvat projekti
rahastab Tallinn 1,6 miljoni euroga
ning euroraha lisandub ligi 800 tuhat

Etlemiskonkurss väärtustas kaunist emakeelt

1

.märtsil toimus Pirita raamatukogus eelkooliealiste etlemiskonkursi „Eesti keelel kaunis kõla“
Pirita eelvoor.

Kõik lapsed lugesid kaks luuletust ning
žürii abiga valiti kaks last, kes lähevad
13.mail Estonia Talveaeda ülelinnalisele võistlusele. Edasi pääsesid Helen
Luik Pirita lasteaiast ning Karmen
Lisette Lilienthal Punamütsikese
mudilasmajast. Eripreemiad said
Oliivia Riisberg Pirita Kose Lasteaiast
ja Kirke Randveer Memme Musist.

Ülelinnalist konkurssi korraldab Kopli
noortemaja juba 10-ndat aastat järjest.
Pirita Linnaosa Valitsus on oma eelvooru korraldanud viis aastat. Sellel
aastal osales kokku 21 last. Esindatud
olid Pirita lasteaed, Pirita Kose lasteaed, Padriku lasteaed, eralasteaiad
Memme Musi ja Punamütsikese mudilasmaja. Žüriisse kuulusid Milvi Israel
(Kopli Noortemaja), Raivo Kuusk
(Pirita Majandusgümnaasium), Merike
Harvo (Pirita Vaba Aja Keskus), Rahel
Otsa (Rahvusooper Estonia), Kaarin
Krillo (Pirita raamatukogu).

Žürii esinaise Milvi Iisraeli sõnul
olid kõik lapsed võitjad, kuna nende
kaudu kõlas meie emakeel väga kaunilt.
Samuti said ohtralt kiidusõnu kõigi
osalejate juhendajad.
Suur tänu kõigile osalejatele ja juhendajatele, kes ei pea paljuks meie emakeelt au sees hoida!

Lumelaudurid ja suusatajad möllasid Maarjamäel
Hendrik Mägar

3

. märtsil toimus Maarjamäel,
Tamme tänava lõpus asuval spordiväljakul "Maarjamäe Backyard
park Railjam 2013".
Tegemist oli lumelaua ja freestyle
suusavõistlusega, kus võisteldi liinisõidus. Võistlustel osales 17 võistlejat, teist samapalju oli ka pealtvaatajaid. Arvestust peeti kolmes eri klassis: lumelaud, freestyle suusk ja parim
naissportlane.
Hea tulemuse saamiseks pidi ühe laskumise käigus sooritama vähemalt
kaks trikki - ühe ülemisel ja teise
alumisel platool asuvatel obstaaklitel.
Võistluspäeva lõpus leidis aset ka "best
trick" võistlus, kus 30 minuti jooksul
oli sportlastel võimalik sooritada oma
parim trikk - kukkumiste eest siinkohal
miinuspunkte ei antud. Võistluste parimaid premeerisid meie toetajad.
Tulemused:
Parim naissportlane: Ülle-Linda Talts
Freestyle suusk: 1) Karl Pääru
2) Kristian Eding
3) Mats-Kaarel Ruus
Lumelaud:

1) Siim Aunison
2) Oskar Matvere
3) Roland Mik
Best trick: Lumelaud – Robert Männa
Suusk – Kristian Eding

Pilt lumelauapargist, kus lumelaudurid ja freestyle suusatajad teineteisest mõõtu võtsid.

Ürituse sponsorid:
Surfhouse, Lobster, Switchback bindings, Monster Energy drink, Hai,
Nokia, Pipelife.
Võistlust korraldasid ja viisid läbi
kohalikud laumelaudurid/suustajad:
Johannes Sepp, Ron Arvisto, Karl
Pääru, Rita Raud, Ülle-Linda Talts,
Hendrik Mägar, Mats-Kaarel Ruus,
Oscar August Heinla, Indrek Tamm,
Roland Mik ja Oskar Matvere.
Lumelaua esimene koht Siim Aunison.
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Eesti mee päevad “Mesimagus naistepäev” lillepaviljonis

E

esti Meetootjate Ühendus korraldab 9. ja 10. märtsil 2013, mõlemal päeval kell 10-17 Tallinnas
Lillepaviljonis Pirita tee 26 kogupere
ürituse ”Mesimagus Naistepäev”.
Ürituse eesmärk on:
- propageerida puhast eestimaist
mett, meie mee ja mesindussaaduste
kõrget toiteväärtust, häid tervendavaid
ja hügieenilisi omadusi;
- tutvustada tarbijaile kodumaise
mee tootjaid ja luua mõlemale poolele
kasulikke vastastikuseid kontakte.
Sisu
Kohapeal pakuvad mesinikud degusteerida erinevat mett ja saab teavet
mesindussaaduste liigi, päritolu ja omaduste kohta.
Müügil on tootjahinnaga mitmekesises
valikus Eesti mett. Saab osta mesindussaadusi nagu taruvaik, õietolm jm
tervistavaid ja kosutavaid meesegusid,
ravimtaimi ning teisi loodustooteid,
samuti mesindussaadustest ja loodustoodetest valmistatud preparaate ning
kosmeetikat.
Kuna üritus toimub vahetult enne
naistepäeva, siis on palju huvitavat ja
kasulikku pakkuda just naistele, kes
saavad teadmisi ja oskusi tasuta loengutel. Õpetatakse mee kasutamist koos
ravimtaimedega, räägitakse meest ja
teistest tervislikest toitudest ja tutvus-

tatakse uusi meesaadusi.

KAVA mõlemal päeval:

Kingitusteks võib valida lilli, ehteid,
laias valikus käsitööd, kosmeetikat, parfümeeriat, keraamikat, loodusakvarelle,
samuti naisi huvitavat kirjandust.

11.00 Mee ja ravimtaimedega organismi tugevdamine - Sirje Aiaots, Uuskabi
ürditalu perenaine.(eesti keeles)

Lastele
Mesinik Hinge Laur räägib lastele
mesilaspere elust, lapsed saavad mesilasi joonistada ja värvida. Lastel on võimalus voolida plastiliinist, mis sisaldab
mesilasvaha.
Kohvikus pakutakse meesööke ja
-jooke, taustaks muusika.
Kohal on mesindussaadustega ravi konsultant dr Ilmar Särg, Tartu Ülikooli
Kliinikumi arst-õppejõud.
Meepäevad toimuvad 9. ja 10. märtsil,
mõlemal päeval kell 10-17

12.00 Mesi ja muu tervislik toit.
Degusteerimine. Ene Lill, Terviseklubi
Harmoonikum perenaine(vene keeles)
13.00 Mesi ja muu tervislik toit.
Degusteerimine. Ene Lill, Terviseklubi
Harmoonikum perenaine.(eesti keeles)
14.00 Mee ja ravimtaimedega organismi tugevdamine - Sirje Aiaots, Uuskabi
ürditalu perenaine.(vene keeles)
15.00 Uued meetooted - Maarika
Puusepp, Mesindustalu perenaine.
(eesti keeles, vastab küsimustele ka
vene keeles)

TULE TREPPIDELE
JOOKSMA!
PIRITA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED
TREPIJOOKSUS
4.APRILLIL TALLINNA TELETORNIS
Kell15.00-18.00
Jooksueksperdi Teletorni Täpsusjooks
Tempo valib iga osaleja ise,võidab see, kes läbib
raja esimese ja teise poole võimalikult kattuva
ajaga. Ajavõtt 13. korrusel ja finišis 21. korrusel.
Kl 18.30-21.00
Jooksueksperdi Teletorni Trepijooks
Selgitatakse välja meeste ja naiste vanuseklasside
kiireim ning trepijooksu üldvõitja,
oodatud on ka 2- liikmelised tiimid.
Eelregistreerimine mõlemale võistlusele:
www.osport.ee
Stardiraha 5 eurot saab tasuda kohapeal.

Piletid:
Täiskasvanutele
1.60 eur
Pensionäridele ja õpilastele
1 eur
Perepilet
3.20 eur
Loengud, konsultatsioonid ja üritused
on tasuta.
Informatsiooni loengute kohta saab:
www.eestimesi.ee, 60 14 778, 55 66 26
49 Sirka Arro, EMÜ juhatuse liige

Kõik osalevad suures auhinnaloosis!
Võistlusi korraldab Tallinna Tõusujooksusarileia meid Facebookist.
Lisainfo: 5039531 või valdo@jahilo.ee

Milline väikeseõieline elulõng sobib kaunisse koduaeda?
Lea Nilson,
MTÜ Pirita Selts

1

Pirital on palju kauneid koduaedu. Pilt on illustreeriv.

6.märts elulõngadest, Erika
Mahhov ja 23.märts aiareisid,
Sulev Vahtra

Pirita aedlinnas on palju kauneid
koduaedu. Väärtuslikuks aiakujunduse
materjaliks on vastupidavad ja vähenõudlikud, ent siiski dekoratiivsed
väiksema õiega elulõngad. Oma värvirikka ja küllusliku õitsemise, huvitavate
õite ja mitmekesise kasvukujuga muudaksid nad aia ilmekamaks. Kasutades
elulõngu koos põõsaste, puude, rooside ja püsililledega või hoopis kividel,
tugimüüridel, kuivanud kändudel vm
looduslikul toestusel võib luua põnevaid kooslusi. Sealjuures on aiapidaja
elu koos väikeseõieliste elulõngadega
hõlbus. Need ilutaimed nõuavad vähe
vaeva, on suhteliselt haigus- ja külmakindlad.

Millised neist omapärastest väikeseõielistest elulõngadest sobiksid meie aedadesse ja kuidas neid hooldada, sellest
räägibki 40aastase elulõngade kasvatamise kogemusega Erika Mahhov laupäeval, 16. märtsil k.a kell 12.00 Pirita
kloostri seminari ruumes Merivälja tee
18. Samal päeva saab huviline soetada
endale käsiraamatu „Elulõngad igasse
aeda“.
Maastikuarhitekt ja sisekujundaja
Sulev Vahtra näitab pilte ja räägib
oma aiareisi muljetest. 2012. aasta suvel
käis reisiseltskond külas maailmakuulsa maastikuarhitekt Piet Oudolfi aias.
Imetleme fotodel Cornwalli põnevaid
aedasid, kus tänu Golfi hoovusele on
sobivad kasvutingimused eksootilistele
taimedele ning vaatame pilte Inglismaa
erinevatest, parkidest ja aedadest, mis
on sajandeid saanud tunda hoolitsevat
aednikukätt.

Kohtumine toimub Sulev Vahtraga
laupäeval, 23.märtsil k.a. kell 12.00
Pirita Vaba Aja Keskuses, Merivälja tee
3. Kohapeal saab tutvuda saab mitmete
põnevate aiakujunduse ajakirjadega.
Ürituse osalustasu 2 eurot. millega jätkame oma järgmiste loengute korraldamist. Mõlemal päeval toimub eelmisel
korral alustatud „seemnete vahetus“
- s.t. võta kaasa oma seisma jäänud
seemned, mida Sa ise ei taha enam
külvata ja oled nõus neid teistele aiahuvilistele andma. Kohapeal võid leida
teiste toodud seemnete seast endale
midagi huitavat asemele. Lisainfo huvilistele, www.piritaselts.ee .
Üritused on jätk "avatud aiad" Pirital,
mida korraldab MTÜ Pirita Selts
Kohaliku omaalgatuse programmi
„Regionaalarengu toetuseks“ projekti
toetusel.

Kloostriturniir tõi kokku mängijaid mitmelt poolt Eestist
Peeter Kubo
mälumängude korraldaja

M

ängu juhtideks olid Peeter
Kubo, Jaan Loide ja Eduard
Rihm. Kohale olid tulnud
mälumängurid Haapsalust, Tartust,
Harjumaalt, Järvamaalt ja Tallinnast.
Esitati 75 küsimust sõnas, helis ja pildis. Tegemist oli Peeter Kubo 75. juubeli mänguga. Kokku on ta juhtinud
juba 1121 mängu.
Võitjad said eripreemiana piduliku Raehärrade Jahipeosöögi Tallinna
Keskaegse Restorani Olde Hansa poolt.
Peale selle kuulusid neile ka keraamilised taksikoerad Koopa Galeriilt (kunstnikud Ülle Sink ja Aare Freimann).
Sünnipäeva- ja juubeliauhinnad olid ka
seekord Altia Eesti poolt. Ainsana vastajad said Pirita TOP SPA ja KUMU

pileteid ja Sonatiin Groupilt dvd-sid.
Meie kõiki mänge on toetanud:
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Pirita
klooster, Pirita Selver, Pirita Linnaosa
Valitsus, Gravex Balti, Pirita TOP SPA,
Andres Koger, KUMU, raamatukaup-

lus Rahva Raamat, Sonatiin Group,
kirjastused Koolibri, TEA, Grenader,
Menu, Eesti Raamat, Allecto, Eesti
Piibliselts, teatritest on meid priipiletitega toetanud Theatrum, VAT-Teater,
Von Krahli Teater, NO-teater, Tallinna
Linnateater, kontserdikutseid on jaga-

51. Kloostriturniiri tabel (mäng toimus 26. jaanuaril 2013 Pirita Vaba Aja Keskuse
peeglisaalis)

1. Duubel Ove Põder, Rein Põder 80 punkti
2.-3.Issanda Vits Alar Heinaste, Jevgeni Nurmla, Indrek Salis 74 punkti
2.-3. Keila Andres Allpere, Allar Viivik, Tenno Sivari 74 punkti
4. Historia Janek Salme, Erkki Bahovski, Heiki Suurkask 65 puntki
5. Keila Kruvi Viktor Treimuth, Toivo Lodjak, Kuldev Ploom 59 punkti
6. Anija Rein Laumets, Eik Sagen, Anne Ehala 53 punkti
7. Kaks ja pool meest Juhan Teder, Tõnu Talve, Lauri Tammerand 48 punkti
8. Sammas Mihkel Lasn, Kaido Lasn, Katrin Lasn 45 punkti
9. MÖH Kadi Jairus, Tanel Jairus, Andreas Türk 38 punkti
10. Juubel Jüri Veiderma, Tiit Kabrits, Jaak Wackermann 34 punkti
11. Laur Anne-Liis Lahi, Jaan Urgas, Kalmer Männik 21 punkti

nud ERSO ja Jazzkaar. Seekord said
mälumängurid auhindadeks graafik
Tarmo Roosimölderi töid. Täname
kõiki neid, kes leidsid võimaluse toetada

traditsioonilise Pirita Kloostriturniiri
korraldamist (2001–2013).
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Pirita lasteaed
Pirita Open tõi kokku harrastajaid seitsmest riigist
tähistas 25. juubelit
Terje Laanemets,
Pirita lasteaia direktor

E

simesed andmed Pirital asuva
lasteaia kohta pärinevad 1957.
aastast. Lasteaia nimetuseks
oli Tallinna 17. Lasteaed, mis asus
Metsavahi tee 24 lasteaiaks kohandatud kahekordses eramus.
Lasteaias töötas kaks rühma, laste arv
oli 50. 1984. aastani juhatas lasteaeda
Edda Vapper. 1984 aastast asus juhataja
kohale Eve Heinroos-Aas, kes töötab
tänase päevani meie lasteaias õpetajana.
1988.a. valmis Ed. Bornhöhe tee 10
uus, 6-rühmaline (140 lapsele) Tallinna
173. Lastepäevakodu, juhatajaks Mille
Udras. Selle lasteaiamaja 25. juubelit tänavu tähistasimegi. 2003. aastast
asus lasteaia juhiks Terje Laanemets.
1999. aasta septembrist kannab lasteaed nimetust Pirita Lasteaed.
Lasteaias on kuus rühma, laste vanus 2
- 7 aastat. Praegu on meie lasteaiaperes
142 last ja 26 lastega tegelevat täiskasvanut. Meie lasteaia kõikidel rühmadel
on toredad lilledega seotud nimed:
rukkilill, meelespea, karikakar, sinilill,
kullerkupp ja kannike. Meie tunnuslauseks on "Elurõõmus laps purjetab kaugele!" Traditsiooniks on saanud lasteaia
juubeli tähistamine koos laste, töötajate
ja laspsevanematega Pirita Vaba Aja
Keskuses. Peale aktust sööme kringlit
ja lööme koos tantsu.
Lasteaias toimus pidulik aktus, mis
seekord oli pühendatud koostööpartneritele. Külalistele esitasid lapsed meie
vanemõpetaja Viive Essa poolt kirjutatud näidendi „Vaikuse hotell“, mis
sai külalistelt sooja vastuvõtu. Tallinna
Haridusameti tänukirja pälvisid pikaajalise ja kohusetundliku töö eest
Eve Heinroos-Aas, Maidle Treulich,
Leeli Potisepp, Ingrid Jõudna, Pille
Kivikangur, Anu Niinsalu ja Jelena
Orsitš.
Kogu kollektiivile soovisid indu ja
kordaminekuid edaspidiseks Jüri
Ratas, Mihhail Kõlvart, Tallinna
Haridusameti,
Pirita
Linnaosa
Valitsuse, piirkonna lasteaedade, Pirita
Majandusgümnaasiumi ja Pirita
Lasteaia hoolekogu esindajad.
Pirita Lasteaed tänab kõiki peresid,
töötajaid ja asutusi, kelle abil meie sünnipäeva peod õnnestusid.

Rannarahva muuseum kutsub külla

V

iimsi taluturg pakub võimalust
saada lauale värske, puhas ja
töötlemisega rikkumata kodumaine toidupoolis. Turg asub Viimsi
Vabaõhumuuseumis, on avatud aastaringselt igal laupäeval 10:00-14:00.
Kes hommikuti turul käib, see asjata
ei longi!
Rannarahva muuseumis on ka vahva
mereteemaline mängutuba, kus väikesed poisid ja tüdrukud saavad kehastuda kapteniteks, mereröövliteks, merineitsiteks või laevakassiks – kes millest unistada oskab. Sünnipäevapeod
muuseumi mereteemalises mängutoas
on teistlaadi – kostüümid, temaatilised
tegevused, meisterdamised ja toredad
auhinnad muudavad iga lapse Maailma
Kõige Toredama Päeva veel kordades
toredamaks!
www.rannarahvamuuseum.ee/

T

allinnas Pirita Olümpiapurjespordikeskuse jahtsadama akvatooriumi ääres toimus laupäeval,
2. märtsil, talisuplusfestival Pirita Open
2013, millest võttis osa üle 150 taliujuja
Eestist ja välismaalt.
Kell 10.20, kui esimene start anti, oli
EMHI andmetel Tallinnas 7 kraadi
külma kuid ööl vastu 2. märtsi langes
õhutemperatuur Pirital pisut alla 12
kraadi, mis suutis peale tugeva tuule
raugemist kella 5 ajal hommikul mõne
minutiga neljarajalise ja 25m pikkuse
avaveeujula tervenisti kaanetada ning
tekitada sinna hommikuks kohati lausa
3cm paksuse jääkihi. Seega tuli veel
mõni tund enne võistluste algust korraldajatel ilmataadi temp kibekiirelt
likvideerida, et võistlused saaksid ikka
väljakuulutatud ajal alata.
Avakõne pidasid teiste seas maailma taliujumisföderatsiooni presi-

dent Marija Yrjö-Koskinen ning Läti
Taliujumisliidu president Aleksandr
Jakovlevs, kelle korraldada ja vastutada oli eelmise aasta taliujumise MM
Jurmalas Lätis.
Seekord oli Pirita Openil osalejaid nii
Soomest, Norrast, Lätist, Venemaalt,
Suurbritanniast kui Saksamaalt
ja kõige kaugemad tulijad saabusid
isegi Hiina piiri äärest Kaug-Idast
Blagoveshchenski linnast.
Festivali võistlusprogrammi kuulusid
25 m rinnuli, 25 m vabalt, 50 m krooli,
4x25 m krooli teateujumine ning 450
m kestvusujumine ja maraton.
Võistlejate seas oli oma ala tippusid, nii
tugevaid sportlasi kui maailmameistreid. Esindatud olid ka kõik meie omad
taliujumise meistrid Henri Kaarma,
Bruno Nopponen Viimsi Veeklubist,
Eve Virkkunen U-klubist, Artur
Tikkerbär Pärnu Talisuplusseltsist jt,
kes tulnud ise mitmel korral taliujumise maailmameistriteks nii pikematel

kui lühematel distantsidel ning ka teateujumises.
Kohal olid ka mitmed Eesti ujumiskoondise tipud nagu Filipp Provorkov
Viimsi Veeklubist, Pjotr Degtjarjov ja
Tess Grossmann TOP ujumisklubist,
Andres Olvik Kalevi Ujumiskoolist jt
tuntumad ujujad ja triatlonistid üle
Eesti. Erinevate vanuseklasside medaleid jagus pea igasse osalenud riiki, kuid
ülekaalukalt leidus võitjate seas ikka
meie endi esindajaid Eestist.
Erilist närvikõdi pakkus ka võistlusprogrammis 450 m kestvusujumise
ujujate mõõduvõtt. Esmakordselt võttis
sellel alal osa ka kaks kaunima soo
esidajat - Ekaterina Parfenova Permist
ja Maret Mets Tartust. Neil taliujujatel, kel jätkus võhma kauemaks, oli
võimalik ujumist jätkata ka maratoniujumisega, mille puhul distantsi pikkus
oli iga võistleja enda sisetunde küsimus. Siin said võidu naistest Maret
Mets Trismile klubist Tartust ja Henri

Kaarma Viimsi Veeklubist, kes seekord
suutis avaveebasseinimeetreid koguda
lausa 1050, mis on ka Pirita Openi
senine rekord.
Selleks, et osaleda aga Pirita Openil,
ei pea kaugeltki olema professionaal,
väljaspool võistlusprogrammi oli kõigil
pealtvaatajail võimalus kasta end jõevette ja nautida saunamõnusid kohapeal. Teatemeeskondade hulgas oli
palju uusi üritajaid ning toredate kostüümidega tegelasi, kes kõik tundsid
heameelt, et olid otsustanud julguse
kokku võtta ja sellisel adrenaliini pakkuval üritusel osaleda.
Juba neljandat aastast järjest toimunud ürituse eesvedaja ja korraldaja
oli Viimsi Veeklubi, keda abistasid ja
toetasid mitmed toredad inimesed ja
koostööpartnerid. Korraldajad soovivad Pirital taliujumise traditsioonide
jätkumist ning võimalusel ka mõne
aasta pärast taliujumise MM-i korraldamise õiguse saamist.

Festivali võistlusprogrammi kuulusid 25 m rinnuli, 25 m vabalt, 50 m krooli, 4x25 m krooli teateujumine ning 450 m kestvusujumine ja maraton. Foto: Tiit Mõtus

Stiilsed ja hubased glasuurpotist kaminahjud salvestavad soojust mitmeks päevaks
Jaan Kotka,
pottsepp

T

urul on erinevaid küttesüsteeme... siiski on täna kõige odavam
ahjuküte, kus kütmiseks kasutatakse halupuid.
Kaminahjud (ahjud): soojust salvestavatest ja õhkkütteahjudest.
Kütmise sagedus sõltub ruumi funktsioonist, ruumi piirete soojapidavusest
ja välisõhu temperatuurist. Karmidel
talvedel köetakse tavaliselt iga päev.
Viimaste aastate talvedel on kütmine
olnud üle päeva ja isegi üle kahe päeva.
Seega teeb see kütmisperioodi ajal kuus
keskmiselt 10 kuni 15 korda. Muidugi
sõltub hoone kütmine ka soojapidavusest.
Keskmise suurusega telliskivist kaminahi (90x84x210) simsita, odavama
klaasuksega (160,-) maksab koos töötasuga ja materjalidega alates 2014 €
(köetava ruumi(de) põranda pindala 39
kuni 60 m2, lae kõrgus 2,5 m).
1. Täistelliskivist kaminahjud.
2. Pottidest tehtud kolded (on vähem
levinud). Glasuurpotist tehtud kolded
on suurema salvestusega, sest sisse
laotakse lisavooder. Kaminahjud saab
teha erinevates värvitoonides (valgeid,
elevandiluuvalgeid, liivakarva kollast,
tumepruuni, rohelist, kakaokreemi,
kuldset jne) . Lisada saab erinevaid
ornamente.
Soojamüüridest
Soojamüüre tehakse eelkõige, et tõsta
pliidi kasutegurit, muidu läheb liialt
palju sooja otse korstnasse. Oma pottsepa aja jooksul olen teinud erinevaid

soojamüüre. Kauplustes
müüakse
erinevate võimsustega metallist
südamikuga kaminaid, valmis kaminad
(metallist) ja pliite. Nende miinuseks on
see, et need ei hoia sooja ja hommikuks
on tuba külm. Sooja annavad need
siis, kui tuli all, aga kui tuli ära kustub,
hakkab tuba jahenema. Lahenduseks
on soemüür.
Kui soemüür ei meeldi, saab
selle ehitada nii, et see näha ei ole.
Materjalideks saab kasutada kipsi,
puitu, marmorit ja teha enda soovi
järgi välimuse. Tingimus on, et korstnapühkijal peab olema juurdepääs
vähemalt kahele tahmaluugile (neid
võib olla ka rohkem, oleneb kujundusest). Soojamüüri suurus üheltpoolt
vaadatuna võib olla südamikuga kamina puhul kolm kuni kuus ruutmeetrit
ja pliidi puhul kuni kolm ruutmeetrit (2,1 x 1,55m) Materjalide valik
kivi osas on sama, mis kaminahjude
puhul. Soovitan pottidest soojamüüre,
mis annavad ruumile erilise hubasuse.
Soojamüüri ehitus koos materjalidega
maksab alates 280,-/m2.
Ostes halupuid - lepp 50 eurot ruumimeeter saame 1kWh hinnaks 3,3 senti/
kg, seega 10 kg puid maksab 33 senti.
Ühe kütmise korral kulub kuivi puid
keskmiselt 10-15 kg.
Ligikaudne soojuse kWh
											
Glasuurahju tegemine, klaasuks HTT601, (94x77x202). ilma simsita = 2145 kg
56 - 87 			
		
Nurgakaminahju tegemine (103x103x210), simsita, klaasuks 160,- Kaal 2840kg 70,6 -109,0		
Punasest tellisest kaminahi (90x84x210), simsita, klaasuks 160,- Kaal 2390kg
59,6 – 92,0 		
		
Glasuur- või lihtpottides soojamüür voodriga: (102,5x34,5x108), Kaal 625kg/m2 3m2=57			
Soojamüüri tegemine 85mm kivist, sügavus 25-34cm, Kaal 570kg/m2 		
3m2= 44			
Soojamüüri teg.120mm servi laotud kivist. Kaal 425kg/m2			
33			

Köetav
ruum(id) m2
38-59
47 - 74
40 - 62
3m2=38
3m2=30
22
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Akvarellides
kevadesse!

M

ärtsis on Pirita Vaba Aja
Keskusesse oodatud kunstihuvilised akvarellmaali- ja
kalligraafiakursustele. Alustame 13.
märtsil kell 18.00. 12-tunnise kursuse
osalustasu 60 eurot.
Eelnev registreerimine telefonil
55589048. Kursust juhendab Anneliis
Vabul
Vaata ka www.allaprima.eu

Väärtfilmiõhtu! Vaba Aja Keskuses linastub "Elavad pildid"

8

. märtsil kell 17.30 linastub
Pirita Vaba Aja Keskuse saalis Hardi Volmeri uus linateos
"Elavad pildid".
Filmi peategelane Helmi sünnib parun
von Strandmanni majja Tallinna vanalinnas aastal 1908. Ainus, mida ta kindlalt teab, on et ta ema oli eesti soost teenijatüdruk. Kõik muu selgub elu käigus
ning elul, mis kulgeb läbi sajandi, on
Helmi jaoks mõndagi varuks.
Selles majas ta rõõmustab ja kannatab,
ihaleb ja pettub. Siin kasvab ta üles
koos noorhärra Erikuga ning ootab
oma suure armastuse õitselepuhkemist.
Sama maja allkorrusel elab kinomehaanik Julius, kes ei ole Helmi suhtes
sugugi ükskõikne. Loomulikult ulatuvad majja ka ajaloo suured sündmused. Parketti tallavad nii sõdurikirsad
kui härraste lakksaapad, majja mahub
inimsaatusi kaugelt ja lähedalt, omi ja
võõraid.

Koolinoorte ja tudengite lühifilmifestival
Tähevärav tuleb taas!

T

ähevärav on Pirita Vaba Aja
Keskuse poolt korraldatav lühifilmifestival, kuhu on oodatud
võistlema kõik 12–26aastased filmi- ja
meediahuvilised koolinoored ja tudengid üle Eesti.
Tähevärav on avatud omaloomingule,
kus žanri osas piiranguid ei ole: sobivad
nii dokumentaal-, draama-, komöödia,- tragöödia,- ulme-, anima- kui
ka õudusfilmid. Filmi pikkus võib olla
kuni 10 minutit. Võisteldakse kahes
vanusekategoorias: 12–18aastased ja
19–26aastased.
Filmide esitamise tähtaeg on 11. märts.
Žürii selgitab välja võitjad 15. märtsil.
Sel kuupäeval saavad kõik huvilised
konkursil osalevaid filme vaadata otseülekandena internetist! Filmid jäävad
veebi järelvaatamiseks peale seda veel
kaheks nädalaks.
Film tuleb tuua või postitada Pirita

Vaba Aja Keskusesse aadressil Merivälja
tee 3, 11911 Tallinn. Ümbrikule panna
ka märksõna "Tähevärav". Täpsemad
tingimused ja formaadinõuded leiad
meie kodulehelt: http://piritavak.ee/
tahevarav Küsimuste tekkides võid ka
helistada 6 457 627 või kirjutada merike@piritavak.ee
Lühifilmifestivali Tähevärav on korraldatud juba 2005. aastast. Üritus on
noorte filmihuviliste seas populaarne
olnud ning läbi aegade on esitatud
palju väga häid ja omanäolisi filme.
Täheväraval osalemine annab noortele tegijatele võimaluse oma loomingut laiemale publikule näidata, samuti
saada tagasisidet oma loomingu kohta.
Meie festivali toetavad: Tallinna
Teletorn, Kuulsaal, Kaubamaja, kirjastused Kunst, Petrone Print, Koolibri,
Ersen ja Varrak, Theatrum, Von Krahli
Teater, Jazzkaar, Eesti Kunstimuuseum.

mistatud eritehnika abil. Kollektsiooni
esitatakse tänapäevase muusika saatel,
mis on inspireeritud Vivaldi teosest“.

loomustas nii: „Siluett. Linnasiluett.
Tehtud taaskasutatud materjalidest“.

tutvustas oma kollektsiooni Artur
Alliksaare luuletusega „Aeg“.

2. koht: disainer Katrin Aasmaa kollektsiooniga „K.A.“, mida autor ise-

3. koht: disainer Kamilla Katarina
Truverk kollektsiooniga „Siire“. Tema

Ürituse korraldajad tänavad kõiki
sponsoreid, osalejaid ning külalisi!

Helmi kodu jõuab olla kord saksa
salong, kord revolutsioonimuuseum,
kord töölisklassi ühiskortergi. Vabaduse
saabudes hakkavad maja ümber sebima
kinnisvarasulid. Heitlikes aegades püsivad muutumatuna vaid kinosaal, mis
elavaid pilte ekraanile paiskab, ning
Juliuse vaikne armastus Helmi vastu.
Osades: Sandra Uusberg, Anu Lamp,
Ita Ever, Priit Võigemast, Aarne
Üksküla, Tõnu Oja jt.
Pilet: 2/2,50 eurot
Filmi levitab MTÜ Kinobuss

Toimus noorte moeshow NEO:N

P

irita Vaba Aja Keskus on juba
2005. aastast korraldanud noorte omaloomingulist moeshowd
NEO:N ehk Noorte Enda Oma Nägu.
NEO:Ni eesmärgiks on toetada noorte omaalgatust ja loomingulisust, kuid
oluline on ka noorte omavahelise suhtlemise ja meeskonnatöö soodustamine.
NEO:N annab hea võimaluse tunnustada noori nende saavutuste eest
ning julgustada moehuvilisi ka edaspidi
moeloomisega tegelema.
Sel aastal koguneti 16. veebruaril.
Noored, 12–20aastased moekunstnikud esitlesid taustamuusika saatel oma
kollektsioone, mille loomisel olid korraldajad nii materjalide kui ka ideede
osas vabad käed andnud. Disainerite
originaalsust ja fantaasiarikkust hindas
kolmeliikmeline žürii koosseisus Maria
Vaakmann, Ester Soidla (noored moedisainerid Baltika Grupist) ja Heleene
Mäeots (Miss Tallinn 2011).
Üritusel ootas noori disainereid ees ka

üllatus vaheülesande näol – võistlejail
paluti valmistada korraldajate poolt ette
antud materjalidest 15 minuti jooksul
üks moeaksessuaar. Vaheüritus sai võimalikuks tänu Abakhan Fabricsi sponsorlusele ning auhinnad pani omalt
poolt välja Iluehted.ee. Muusikalist
vahepala pakkus Tallinna Ülikooli ajakirjandustudengite bänd The Journalist
ning Pirita Majandusgümnaasiumi
õpilane Dan-Erik Tamm.
Moeshowl NEO:N osales 9 kollektsiooni ning žürii selgitas nende seast
välja esikolmiku:
1. koht: disainerid Ilona Lepteva,
Gabriela Cetvergaite, Veronika
Piskunova, Kristina Rodionova kollektsiooniga „Müsteeria“. Nende
kollektsiooni tutvustus kõlas järgmiselt: „Kollektsioon on inspireeritud Veneetsia karnevalist, mis on
salapärane ning uskumatu silmailu.
Kollektsioonis on esindatud mustad,
kuldsed ja punased värvid. Materjalina
on kasutatud tekstiiliettevõtte jääke,
maskid on käsitsi kaunistatud ja val-
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Märtsis Pirita Vaba Aja Keskuses
Pirita Vaba Aja
Merivälja tee 3

Keskus/

Huviringid
Hatha-jooga
Pirita Vaba Aja Keskuses jätkuvad alates 5. märtsist hatha-jooga tunnid teisipäeviti ja neljapäeviti kell 9.30–11.00.
Tunde juhendab joogatreener Inga
Põldma. Täpsem info ja registreerimine
tel 56 994 102 või e-postil inga@ingajooga.com. Vt ka: www.ingajooga.com
Täpne info tegevuste kohta
www.piritavak.ee/pirita, tel 6 457 625

Pirita
Sotsiaalkeskus/
Metsavahi tee 4
Eakatele
Sündmused
8. märtsil kell 12.00 giidiga ekskursioon Kadrioru kunstimuuseumis
näitusel „Repin. Vene suurmeistri elu
ja looming Soomes“. Osalustasu 2,80
eurot. Info: liina@piritavak.ee või tel.
606 90 53 Vabu kohti ei ole!
13. märtsil kell 13.00 toimub Pirita
Sotsiaalkeskuse saalis kohtumine
näitleja, laulja ja rännumehe Marko
Matverega.
14. märtsil kell 12.30 kaminatoas Pirita
linnaosa vanema Tiit Teriku infotund.
20. märtsil kell 19.00 ühiskülastus
Salme kultuurikeskusesse Rakvere
teatri etendusele „Armastus tööpostil“.
Pilet 11,20 eurot. Info ja registreerimine sotsiaalkeskuses või tel. 56 508 799
Hilja Kaio.
21. märtsil kell 11.00 toimub Kose
Vaba Aja Keskuses Kose eakate koh-

vihommik.
On alanud suveplaanide tegemine!
Tule reisile! 11.–18. juunini 2013 reis
Saksamaa südamesse. Hind: 222 eurot.
Info Hilja Kaiolt tel. 56 508 799
Erivajadustega inimestele
Huviringid
Erivajadusega laste Kohtumisnurk laupäeviti kell 11.00
Erivajadustega
täiskasvanute
Kohtumisnurk kolmapäeviti kell 13.00
Täpsem info e-postil aet@piritavak.ee
ja telefonil 6 069 054
Teenused
Juuksuri ja maniküüri/pediküüri teenusele saab registreeruda E, T, R telefonil
6 069 052
Massööride juurde ning sauna registreerimine E–R telefonil 6 069 050
Kosmeetikuteenusele registreerimine
E–R telefonil 51 41 654
Täpne info tegevuste kohta
www.piritavak.ee/sotsiaalkeskus, tel 6
069 050

Kose Vaba Aja Keskus/
Puhkekodu tee 55b
Avatud ringid noortele
13. märtsil kell 15.00 Kose kunst
12. ja 26. märtsil kell 16.00 Seiklusring
27. märtsil kell 15.00 Kose kokkamine
28. märtsil kell 15.00 Kultuuriring
„Reis ümber maailma“
Sündmused noortele
4. märstil kell 16.00 Bingoõhtu

Sündmusi veebruaris
Näitused
Kuni 15. märtsini saab Pirita Vaba Aja
Keskuse fuajeegaleriis vaadata Mare
Iknojani fotonäitust „Talvemuinasjutt“.
7.–31. märtsini on Pirita Sotsiaalkeskuse
saalis avatud Viimsi kunstikooli stuudiokursuse tööde näitus.
Alates 18. märtsist on Pirita Vaba Aja
Kesuses avatud Aire Aksiimi maalinäitus, kus eksponeeritakse nii looduspilte
kui ka akte.
Väärtfilmiõhtu
8. märtsil kell 17.30 linastub Pirita
Vaba Aja Keskuse saalis Hardi Volmeri
uus linateos "Elavad pildid". Filmi
peategelane Helmi sünnib parun von
Strandmanni majja Tallinna vanalinnas
aastal 1908. Ainus, mida ta kindlalt
teab, on et ta ema oli eesti soost teenijatüdruk. Kõik muu selgub elu käigus
ning elul, mis kulgeb läbi sajandi, on
Helmi jaoks mõndagi varuks. Osades:
Sandra Uusberg, Anu Lamp, Ita Ever,
Priit Võigemast, Aarne Üksküla, Tõnu
Oja jt.
Pilet: 2/2,50 eurot.
Filmi levitab MTÜ Kinobuss.
Eakate kunstihommik
13. märtsil kell 11.00 eakate kunstihommik Mähe Vaba Aja Keskuses.
Teemaks on klaasimaal (soovi korral
kaasa võtta klaasist anum, millele soovite midagi kaunistuseks peale teha)
ning lisaks meisterdame munadepüha
kaunistusi. Vajalik eelnev registreerimine telefonil 53 004 080 või e-postil
mahe@piritavak.ee. Tasuta!
Koolinoorte ja tudengite filmifestival
Tähevärav
Tähevärav on Pirita Vaba Aja Keskuse
poolt korraldatav lühifilmifestival
12–26aastastele filmi- ja meediahuvi-

listele koolinoortele ja tudengitele üle
Eesti. 15. märtsil algusega kell 17.00
on võimalik vaadata konkursile esitatud filme otseülekandena Internetist
meie Facebooki lehel. Sel ajal valib ka
žürii esitatud töödest välja selle aasta
parimad filmid. Filme saab järelvaadata
kahe nädala jooksul.
Meie festivali toetavad: Tallinna
Teletorn, Kuulsaal, Kaubamaja, kirjastused Kunst, Petrone Print, Koolibri,
Ersen ja Varrak, Theatrum, Von Krahli
Teater, Jazzkaar, Eesti Kunstimuuseum
Eakate keskpäevatants
17. märtsil kell 15.00 algab Pirita
Sotsiaalkeskuse saalis Keskpäevatants.
Tantsuks mängib pillimees Mati. Pilet
2,60 eurot.
Eakate kohvihommik
21. märtsil kell 11.00 toimub Kose
Vaba Aja Keskuses Kose eakate kohvihommik.
Lastelavastus „Ülestõusmislugu“
30. märtsil kell 12.00 etendab
Nukuteater Talleke Pirita Vaba Aja
Keskuses "Ülestõusmislugu". Nagu
nimigi ütleb, räägib tükk loo ülestõusmispühadest ehk Jeesuse elu viimasest
nädalast ja sündmustest, mis sel nädalal
toimusid. Jeesus saabub linna ja kõik
rõõmustavad tema headusest. Ta lüüakse risti, kuid kolmandal päeval hauale
minnes avastatakse, et Jeesust polegi
enam hauas. Ta on üles tõusnud. Ta
elab! Näidend aitab mõista, kuidas on
alguse saanud kevadpühade ja ülestõusmispühade tähistamine.
Tükk sobib vaatamiseks lasteaialastele
ja nooremale koolieale. See on suurepärane võimalus tutvustada lastele
ülestõusmispühade olemust!

7. märtsil kell 16.00 Ehete töötuba:
prossid (alates 13. eluaastast)
14. märtsil kell 16.00 Strateegiliste
lauamängude õhtu
18. märtsil kell 16.00 Henna kehamaalingud
19. märtsil kell 16.00 Võistlused/mängud
20. märtsil kell 16.00 Ühine seinamaalingu tegemine
21. märtsil kell 13.00 Väljasõit Järve
noortekeskusesse – võimalus lasta end
tasuta pildistada professionaalse fototehnikaga. Koguneme kell 13.00 Kose
Vaja Aja Keskuses. Oma tulekust anna
teada kose@piritavak.ee.
22. märtsil kell 16.00 Karaoke
23. märtsil kell 10.00–15.00 Telliskivi
Kirbuturg. Tallinna Noorsootöö
Keskus koostöös Mähe ja Kose Vaba
Aja Keskusega on loonud noortele võimaluse osa võtta Telliskivi Kirbuturust,
kus saab kaubelda kodumajapidamises
ülejäänud kasutatud esemetega (riided,
nõud, raamatud, mänguasjad, kodumasinad jne) ja isetehtud käsitööga.
Turg toimub Telliskivi Loomelinnaku
territooriumil Rohelises Saalis.
Osavõtumaks müüjatele on 1 euro. Alla
18aastaste noorte vanemad peavad osalemiseks täitma ankeedi, mis on saadaval kõikides Tallinna noortekeskustes.
Lisainfo tel. 653 1447 või 55 567 787,
e-postil katriin@taninfo.ee
Täiskasvanutele
Tervise- ja teraapiaringi „Terve mina“
kohtumised
12. märtsil kell 18.00–19.45 tutvustab Rännakumeetodit rännakupraktik
Piret Rass. Rännakumeetodi loojaks
on Brandon Bays, kellel diagnoositi
1992. aastal korvpallisuurune kasvaja emakas. Keeldudes tavameditsiinist leidis ta oma tervenemismeetodi,
mille ta avaldas raamatus “Rännak”.
Nimetatud meetod on aidanud tuhandetel inimestel üle maailma vabaneda
hirmust, ärevusest, stressist, depressioonist, madalast enesehinnangust, kroonilisest vihast ja raevust, sõltuvustest,
ebatervest käitumisest, suhte- ja karjääriprobleemidest, terveneda füüsilistest haigustest. Osalustasu 15 eurot.
Lisainfo ja registreerumine: kristi.arendi@gmail.com või tel 52 19 097.
Täpne info tegevuste kohta
www.piritavak.ee/kose, tel 6 006 391,
kose@piritavak.ee

Mähe Vaba Aja
Aianduse tee 64

Keskus/

Avatud ringid
8. ja 25. märtsil kell 16.00 Seiklusring.
Seiklusringis matkame, mängime
simulatsiooni- ja seiklusmänge, tutvume matkavarustusega, saame algteadmisi orienteerumisest looduses, tegeleme ka kunstiga. Ootame osalejaid, et
ringitegevusele hoog sisse saada!
5. märtsil kell 16.00 Kunstiring.
Teemaks klaasimaal.
Teisipäeviti kell 17.30–19.00 kodutütarde koondus, kus õpitakse vajalikke teadmisi esmaabist, kokandusest,
orienteerumisest, ellujäämisest looduses jne. Koondusest on oodatud osa
võtma 7–18aastased neiud. Rohkem
infot kodutütarde tegevuse kohta leiab
siit: www.kodutytar.ee
NB! Ringidest osavõtt on tasuta, kuid
vajalik on noortekeskuse liikmekaardi
olemasolu (väljaarvatud kodutütarde
koondus).

Sündmused noortele
4. ja 11. märtsil kell 16.00 Turniiripäev.
Noortel on võimalus ühiselt valitud
alal (lauatennis, piljard, Wii, õhuhoki
jms) osaleda turniiril, milles selgitatakse välja kõige tublim. Parimatele
auhinnad!
7. märtsil kell 16.00 meisterdame paberist ning muudest käepärastest vahenditest kevadlilli.
13. märtsil kell 16.00 Lauamängude
õhtu – mängime üheskoos uusi ja
põnevaid lauamänge. Seekord proovime mängida uut Monopoly-mängu.
14. märtsil kell 17.00 Emakeelepäeva
viktoriin.
15. märtsil kell 16.00 Bingoreede
noortele. Omapärane ning kaasahaarav
bingomäng, mis on kohandatud just
noorte jaoks.
18. märtsil kell 15.00 Lauatennise ning
huulepalsami valmistamise töötoad.
Oodatud on kõik poisid ja tüdrukud,
kes soovivad saada teadmisi lautennise
kohta. Oma võistluskogemustest ning
lauatennisest üldiselt tuleb rääkima
Heiko Kraaner. Samal ajal on võimalik tüdrukutel osaleda huulepalsami
valmistamise töötoas. Kohtade arv on
piiratud ning vajalik on eelregistreerimine e-postil mahe@piritavak.ee või
telefonil 53 00 4080.
19. märtsil kell 14.00 Talvespordipäev!
Lumejalgpall, strateegiamängud, teatevõistlused. Osalejatele pakume spordipäeva ajal sooja teed ning pärast võistlusi väikest kehakinnitust. Tublimatele
võistkondadele auhinnad!

20. märtsil kell 15.00 Aaretejaht Mähe
Vaba Aja Keskuse ümbruses. Jaht
nõuab osalejatelt nutikust, liikumist
ning viibimist värskes õhus. Parimat
võistkonda ootab raja lõpus aare.
21. märtsil kell 16.00 Lähme
Megazone’i lasermängu mängima.
Pilet noorele on 2,50 eurot. Vajalik eelregistreerimine aadressil mahe@piritavak.ee või telefonil 53 00 4080. Oma
tulekust palume teada anda hiljemalt
18. märtsiks.
22. märtsil kell 18.00 Noorteõhtu,
mille raames toimuvad erinevad töötoad, meelelahutuslikud mängud ning
vaadatakse maailmahariduslikke filme.
27. märtsil kell 16.00 Munadepüha
kaunistuste meisterdamine. Teeme vildist munasoojendajaid ning tibukujulisi
munakarpe.
Täiskasvanutele
Neljapäeviti jooga Vaike Kureli juhendamisel kell 18.30. Osavõtutasu 5
eurot. Võimalusel palume kaasa võtta
oma matt.
13. märtsil kell 11.00 eakate kunstihommik. Teemaks on klaasimaal (soovi
korral kaasa võtta klaasist anum, millele
soovite midagi kaunistuseks peale teha)
ning lisaks meisterdame munadepühakaunistusi. Vajalik eelregistreerimine
tel 53004080 või e-postil mahe@piritavak.ee. Tasuta!
Täpne info tegevuste kohta
www.piritavak.ee/mahe, tel 6 059 516
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TASUTA nõuanded kuidas MÜÜA oma
KINNISVARA KIIREMINI
ja PARIMA HINNAGA.

Where Children Come First

Inglise keel lastele vanuses
3 kuud – 14 eluaastat

Huvitegevus läbi
vahvate mängude,
muusika ja
käelise tegevuse.

REKLAAMIME sinu KINNISVARA ka SOOMES

Ootame
proovitundidesse!

Pille Sild
+372 52 98 909
pille.sild@remax.ee

Helen Doron Early English
Viimsi Huvikool
viimsi@helendoron.ee
tel 53012360

pdfpad.com/flags/

www.helendoron.ee

pdfpad.com/flags/

pdfpad.com/flags/

pdfpad.com/flags/

Tarmo Laur
+372 56 500 400
tarmo.laur@remax.ee
pdfpad.com/flags/

pdfpad.com/flags/

pdfpad.com/flags/

pdfpad.com/flags/

Keegi ei müü maailmas rohkem kinnisvara kui RE/MAX!

KODU UHKUS
on kodu puhtus
		

			

			
			
			

KEELEÕPE - INGLISE, SOOME,
ROOTSI!
Individuaaltundide paketid: 20 ak
t, 30 ak t, 40 ak t. 1 ak t/al. 17
€. Proovitund soodushinnaga 2 ak
t/2x16 €. Minigrupi kursused (2-4
õpil) 20 ak t. 1 ak t/ 9 €, kursuse hind
180 €, tunniplaaniga: E 9.00-10.30
rootsi keel algajatele; N 9.00-10.30
soome keel algajatele; N 17.30-19.00
inglise keel algajatele; R 9.00-10.30
inglise keel kesktasemele.
J. Vilmsi 53 G, Tallinn Tel + 372 55
30 122 kajavahi@hot.ee
www.kajavahikoolitus.ee

Kodukoristusteenused
Hoolduskoristus
Suurpuhastus
Eritööd

						
kodu.uhkus@gmail.com
							
58 154 117

Kutsume sind avastama jooga maailma
meie uues JOOGA STUUDIOS
Joogatunnid kõigile:

Aktiivne joogatund iga E ja K kell 17.30-19.00; 19.30- 21.00
Rahulik joogatund iga T kell 17.30- 19.00
Me ōpetame klassikalist hatha joogat ja
järgime Swami Sivananda traditsiooni.

Nesty (rahvusvaheline joogaõpetaja)
E-mail: hathaway.studio@gmail.com

Tel: +372 56660370

www.hathaway-yoga-tallinn.ee

Kirbuturg Viimsis
Rohuneeme tee 12
Rendi endale nädalaks müügikohtja meie müüme Sinu kauba
Sinu eest.
Toodetele ei lisandu komisjonitasu.
Müüjatele iga neljas nädal
müügikoht tasuta!
Tule ka tegema soodsaid oste.
Kaup vahetub iga päev!
Oleme avatud:
E-R 10-18
L 10-15
P - suletud
Lisainfo tel. 530 20 930
www.kirbukad.ee

Pirita TOP, Regati pst 1

TULE JA VEEDA OMA SUVI NABAS!

MEIE
LEIAME
OSTJA!

Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

Ka sel suvel ootab Naba oma uusi ja vanu sõpru osalema põnevates
suvelaagrites.

25. – 28.06 “KÕIK VÕIVAD KOKATA” KOKANDUSLAAGER
01.07 – 05.07 LOODUSLAAGER
15.07 – 19.07 SPORDILAAGER
22.07 – 26.07 NATEMUKULA e. NABA TEATRI-, MUUSIKA- JA
KUNSTILAAGER
29.07-02.08 “KÕIK VÕIVAD KOKATA” KOKANDUSLAAGER
05.08 – 09.08 MERELAAGER

Laagri hind 119.-

Otsime täiskohaga lapsehoidjat (E-R
kell 08:00-17:30). Peres kasvab kaks
poissi 1,5- ja 3,6-aastane. Vanem
poiss käib lasteaias, nii et teda on
vaja hoida ainult siis, kui on haige või
lasteaias käia ei saa. Hoidmine meie
juures kodus Meriväljal Lodjapuu
teel eramajas. Tööülesanneteks lastega tegelemine ja lihtsama toidu valmistamine ja soojendamine lastele.
Täisajaga hoidjat on vaja alates 1.
aprillist, märtsis pakume osalise ajaga
tööd. Töötasu 400€ kuus kätte.
Lisainfo: tel. 5149551 vihmavesi@
gmail.com

Helen Siller
56 318 523
66 84 700
OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

Kuulutused

Otsid koduõpetajat, lapsehoidjat
või koduabilist? Meie lehelt leiad
enam kui 1000+ abilist üle Eesti.
Mugav otsing, suur valik! http://
look4care.com
Toon toidu koju ja osutan ka
muid koduabi teenuseid 7 päeva
nädalas.
Tel 5358 5400, Meelis
Saetööd,hekilõikus .Samas üürin
1-2 toalise ahiküttega korteri otse
omanikult.Abistamisvõimalus
majapidamistöödel.
Tel.555
47291
„Ootan lapsehoidmise tööpakkumisi 1-2päevaks nädalas Maarjamäel. Olen toimekas
rõõmsameelne
pedagoogilise
hariduse ja kogemusega noor 59.a
vanaema, kellel ka endal ka endal
väikesed lapselapsed (1,5a ja 3a).
Võin tulla lapsevalvesse ka õhtuti.
Räägin eesti, vene ja inglise keelt.
Helistage, Elfi 5016002. Hind
7EUR/h.“
Ostan
enda
kollektsiooni
NSVL-i aegseid vene mudelautosid (mõõtkava 1:43), Norma
ESTONIA vormelite mudeleid
(mõõtkava 1:24) , PIKO rongide komplekte ja laste plekist
PEDAALAUTOSID.metsvahur@gmail.com tel: 5107375
Peetri Pizza Viimsis pakub tööd
pitsameistrile, kes oma oskusliku teenindusega leiab tee kliendi
südameni. Hindame kõrgelt töötahet ja positiivsust ning head
suhtlemisoskust. Pakume ka väljaõpet tõeliste pitsameistrite käe
all. Oled oodatud kandideerima
saates oma CV aadressile:
sirli@tehnovorm.ee
Info: 56 635 651 Sirli.

"Viljapuude ja -põõsaste lõikamine.
Tel 5225103"
Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja
ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. tel. 56 900 686
Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided jm. mis on korralikud ja
kasutuskõlbulikud, kuid teie kodus
enam kasutust ei leia. Edendame
keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnnelikele
omanikele. Tel. 53226290
Mitmekülgsete kogemustega meister ehitab aedu, grillinurki, kuure,
saunu, jms., paneb sillutist ja teeb
igasugu kivi- ja plaatimistöid Pirital,
Meriväljal ja lähiümbruses.
Tel 53487147,
e-mail mauropeduzzi@gmail.com
Professionaalne massaaz. Hind alates
20€ 1h. Viimsis Sõpruse tee 9 (hotell
Athena 0-korrusel). Info ja broneerimine telefonil 555 87 538
Raamatud,mida teil vaja pole, viime
tasuta jalust ära. Sobivad kõik raamatud, igas seisukorras ja keeles. Tee
riiulitele ruumi Tel 53 468 430
Kevadine viljapuude hooldus- ja noorenduslõikus ning aedade koristamine. Tel 55 47 278
Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont. info@potipoiss.
ee; 58072581
Uus kaup USA-st! poes “Riietering”
Viimsi Comarketis, II korrusel Meilt
leiad hea hinnaga naiste- ja lasteriideid, jalatseid ja ehteid. Lisaks madratseid, voodipesu jms Astu läbi ja Sa
ei kahetse.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel. 522 1151.
Info www.nagusul.ee
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OmaÊkinnisvaraÊmeileÊmŸŸkiÊandes,Ê
maksameÊnotaritasuÊTeieÊeest!

LEENAÊKREITNER
TelÊ526Ê0363
leena.kreitner@remax.ee

SIIMÊSERKA
TelÊ5682Ê4889
siim.serka@remax.ee

Regati pst 1, Tallinn

TOP UJUMISKLUBI

OOTAB UUSI
LAPSI UJUMA
www.topswimclub.ee
Treener

Heidi Kaasik
Tel: 521 1582
heidi.kaasik@topswimclub.ee

Konsultatsioonivõimalused
Haiglaravivõimalused
polikliinikus:
(valve tel. 605 9605, 605 9010)
Registratuur Viimsis, tel 605 9600,Günekoloogia- sünnitusabi*
605 9601, 605 9023
Plastikakirurgia
G ü n e k o l o o g i a - s ü n n i t u s a b iSisehaigused*
Lastehaigused
Rehabilitatsiooniteenus***
N i n a - k õ r v a - k u r g u h a i g u s e dTaastusravi- järelravi*
Ü l d k i r u r g i a - p r o k t o l o o g i a(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja paraUroloogia
fiinravi, füsio-ja tegevusteraapia, logopeed,
Lasteortopeedia
psühholoog, ravimassaž, paikne külmaravi)
Neuroloogia*
Päevakirurgia:
Kardioloogia*
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Psühhiaatria
Ortopeedia
Taastusravi*
Üldkirurgia
Onkoloogia-mammoloogia
Uroloogia
Endokrinoloogia
Sünnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu
Plastikakirurgia
esimesel neljapäeval kl 16
Naha-ja suguhaigused
Diagnostika:
Hambaravi**
Röntgen-ja ultraheliuuringud (sh. mammograafia), koorPsühholoogia
mus EKG, rütmihäirete ja vere-õhu holter-uuringud,
Logopeed
spiromeetria, varane nahakasvajate avastamine e. SIAToitumisspetsialist
skoopia, endoskoopilised uuringud, allergoloogilised ja
Rasedusaegne jälgiminelaboratoorsed testid jm.
ämmaemandate vastuvõtud
Vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi
Perekool
vastu

Treener

Grete Õun
Tel: 5303 8852
grete.oun@topswimclub.ee

Liitu ja ole kursis:

www.facebook.com/
piritalinnaosa

KÜTTEPUUD KUIVAD JA TOORED 30,40,50cm.
PUIT -ja TURBABRIKETT
PAKITUD KÕDUSÕNNIK 30kg/kott

Kviitung. Vedu iga päev.
Tel 6541100; 5238852

TAMMARU FARM, www.tg.ee

Ladu Tallinnas
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