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TALLINNA LINNA 
TASUTA AJALEHT

LINLASE OMA LEHT

Nõmme polikliinik 
saab uue sisu
Uude Nõmme tervisekesku-
sesse on plaanis paigutada ka 
kavandatav munitsipaalpere-
arstikeskus.

Lk 5

Kõik linnaosad 
saavad oma turu
Esimese munitsipaalturu rajas 
linn mullu Nõmmele, oma turg 
on ka Pirital ja Põhja-Tallinnas, 
nüüd algab ehitus Mustamäel.

Lk 8

Töötupuudus 
pitsitab valusalt
Pikaajaline töötus sunnib 
inimesi lõputult nii tööbörsi 
külastama kui ka kodumaalt 
lahkumisele mõtlema.

Lk 3

Telli Pealinn tasuta

koju! Telefon

Tallinnas 1345,

mujal 6164045

Võlgnikud
Brem Kinnisvarahooldus ähvardas veest, elektrist ja teistest teenustest il-
majätmisega 56 Tallinna maja: 
J. Kappeli 15, J. Kunderi 31, Narva mnt 116, K. Türnpuu 9, Endla 66, Kibuvit-
sa 18, Kotka 40, Sõpruse 10, Läänemere 11, Punane 13, Härjapea 23, Kalju 8, 
Kopliranna 14, Nabra 6, Niine 10, Noole 7, Paldiski mnt 40, Pebre 5, Ristiku 
30, Ristiku 32, Salme 34, Soo 3, Tehnika 5, Timuti 15, Tööstuse 2, Tööstuse 
28, Vabriku 13, Õle 16 (osaliselt), Kauba 3,  Videviku 10, Võistluse 21, Kullas-
sepa 7, Suur-Karja 4, Toom-Rüütli 3, Vene 12, R. Tobiase 13, Rähni 6, Koskla 
2, Tondi 32, Paekaare 26, Ristiku 9, Kungla 52, Härjapea 22, Kaera 5, Timuti 
8, Õle tn 5, Õle tn 40, Herne 14, Herne 27, Juhkentali 42, Kentmanni 24, Koi-
du 92, Saturni 6, Vana-Lõuna 21, Villardi 28 ja Väike-Ameerika 16.

lk 3 töötus  •  lk 5 tervishoid  •  lk 8 turud  •  lk 9 ajalugu

 «Bremi ähvardus teatud 
majades vesi kinni keera-
ta on õigustühine – linlaste-
le teenuste osutamist peab 
jätkama,» ütles Tallinna 
abilinnapea Eha Võrk.

Brem Kinnisvarahooldus on mee-
dia vahendusel ähvardanud, et pea-
tab 20. oktoobrist vee- kanalisatsioo-
ni-, prügiveo- ja teiste teenuste va-
hendamise 56 majas, mille elanikud 
on Bremile võlgu. Klientide võlga-
de tõttu on Brem ise miljoneid võlgu 
Tallinna Veele, Eesti Energiale, Tallin-
na Küttele ja prügifirmale Veolia.

«Bremi ähvardus oli õigustühine, 
sest veevarustust ei tohi isegi Tallin-
na Vesi ilma linnaosavalitsuse kirjali-
ku nõusolekuta katkestada,» selgitas 
linna õigusdirektor Priit Lello.

Brem on vee väljalülitamiseks 
pöördunud taotlusega Tallinna Vee 
poole, kuid veefirma on seisukohal, 
et eraklientide kallale kippuma ei ha-
kata. Samas on Tallinna Vesi andnud 
Brem Kinnisvarahoolduse vastu sis-
se pankrotiavalduse ja kohus on selle 
menetlusse võtnud.

Ühistu on paindlikum
«Võlgnike majade elanike seas on 

palju inimesi, kes on ausalt arveid 
maksnud, ja nemad ei tohi kannata-
da,» ütles Lello. «Samas ei ole võlg-
nikel mingit alust loota, et keegi tu-
leb ja nende eest arved ära maksab. 
Linn saab aidata sellega, et kutsub 

üles võlgu likvideerima ning on abiks 
korteriühistu loomisel.»

Lello sõnul on ühistu suureks eeli-
seks võimalus kiiresti sõlmida teenu-
sepakkujatega otselepingud. «Kuigi 
ka ühistus võib olla raskustes inime-
si, kes jätavad oma kommunaalar-
ved õigeaegselt maksmata, on ühis-
tul võimalik mitte lasta probleemil 
teenuste väljalülitamise ähvarduste-
ni minna,» ütles Lello.

Koostöö võib lõpetada
Samas tuleb silmas pidada, et tea-

tud lepingute puhul on ühistuta ma-
jale määratud viieks aastaks kindel 
valitseja. Tunduvalt lihtsam on ühis-
tul tähtajatu lepinguga majavalitse-
jaga koostöö lõpetada, milleks piisab 
ainult ühistu juhatuse otsusest.

«Võlgade pärast ei ole Tallinnas 
küll mitte kordagi varem elamutel 
vett kinni keeratud,» kinnitas Tal-
linna ettevõtlusameti hinna- ja tar-
bijakaitse teenistuse direktor Aave 
Jürgen. «Mõlemapoolselt Bremiga 
püüame lahenduseni jõuda. 19. ok-
toobril edastab Brem meile omapoo-
sed andmed ja siis vaatame uuesti 
üle, kes ja kui palju on võlgu.»

Haldusfirmade poolt vaadates on 
aga häda selles, et nad maksavad suur-
firmadele ette summasid, mida ei pruu-
gi ise klientidelt kätte saada. Nii jääbki 
haldusfirma miinustesse ja võlad kas-
vavad. Ühe korteri kaupa on keeruline 
vett või kütet välja lülitada ning kohtu-
asjad kipuvad teadagi venima.

Linn ei lase vett 
kinni keerata

Telli                           
tasuta 
koju! 

Kui tahad 
kindlasti ka 
järgmist 
Pealinna tasuta 
oma postkasti, 
siis helista:

Tallinnas või Harjumaal 
lühinumbril 1345

Mujalt Eestist telefonil 
6164045 või toimetuse 
telefonidel

Või saada kiri meiliaadressil 
pealinn@tallinnlv.ee
Juba kehtivat tellimust uuendada ei ole vaja!
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 Mitte väga kaua aega tulid kaks 
ekslinnapead välja ideega kaotada 
pealinnast trammiliiklus. Teadus-
likke põhjendusi ei esitatud, arvata 
võib, et «venivad» trammid pärssi-
sid autode liikumiskiirust. Õnneks 
need kavad ei teostunud.

Juba mõnda aega areneb linn 
teises, vastupidises suunas. Si-
hiks on puhas linnaõhk ja liiku-
mismugavus kõigile linlastele, ka 
neile, kes autota. Selline eesmärk 
on jäänud kättesaamatuks palju-
dele maail-
malinnadele-
gi, kus isikli-
ku sõiduau-
tota võima-
tu toime tul-
la. Värskest  
linnaõhust ei 
maksa neis 
paigus samuti rääkida.

Kolkalik tegevus pole aga kesk-
konnasõbraliku elektritranspor-
di arendamine ometi, sest Tallinn 
on siin võtnud kasutusele Euroo-
pa ja Aasia parimad kogemused. 
Nii on linna trammid-trollid Eu-
roopa Liidu toel saanud tarbija-
sõbraliku sõitjainfo süsteemi, uus 
trammiliin Lasnamäele võib sün-
dida koostöös Hiinaga. 

Aastal 2007 tunnistas Intelli-
gentsete Kogukondade Foorum 
Tallinna rohkem kui 300 kandi-
daadi seast maailma seitsme kõi-
ge intelligentsema kogukonna 
hulka kuuluvaks. Nüüd on Tallinn 
pälvinud samasuguse tunnustuse 
juba neli aastat järjest, kuigi kan-
didaatide arv on aasta-aastalt kas-
vanud.  Oma osa oli sellel otsusel 
ka taibukatel IT-lahendustel linna 
transpordi korraldamisel, nt sõi-
dukaardi tellimine ID-kaardiga 

jpm.
Täna tu-

leb ID-pi-
leti kasuta-
misest um-
bes 75% lin-
na ühistrans-
pordi pileti-
tulust, lisaks 

ligi 80% linna parkimistuludest 
mobiiltelefoniga maksjatelt. Nii 
pole imekspandav reedel Eestit 
väisanud Euroopa Liidu Regioo-
nide Komitee presidendi Merce-
des Bresso arvamus, et kui Euroo-
pas hakatakse lisaks kultuuripea-
linnale ja Tallinna algatatud Ro-
helisele pealinnale valima ka IT-
pealinna, peaks Tallinn seda tiitlit 
kandma esimesena.

tAndrus Allika, toimetaja
Pealinnas

Oliver Õunmaa
oliver.ounmaa@tallinnlv.ee

 Pille Lille toetusfond 
toob algaval hooajal rah-
vusraamatukogusse ha-
ruldase saksofonikvarteti 
tasuta kontserdi.

Pille Lille Muusikute Toetusfond 
(PLMF) esitleb sarja «Noorte meist-
rite akadeemia»  raames saksofo-
nikvartetti Quattro Quarti. Kammer-
muusika pooltunnis 27. oktoobril kell 
15 rahvusraamatukogu fuajees tuleb 
ettekandele  D. Scarlatti, J. S. Bach, C. 
Debussy, G. Gershwin, A. Piazzolla. 
Kontsert on kõigile tasuta. 

Toetus laval esinemiseks
Quattro Quarti koosneb muusika-

akadeemia puhkpillitudengitest, sin-
na kuuluvad Jandra Puusepp, Eve Neu-
mann, Liis Mäevälja ja Maret Melesk. 

«Akadeemia soovitas neid mei-
le kui üht toredat juba tegutsevat an-
samblit,» rääkis toetusfondi juhataja 
Pille Lill. «Juba õpingute ajal tegutse-
vad ansamblid on haruldased, tavali-
selt tekivad kollektiivid hiljem. Kind-
lasti on tegemist heade muusikutega, 
õppejõud ju teavad, keda soovitada.»

PLMF-i produtsendi Maire Haava 
sõnul astuvad meistrite akadeemia sar-
ja raames üles professionaalsed muu-
sikud, noorte meistrite akadeemia raa-
mes aga just tudengid ja õpilased. «Sa-
geli tunnevad muusikud, kui neil on 
mõni suurem kontsert tulemas, ise huvi 
– et tahaks harjutada ja ennast n-ö lah-
ti mängida, tudengitele on aga vaja esi-
mesi esinemiskogemusi,» selgitas Haa-
va. «Meie sarjad sobivad selleks väga 
hästi, ja aasta-aastalt tuleb mängida 
tahtjaid juurde. Pille Lill vaatab soovi-
jad üle, et kellel on perspektiivi ja keda 
võiks toetada. Samas ei pea eriti ükski 
kollektiiv kõrvale jääma, kui vähegi või-
malik, siis ikka toetame.» 

Peagi tulemas muusikal
Toetus tähendab, et PLMF teeb esi-

nejale reklaami ja leiab talle kontser-
dipaiga. Meistrite akadeemia kont-
serdid toimuvad väikese tasu eest üle 
Eesti, parimate püsikontserdipaigaks 
on kujunenud aga Vene kultuurikes-
kuse kammersaal.

Noorte akadeemia kontserdid on 
seevastu tasuta ja toimuvad enamas-
ti rahvusraamatukogus. «Ka noored 
saavad tegelikult võimaluse reisida, 
vastavalt sellele, kus parasjagu muu-
sikuid vajatakse,» rääkis Lill. «Rotee-
ruvalt võtame läbi kõik muusikaaka-
deemia osakonnad –  keelpillimän-
gijad, puhkpillimängijad, lauljad 
jne. Ka muusikakeskkool saab esine-
da, Otsa-kooliga kahasse on aga det-
sembris kavas muusikal «Viiuldaja 
katusel».»

Pille Lille Muusikute Toetusfond 
loodi 7. veebruaril 2003 eesmärgi-
ga toetada andekaid Eesti muusi-
kuid professionaalsete oskuste eda-
siarendamisel. Fondile on teinud an-
netusi Eesti ja välismaa äriringkonda-
de esindajad ja üksiktoetajad. Asuta-
jad otsustasid anda toetusfondile oo-
perilaulja Pille Lille nime, sest ta on 
kunstnik, keda tuntakse hästi nii Ees-
tis kui ka välismaal.

Kontserdiinfo tel 533 02993, plmf@
plmf.ee ja www.plmf.ee

 Maamaksu tõusu hüvi-
tist soovivad pensionäri-
dest maaomanikud peavad 
esitama hiljemalt 15. no-
vembriks Tallinna linnava-
raametile vastava taotluse.

Hüvitise saamiseks tuleb esitada Tal-
linna linnavaraametile vormikohane 
avaldus. Maamaksu tõusu hüvitami-
se avaldusi võetakse vastu kuni 15. no-
vembrini. Avaldusi saab esitada linna-
kantselei ja linnaosavalitsuste teenin-
dussaalides, posti teel (Tallinna linna-

varaamet, Vabaduse väljak 10, 10146 
Tallinn) või digitaalselt allkirjastatuna e-
posti teel (linnavaraamet@tallinnlv.ee).

Maamaksu tõusu hüvitamisele 
on õigus riikliku pensionikindlustu-
se seaduse alusel pensioni saavatel 
isikutel, kes eeltingimusena saavad 
maamaksuvabastust kuni 700 krooni 
ulatuses. Maamaks hüvitatakse ula-
tuses, mille võrra isikule 2010. aastaks 
määratud maamaks ületab 2001. aas-
taks määratud maamaksu.

Toetust on õigus saada juhul, kui 
maksustataval maatükil asuva elamu 

aadress on isiku elukoha aadressina 
kantud rahvastikuregistrisse enne 1. 
jaanuari 2009. Ka isikud, kes on eel-
nevatel aastatel saanud hüvitist, pea-
vad 2010. aastal uue avalduse esita-
ma.

Praeguseks on maamaksu tõus tä-
navu hüvitatud 2072 isikule kogu-
summas 4,9 miljonit krooni. Eelmisel 
aastal maksti maamaksu tõusu hüvi-
tist 4096 inimesele kogusummas 8,3 
miljonit krooni.

Lisainfo Tallinna linnavaraamet, 
tel 640 4454 ja 640 4506.

Euroopa IT-pea-
linna tiitlit peaks 
esimesena kandma 
Tallinn.

Laulja Pille Lille (fotol) muusikute toetusfondi kontsertsari «Noorte
meistrite akadeemia» on kui trepp, mis aitab muusikatudengitel ja 
-õpilastel kõrgemale tõusta.

Tallinn IT pealinnaks!

Sügislehed jäätmejaama!

Läheneb maamaksuhüvitise taotlemise tähtaeg

 Aedade ja haljasalade 
hooldamisel tekkinud bio-
lagunevaid jäätmed (rohi, 
lehed, oksad jms) võtavad 
vastu linna jäätmejaamad. 

Kompostiväljakutel tekib puuleh-
tedest aja jooksul muld, prügimäe-
le see kraam ei satu. Nii  kogutakse 
puulehed Rahumäel asuvale kom-
postiväljakule või kompostiväljaku-
le linna Jõelähtmel asuva prügimäe 
juures.

Aia- ja haljastusjäätmeid võtavad 
Tallinna jäätmejaamad vastu hin-
naga 30 krooni 100 liitrine kott või 
300 krooni/m³. Linna jäätmejaamad 
asuvad Artelli 15 (tel 1919), Paljas-
saare põik 9a (tel 6395222), Suur-Sõ-
jamäe 31a (tel 15155) ja Raba 40 (tel 
1919).  Artelli, Paljassaare ja Suur-Sõ-
jamäe jäätmejaamad on avatud K, N, 

R kl 14-19 ja L, P kl 10-15. Pääsküla 
jäätmejaam on avatud iga päev (E, T, 
R kl 14-19 ja K, N, L, P kl 10-15. 

Oktoobris saab tellida AS-lt Ragn-
Sells lehekottide äraveo soodushinna-
ga. Puulehed, oksad, taimed jms hal-
jastusjäätmed tuleb koguda olmeprü-
gist eraldi. Haljastusjäätmed tuleb pan-
na musta või läbipaistvasse 150-liitri-
sesse kilekotti,  kotisuu korralikult kin-
ni siduda ja paigutada kotid sõidutee-
le võimalikult lähedale. Jälgida tuleb 
seda, et ühe koti kaal ei ületaks 20 kilo 
ja kotis oleks vaid biolagunevad jäät-
med: lehed, taimejäätmed, muru, sam-
mal, väikesed oksad, õunad jms. Suure 
koguse puulehtede jaoks on sobilikum 
tellida mahukam konteiner.

Tasuta korraldavad kilekottides-
se pakitud puulehtede äravedu Pirita, 
Põhja-Tallinna ja Kesklinna linnaosa-
de valitsused.

Ajaleht Pealinn
Väljaandja: Tallinna linnakantselei

Toimetus: Vabaduse väljak 10. Tallinn
Telefon: 616 4041, 616 4042

Peatoimetaja: Maarja-Liis Arujärv
Oliver Õunmaa, 616 4044, oliver.ounmaa@tallinnlv.ee

Sirje Rattus, 616 4042, sirje.rattus@tallinnlv.ee
Andrus Allika, 616 4047, andrus.allika@tallinnlv.ee

Kai Maran, 616 4043, kai.maran@tallinlv.ee

Neli haruldast saksofoni 
teevad tasuta hea tuju
• Noorte akadeemia kontserdid, mis toimuvad enamasti rahvusraamatukogus, 
on kõigile tasuta.
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Josef Kats
stolitsa@tallinnlv.ee

 Välismaale töölemi-
nekuga saavad tõemee-
li arvestada siiski vähesed. 
Paljudele on niisuguses 
olukorras vaid üks tee – 
marginaliseerumine.

Igal reedel raporteerib töötukassa 
rõõmsalt järjekordsetest arvelt maha 
võetud töölistest, keda keskmiselt ole-
vat nädalas 800-900. Pisut vaiksemalt 
kõlavad teated selle kohta, et samas re-
gistreeritakse iga  nädal 500-600 uut 
töötut. 

«Olemasolevate andmete järgi saa-
vad kuni pooled arvelt maha võetud 
tööle,» arvestab ettevõtlusameti ette-
võtluse arendamise osakonna juhataja 
Mart Repnau. «Samal ajal jääb aga mi-
tusada inimest iga nädal töötukindlus-
tuskassa vaateväljast eemale. 

Kuhu jäävad need, kes n-ö kadusid 
arvutiekraanilt, seda ei tea keegi. Tõe-
näoliselt tuleb neid otsida tasuta supi-
köökidest ja kodutute öömajadest. Kui 
muidugi pole juhtunud midagi veel 
hullemat.»

Tuludeta eelarve
Need, kes püüavad marginaalide 

hulka sattumisest pääseda, tulid möö-
dunud nädalal rahvusraamatukogu 
konverentsisaali infopäevale, kus arut-
leti selle üle, kuidas oleks võimalik la-
hendada pikaajaliste töötute problee-
mi.

Tuleb tunnis-
tada, et need üri-
tusest osavõtjad, 
kes olid nõus oma 
muret jagama, ei 
uskunud eriti tu-
lemustesse. «Tea-
vet on muidugi 
alati vaja,» ütles 
keskealine Lud-
milla. «Näiteks oli 
kasulik see, kui panga esindaja rääkis 
meile soodustustest, mida pakutakse 
raskes finantsolukorras klientidele. 

Vahetada ametit või 
sõita ära välismaale

Aga kui mulle, 18-aastase staaži-
ga raamatupidajale, hakatakse rääki-
ma vajadusest koostada pere-eelarve, 
siis on see lihtsalt naljakas. Kes ütleks, 
milliseid sissetulekuid sinna üldse pla-
neerida, kui mul pole juba aprillist saa-
ti töö?»

Ants, kes on üle 50 aasta vana, tun-
nistas, et tal on palju ameteid. «Nõu-

kogude ajal töötasin kelnerina, pärast 
šveitserina...  Siis tuli kroon, järjekor-
rad kadusid, läksin šašlõkibaari kokaks. 
Kui selgus, et peremehega iseloomud ei 
sobi, õppisin viimistlejaks.»

Nüüd käib mees juba poolteist aas-
tat tööbörsil. «Loomulikult käin, teisiti 
võib end päris käest lasta,» tunnistas ta. 
«Ainult et kasu on sellest vähe: tööand-
jad otsivad eeskätt noori. Ma ei arva, 
et mul oleks hilja ümber õppida, kui-
gi need, kes kursuseid korraldavad, on 
sellele vihjanud.»

Antsu eakaaslane Tatjana seevastu 
ütles, et ei kiirusta ametit vahetama. Ta 
on kõrgema  haridusega betoonkonst-
ruktsioonide insener-tehnoloog, pik-
ki aastaid oma erialal töötanud. Pärast 
seda, kui ettevõte läks pankrotti, jäi nai-
ne töötuks, ja on seda nüüdseks juba 
aasta ja kaheksa kuud. 

24-aastane Voldemar omakorda 
nentis, et ka noortel on töö leidmine 
raske. «Olen elektrik-automaatik, keda 
justkui peaks vaja olema, aga pole suut-
nud juba kaks aastat erialast tööd lei-
da,» nendib mees. «Lühiajalisi otsi olen 
teinud, aga ametlikku, stabiilset tööd 
– seda pole. Praegu oleksin nõus juba 
mis tahes tööd tegema.»

Tuleks luua 
rehabilitatsioonikeskused

«Mul on tunne, et minuvanuseid ini-
mesi ei püüa Eestis mitte keegi tõsiselt 
tööturule tagasi tuua,» tõdes Tatjana 
kurvalt. «Minu elukutse on maailmas 
nõutud ja ma plaanin tõsiselt alustada 

tööotsinguid mõ-
nes teises Euroo-
pa Liidu riigis.»

«Püüdsime tä-
nasel üritusel kõ-
nelda sellest, 
mida peaks tege-
ma töötu ise,» üt-
les Repnau. «Mida 
aga peavad tege-
ma need, kes te-
gelevad töötute 

probleemiga – esmajoones looma n-ö 
rehabilitatsioonikeskused. Seal tege-
leksid pikaajaliste töötutega spetsialis-
tid – sotsioloogid, psühholoogid jt. Ini-
mesed ei peaks kaotama tööharjumust 
ega -distsipliini,» rõhutas ta. «Mida 
kauem inimene võõrdub kell pool ka-
heksa ärkamast, poole üheksaks tööle 
ilmumast ja kaheksa tundi töötamast, 
seda keerulisem on tal hiljem normaal-
se elu juurde naasta. 

Muidugi on niisuguste keskuste or-
ganiseerimiseks vaja raha. Ilma riigi 
abita linn pikaajalise töötuse problee-
miga toime ei tule.»

Venemaal algas 
rahvaloendus

 14.-25. oktoobrini kestab Vene-
maal rahvaloendus, mille eelarve 
on 17 miljardit rubla (6,3 miljardit 
krooni). Loendajaid on kokku 613 
000, neist 50 000 Moskvas. Rahva-
loenduse turvalisust tagab üle 
kogu riigi 130 000 miilitsat. Rahva-
loenduse andmed avaldatakse 
2011. aasta lõpus. Eelmine rahva-
loendus toimus Venemaal 2002. 
aasta oktoobris.

Eurovisioon toimub 
Düsseldorfis

 2011. 
aasta 
Eurovi-
siooni 
laulu-
võistlus 
toimub 
Saksa-
maal 
Düssel-
dorfis, 
otsusta-
sid eel-
misel nädalal Saksa telekompanii 
NDR ja Euroopa ringhäälingute liit 
EBU. Ülejäänud kandidaadid olid 
Berliin, Hamburg ja Hannover. 
NDR-i teatel sai otsustavaks see, 
et Düsseldorfil oli pakkuda kõige 
enam pealtvaatajaid mahutav hall. 
Eurovisiooni lauluvõistlus toimub 
Düsseldorfis 10.-14. maini 2011. 
Tänavuse võistluse võitis sakslan-
na Lena Meyer-Landrut (pildil).

Valge Maja saab taas 
päikesepaneelid

 USA president Barack Obama 
teatas, et Valge Maja katusele pai-
galdatakse taas päikesepaneelid. 
Esimesena lasi päikesepaneelid 
paigaldada 1979. aastal president 
Jimmy Carter, järgmine president 
Ronald Reagan aga laskis need 
1986. aastal seoses «katuse re-
mondiga» eemaldada. Paneelide 
paigaldamisega jõutakse lõpule tu-
leva aasta kevadel.

TAKSOFONID KAOVAD
Alates 1. detsembrist ei saa enam 
taksofonidega rääkida, olemasolevaid 
kaarte saab kasutada 30. novembrini. 
Elion põhjendab taksofoniäri lõpetamist 
huvi puudumisega. Eesti 550 taksofonilt 
räägitakse aastas vaid 200 000 minutit. 
Aga mis saab inimestest, kellel ei ole 
mobiiltelefoni, ei huvita kedagi.
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TALENDID TAHAVAD KOJU
Kampaania «Talendid Koju» käigus 
registreerus esimese nädalaga 220 
välismaal õppivat või töötavat andekat 
eestlast, kes on huvitatud naasmisest 
kodumaale. Kampaania eesmärk 
oli tuua Eestisse tagasi 25 eksperti. 
Kampaania lehekülge on külastatud üle 
7000 korra.
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Maailmast

RAHA JA TAHET?
Eesti eksport sõltub sisuliselt 
paarikümnest ettevõttest. Ühelgi 
valitsusel ei ole muud valikut kui 
suurt osa majanduspoliitikast ja 
ettevõtlustoetustest nende vajaduste 
järgi muuta, sest ainult nii on võimalik 
kiire ekspordi kasv, väidab Tallinna 
tehnikaülikooli professor Rainer Kattel. 
Küsimus aga on selles, kas valitsusel 
on selleks piisavalt raha ja tahet?

Töötus
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Töötute infopäevalt kasulikke nõuandeid saada lootnud Tatjana on
pikaajalise töökogemusega betoonkonstruktsioonide insener-
tehnoloog, kuid nüüd juba teist aastat tööta. Naise sõnul ei kavatse ta 
ametit vahetada, pigem üritab leida erialast tööd välismaal.

Toimetaja Oliver Õunmaa, tel 615 4044
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«Minu elukutse on 
maailmas nõutud, 
plaanin Eestist 
lahkuda mõnda 
teise Euroopa Liidu 
riiki.»  

Töötuse kägistav silmus

Mis eriala inimesed otsivad tööd? 
Töötute hulgas, kes on Tallinna ja Harjumaa töötukassas arvel, võib kõige 
sagedamini kohata endisi spetsialiste (20%), teenindussfääri töötajaid ja 
müüjaid (18%), lihttöölisi (17%), keskastme spetsialiste (10%), juhtivtööta-
jaid (10%), seadeldiste ja masinate operaatoreid (9%), kontoritöötajaid 
(9%).
Kõige rohkem pakutakse tööd spetsialistidele (24%), teenindussfääri tööta-
jatele ja müüjatele (22%), keskastme spetsialistidele (12%), seadeldiste ja 
masinate operaatoritele (12%). 
Kõige kõrgem «konkurss» on Harjumaal kõrgema astme juhtide või amet-
nike kohtadele: 23 inimest ühe tööpakkumise peale. Ühele kõrgema kate-
gooria spetsialisti ametikohale pürib 17 inimest. Sama seis on ka lihttöö-
liste  osas.
Kõige vähem on kandidaate seadeldiste ja masinate operaatori kohale 
(üheksa inimest) ja põllumajandusse või kalatööstusesse (kaheksa inimest 
kohale).

• Pikaajaline töötustaatus sunnib inimesi lõputult – ja sageli kahjuks edutult – nii tööbörsi külastama 
kui ka kodumaalt lahkumisele mõtlema.
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ELEKTRI HIND TÕUSEB NAGUNII
«Elektri hind tõuseb lähiaastatel palju. Poliitikute 
juttu ei maksa uskuda – praegune hinnatõusu 

ärajäämine on valimiseelne 
propaganda ja kallinemine ei jää 

tulemata.»

Anto Raukas, akadeemik

EMADE EBALOOMULIKUD SEISUSED
«Lapsega kodus olevad emad teevad 
enam-vähem ühepalju tööd, kuid neile makstav 
tasu erineb kordades. Ilmselgelt on sellise 

lähenemise taga ebaloomulik 
inimeste seisusteks 

jagamine, kus alama 
klassi moodustavad 
enamasti tudengid, noored 
haritlased, üksikemad.»

Toomas Jürgenstein, 
õpetaja

VALIKUTA VANEMAD
«Lapsega töötaja on nõus kõigega, vähemalt 
Eestis aastal 2010 – ta kannab vastutust väikese 

inimese eest, kes ei tohi kannatada 
viletsust pelgalt ema-isa sisemise 

vastuolu, viletsate tingimuste või 
üleväsimuse tõttu tööl.»

Agne Narusk, Eesti Päevalehe 
ajakirjanik
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Siret Kotka
Tallinna Ülikooli politoloogia 
magistrant

 Õilis ja erapooletu Eesti 
meedia pahandab Savisaa-
rega, et viimane olevat hak-
kama saanud järgekordse 
ennekuulmatu teoga, võttes 
laenu eraisikult. 

See laen olevat saladusega loorita-
tud ja nüüd tahavad kõik ajakirjani-
kud kangesti loori alla piiluda. 

Tegelikult ei olegi vaja piiluda, sest 
Savisaar viis oma laenulepingud kohe 
politseisse ja mul ei ole mingit kaht-
lust, et õiguskaitseorganitele lähedal-
seisvad meediategelased need sealt 
ka kiiresti üles korjavad. 

Savisaare lugu esitatakse nii, nagu 
oleks tema ainus ja esimene, kes era-
isikult laenu võtab. Aga kuidas on 
Riigikogu liikme Jaanus Rahumäega, 
kes on eraisikult võtnud üle kolme 
miljoni laenu, või Eesti Panga nõu-
kogu liikme Tõnis Paltsuga, kes sa-
muti on võtnud eraisikult kolm mil-
jonit laenu? 

Neid kõiki võib siis järelikult tund-
matuks jääda sooviva eraisiku poolt 
mõjutada ja manipuleerida, nagu 
hoiatatakse Savisaart. 

Tartu kohtunikud laenavad 
eraisikutelt 

Veelgi enam, eraisikult on võtnud 
laenu ka Urmas Reinsalu ja Hannes 
Astok, aga see ei häiri ühtegi ajakirja-
nikku. 

Räägime aga ühest veelgi kumma-
lisemast juhtumist. Eraisikult laenu 
võtjate nimekirjas on ka Tartu maa-
kohtu esimees, Tartu halduskohtu 
esimees ja Tartu ringkonnakohtu esi-
mees, ning need ei ole mitte sugu-
gi väikesed laenud. Ma ei tea, miks 
just Tartu kohtunikud on altid eraisi-
kult laenu võtma? Võib-olla Tartus ei 
ole enam pangakontoreid. Vägisi tu-
leb keelele küsimus, et kas see tund-
matu eraisik on tegelikult Neinar Seli 
või mõni muu Tartu reformi juhtidest, 
kellel muidugi võiks olla huvi kohtu-
mõistjad rahaga üle ujutada.

Meedia lõikab Lipstoki välja 
Viimastest päevadest tean kol-

me fakti, kus üks või teine keskera-
kondlane on Savisaare juhtumi sel-

gituseks viidanud sellele, et täpselt 
samamoodi jättis oma deklaratsioo-
ni õigeaegselt esitamata või esitas 
puudulikult Eesti Panga president 
Andres Lipstok. Pean sellest rääki-
ma seetõttu, et kõigil nendel kolmel 
juhtumil kärbiti just see lõik artik-
list või telesaatest välja. Viimati tegi 
seda TV3. 

Asjata oleks oodata, kuni mõni Ka-
dastiku või Luige lehtedest need tee-
mad ka üles võtab. Enne valimisi ajab 
Luik järjekindlalt IRL-i ja Kadastik Re-
formierakonna poliitikat. Nende kir-
jatsurad laiutavad käsi ning ütlevad, 
et nemad peavad käsku täitma. Kui 
Eestis on veel ausat ajakirjandust, siis 
oleks tal tööpõld hoopis laiem, kui ai-
nult Savisaarele ja Keskerakonnale 
jahti pidada.

Jaanus Riibe
Keskerakonna noortekogu 
peasekretär

 See termin tähistab aja-
kirjanduslikku kampaaniat, 
mida rakendatakse isiku 
või organisatsiooni suhtes, 
kes ajakirjanike endi sise-
mise veendumuse kohaselt 
on ära teeninud avaliku ka-
ristuse. 

Enamasti motiveeritakse «meedia-
peksu»  eetilisust sellega, et isik on ek-
sinud ja teda tuleb karistada. Kui karis-
tust ei võta määrata kohus, siis peab sel-
le määrama ajakirjandus. Sellise suhtu-
mise eest hoiatas ajakirjanikke ka presi-
dent oma avalikkust rabanud avameel-
se kõnega mõnda aega tagasi. Kes val-
vab valvurite järele, küsis president. Kü-
simus on endiselt vastuseta... 

Täitis kohustusi naise ees 
Lugu ise on lugejale juba tuttav – asi 

algas eksimusest Tallinna linnapea ma-
jandushuvide deklaratsioonis. Nimelt 
selgus, et ta on jätnud deklareerimata 
laenu, mille võttis selleks, et täita oma 
kohustusi endise abikaasa ees. Ja see 
on peamine põhjus, miks ma väidan, 
et seekordne kampaania ei kanna soo-
vitud vilja. Puudu on pahatahtlik motiiv. 

Tehing tehti selleks, et Savisaare endi-
ne abikaasa oleks lahutuse järgselt vaba 

maja koormanud laenust. Kuidas saab 
seda Keskerakonna esimehele ette hei-
ta, kui Eestis on tuhandeid naisi, kes on 
lahutuse tagajärjel ilma jäänud varast, 
millele neil on seaduslik õigus? Kui palju 
on neid lugusid, kus mehed jätavad täit-
mata neile pandud kohustused näiteks 
laste ülalpidamiskuludega seoses – abi 
aga ei saa ei kohtust ega mujalt. 

Savisaare motiiviks polnud rikastu-
da, kasu lõigata. Ilma selleta pole süüas-
ja, mida arutada. 

Lipstok eksis 
deklaratsiooniga viiel aastal 

Ka ei saa Savisaart süüdistada sel-
les, et laenu märkimata jätmine iseene-
sest oleks tohutu eksimus. Seda ei luba 
pretsedent Eesti 
Panga presiden-
di Andres Lipsto-
kiga, kelle majan-
dushuvide dek-
laratsioonis vea 
avastamiseks ku-
lus kuus aastat, 
mille jooksul olid 
pangajuhi majan-
dushuvid dekla-
reeritud mõistagi ekslikult. 

Siiani pole keegi uurinud, mis ka-
ristus (kas üldse?) määrati Lipstokile. 
See on oluline, seda peaks siiski küsi-
ma. Kuid asja tuum on see, et kui sellise 
vea võib teha Eesti Panga president, siis 
võib selle vea teha igaüks. 

Kuna Savisaart ei saanud süüdistada 
rikastumises ega ka laenu varjamises, siis 
on püütud läheneda asjale teisiti – püü-
takse jätta muljet, et laenu võtmise asja-
olud tunduvad kahtlasena. Praegu soo-
vitakse, et inimesed arvaks, nagu oleks 
kogu selle asja taga mingi kohutav sala-
dus, mida meedia püüab paljastada. 

Aga milles seisneb saladus? On tea-
da, et asjassepuutuvad dokumendid on 
Savisaar esitanud politseile. On teada, 
et ülekandeid tehti avalikult, pankade 
kaudu. On prokuratuuri ja kaitsepolitsei 
avalikud kinnitused, et tema tegevus on 
kõigiti seaduslik. Laenuandja on avalik-
kusele teada. Mida enam uurida? 

Öeldakse, et eraisikult raha laenami-
ne on igatahes kahtlane, olenemata as-

jaoludest. Tule-
tage meelde, mis 
toimus sel ajal, 
kui laen võeti, 
Eesti pangandu-
ses. Pankade lae-
nukraanide järsk 
kinnikeeramine 
ei tohiks küll kel-
lelegi saladuseks 
olla. Kas pangast 

oleks üldse saanud sel ajal laenu võtta ja 
millistel tingimustel? 

Lõputu kaevamine 
Jäänud on veel vaid taktika väita, 

mingitele faktidele või tõenditele tugi-
nemata, et asi on ikkagi kuidagi kahtla-

ne. Ja korrata, korrata ja veelkord korra-
ta seda väidet. See ongi «meediapeks». 

Selleks on toodud mängu ka Savisaa-
rele kuuluv osaühing, mida juhib tema 
poeg, mille kohta ühed meediavälja-
anded räägivad üht ja teised teist. Ühed 
kinnitavad, et Savisaar on saanud oma-
nikutulu, teised, et ei ole saanud. Küll 
on kahtlane lugu, üritavad meediavälja-
anded meile sisendada. Ei tea, mis seal 
taga on, küsivad nad. 

Aga ei ole ju midagi. Eesti ettevõtete 
peamised majandusnäitajad on avali-
kud, nendega võib igaüks äriregistri va-
hendusel tutvuda. Eesti on üldse nii väi-
ke, et siin ei jää midagi saladuseks. 

On joonistatud skeemikesi ja püütud 
laenu siduda linnaametnikega. Kuid 

neid ei ole mitte Savisaar kohale määra-
nud, vaid inimesed on tulnud läbi kon-
kursi. 

Laar pildiskandaali ajal ei 
vabandanud

Mida on avalikkus tegelikult teada 
saanud? Et Savisaar käitus abielulahu-
tuse protsessis aumehena, võttes pere 
majalaenu enda kanda. Et tal on usal-
duslik suhe oma pojaga, kes töötab tal-
le kuuluvas ettevõttes, juhtides selle in-
vesteeringuid. Inimesed said teada, et 
ka Savisaar võib inimlikel põhjustel ek-
sida, kuid ei aja oma eksimusi tagasi, 
tunnistab vigu ja vabandab. 

Võrrelge seda näiteks Mart Laari käi-
tumisega pildiskandaali ajal, kus pea-
minister alguses eitas, siis ei mäletanud 
ja lõpuks moka otsast tunnistas ja va-
bandas. 

Praegune meediakampaania on ajas-
tatud just õigele ajale – piisavalt kaugel 
valimistest, et tavainimene seda vali-
miskampaaniaga ei seostaks, samas pii-
savalt lähedal, et inimestele jääks meel-
de, et mingi jama nende laenudega oli. 

Kahtlustan aga, et ka sel korral on 
tegu veel ühe kampaaniaga, mis tegeli-
kult lõpeb Savisaarele vaid hästi – tema 
toetajaid mobiliseerib päris kindlas-
ti õigustamatu rünnak tema isiku vas-
tu. Juba vanasõna hoiatas – kes teisele 
auku kaevab, see ise sinna kukub. Jul-
gen arvata, et seekordne ettevõtmine 
on vaid vesi Keskerakonna veskile.

«Savisaar käitus 
abielulahutuse 
protsessis aumehe-
na, võttes pere 
majalaenu enda 
kanda.»

Jaanus Riibe.

Siret Kotka.

Massimeedia psühholoogiline rünnak 
Tallinna linnapea vastu – aga kui tõhus?
• See, mida mõned Eesti meediaväljaanded praegu teevad, kvalifitseerub ajakirjanike kõnepruugis ilmselt «meediapeksuks».

• Eraisikutelt on võtnud suuri laene Tõnis Palts, Urmas Reinsalu, Jaanus Rahumägi jpt – miks meedia nendest ei räägi?

Miks meedia ei räägi Reinsalu ja Paltsi laenudest?
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Tervishoid Toimetaja Sirje Rattus, 616 4042

Madalapalgaliste pension peab tõusma
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Uus Nõmme tervisekeskus: 
tuvikuurist saab perearstide pesa

Sirje Rattus
sirje.rattus@tallinnlv.ee

 «Tervisekeskuses asub 
tööle varasemast rohkem 
eriarste, juurde tulevad nii 
naistearst kui ka kardio-
loog,» ütles abilinnapea 
Merike Martinson.

«Nõmme polikliiniku hoone oli 
meil kõige amortiseerunum, nii et 
sel talvel poleks olnud võimalik selles 
majas enam patsiente vastu võtta,» 
ütles Lääne-Tallinna Keskhaigla hal-
dusjuht Märt Kõlli. «Jätsime majast 
püsti ainult välismüürid ja kandvad 
seinad, nii et järele jäi tühi karp.»

Perearstid tuvide asemele
Arhitektuuriväärtuslik hoone saab 

ehitus-renoveerimistööde käigus pöö-
ningu arvelt juurde lisakorruse, mis või-
maldab terviseasutuse tegevust märgata-
valt laiendada. Kui enne oli pööning Kõl-
li sõnul tühi tuvikuur, siis nüüd on   hoo-
ne tänu katusekalde muutmisele pinda 
juurde saanud. Uuele, neljandale korru-
sele tulevad perearstide vastuvõturuu-
mid. «Kuna tegemist on miljööväärtus-
liku hoonega, ei ole võimalik teha suu-
ri juurde- või ümberehitusi, nii et väliselt 
jääb hoone enam-
vähem endiseks,» 
rääkis Kõlli. «Pisut 
muutub fassaadi-
värv, endise kül-
laltki selge kollase 
asemele valisime 
murtud liivakar-
va kollase tooni. 
Ja aastaid tagasi pandud plastikaknad va-
hetame taas korralike puitakende vastu.»

Ka aparatuur uueneb
Kõige enam aga muutub endi-

se Nõmme polikliiniku sisekujundus. 
Erilist tähelepanu pööratakse patsien-
disõbralikkusele – ratastooli kasutaja-
le tagatakse nõuetekohane sissepääs, 
läbi nelja korruse hakkab liikuma lift. 

Perearstipraksised seavad end sis-
se tervisekeskuse kolmandal ja nel-
jandal korrusel, kolmandale tuleb li-
saks hambaraviosakond. «Iga hamba-
ravikabinet saab täienduse röntgeni-
aparaadi näol, nii on võimalik ham-
bapilt  kohe ära teha ja patsient ei pea, 
nõelad suus,  mööda maja ringi jooks-
ma,» rääkis Kõlli ja lisas, et plaanis on 
hankida ka panoraamröntgen.

Eriarstide read täienevad
Teine korrus on eriarstide päralt, 

keda uude tervisekeskusesse tuleb 
endisest rohkem. Juurde tulevad näi-
teks naistearst ja kardioloog.

Patsientide garderoob tuuakse 
keldrikorruselt  esimesele korrusele, 
kus endiselt asuvad ka registratuur ja 
uue aparatuuriga röntgenikabinet.

«Teeme kõik, et perearstidel oleks 
võimalikult mugav oma patsiente ra-
vida,» ütles Kõlli. «Lisaks tuleb tervi-
sekeskusesse apteek, et patsiendid 
saaks kõik teenused ühest kohast.»

Uude Nõmme tervisekeskuses-
se on plaanis paigutada ka kavanda-
tav munitsipaal-perearstikeskus. Lin-
na kolme perearsti jaoks on eriarsti-
korrusel eraldi ruumid, samuti leidub 
vaba pinda neljandal korrusel.

Kõlli sõnul teeb pisut muret parki-
miskohtade vä-
hesus. «Suutsi-
me küll tervi-
sekeskuse sise-
hoovi parki-
miskohti juur-
de teha, aga kõi-
gile soovijatele 
jääb sellest ilm-

selt väheks,» mainis ta. «Aga parkida 
on võimalik ka jaamahoone ja pritsu-
maja juures.»

Jaama 11 asuv Nõmme tervisekes-
kus peaks valmis saama 2011. aasta 
kevadeks ja läheb maksma 17 miljo-
nit krooni. 

Nõmme polikliiniku hoone raja-
ti 1937. aastal arhitekt Friedrich Ven-
dachi projekti järgi elumajaks. 

Möödunud reedel peeti uue Nõmme tervisekeskuse sarikapidu. Pildil on 
Tallinna abilinnapea Merike Martinson, sarikapärga hoiab käes Lääne-
Tallinna Keskhaigla juht Boris Kirt.

Kadri Simsoni sõnul saab Eestis keskmist või sellest madalamat palka ligi 
400 000 inimest.

Linna perearstid võtavad vastu ka laupäeval

Nõmme tervisekeskuses peaks tööle hakkama ka Eesti esimene munit-
sipaal-perearstikeskus, kus töötavad perearstid ei ole mitte eraettevõt-
jad, vaid linna palgal töötajad. 

Kui erapraksise perearstid kulutavad vastuvõtuga peaaegu võrdse aja hal-
dus- ja rahaasjade ajamisele, siis linna perearst saab pühenduda ainult 
erialasele tööle, mitte ei pea kõrvaliste probleemide kallal pead murdma. 

Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul on linna oma perearstikeskuse 
eesmärk arstiabi kättesaadavuse parandamine – seal pääseks patsient 
arsti vastuvõtule kuni kaheksa tundi päevas. «Linn ei sunni kedagi üle 
normtöötundide töötama, kuid patsient saab aega planeerida kolme pe-
rearsti vahel,» mainis ta. «Lisaks saaks arsti juurde minna ka laupäeva 
ennelõunal. Samuti on linna perearstidel kohustus teha koduvisiite.»

Kuigi lepinguid ei ole veel sõlmitud, loodetakse Nõmme tervisekeskuse 
valmimise ajaks ka linna perearstikeskus toimima saada. Tallinna mu-
nitsipaal-perearstikeskuses hakkab tööle kolm perearsti.

• Keskus kujutab endast sümbioosi pere- ja eriarstidest, diagnostikast, hambaravist ja apteegist, tagamaks  
patsiendile võimalikult palju teenuseid ühes kohas.

«Enam ei pea, 
nõelad suus, 
mööda maja ringi 
jooksma.»

Miks Postimees 
Savisaare laenu 
teemalist artiklit 
avaldamast keeldus?

 14. oktoobril saatis KE noorte-
kogu sekretär Jaanus Riibe Posti-
mehe toimetusse kirja, kus palus 
avaldada siin avaldatud artikkel.

Seejärel saabus vastus Posti-
mehe ajakirjanik Sigrid Kõivult, 
kes lausus: «Lükkan Teie loo ta-
gasi, sest mul on keeruline näha 
seoseid Keskerakonna noorteko-
gu ja Savisaare  rahaasjade vahel 
(kui Te pole just tema isiklik raa-
matupidaja). Ma väga loodan, et 
härra Savisaar leiab aega ise omi 
rahaasju avalikkusele selgitada.» 

Riibe vastas: «Juhin tähelepanu, 
et Savisaar on neid selgitanud ETV-
s jne. Ma kindlasti ei pea õigeks, et 
Postimees avaldab ainult Savisaare 
vastaseid arvamusavaldusi.» 

Kõiv vastas: «Postimees kind-
lasti ei avalda ainult Savisaare 
vastaseid arvamusavaldusi, aga 
ma juhin tähelepanu, et Savisaare 
rahaasjad on Savisaare rahaasjad, 
mitte noortekogu omad.»

Riibe küsis vastu: «Siinjuures 
tekib muidugi küsimus, et kui Sa-
visaare rahaasjad on Savisaare 
rahaasjad, siis miks ikkagi antak-
se sõna kõigile, kes tahavad kriti-
seerida (Palts jt), kuid kui keegi 
arvab, et neis ei ole midagi kaht-
last, siis öeldakse, et see on Savi-
saare enda selgitada.»

Tallo ja Tammerk 
kritiseerisid 
meedia käitumist 

 Postimehes lausus samas Eesti 
avaliku teenistuse eetikakoodeksi 
koostaja Ivar Tallo järgmist: «Iga 
kord, kui valimised lähenevad, al-
gab ajakirjanduslik sõda Edgar Sa-
visaare /-/vastu.  Tean päris palju 
inimesi, kes minu viimase aja uuri-
mistöö jaoks tehtud intervjuude 
käigus räägivad, et näevad selles 
ebaõiglust, ja inimesed on tavali-
selt ebaõigluse vastu.

Kui vaatate läbi aastate poliiti-
kute majandushuvide deklarat-
sioone, siis sealt leiab väga huvi-
tavaid asju ja kunagi pole neist 
ühtegi üles võetud. Nüüd on ühe 
inimese puhul kõik väga tähtis, 
aga teiste inimeste puhul polnud. 
See kõik on odavavõitu.»

Ka ajakirjanduseetika ekspert 
Tarmu Tammerk viitas saates Mee-
diatund, et on ebaeetiline, kui süü-
distavalt seisukohta ei küsita. Ni-
melt – teema skandaaliks puhunud 
Eesti Ekspress ei vaevunud Savi-
saare kinnitusel talt küsima enne 
loo ilmumist ühtegi kommentaari.

«Mis aga selles suures loos – 
kolme autori toodetud, hoolikalt 
kujundatud ja mitte viimasel hetkel 
lehte pandud – puudu on?» küsis 
Tammerk. «Üks väike asi – peate-
gelane ise. /-/Aga temalt ei ole kü-
situd: kas see vastab tõele?» 

Tammerk toob ka välja oletata-
va põhjuse, miks nii tehti. 

«Ilmselt jäid need küsimused 
küsimata just seetõttu – lugejale 
vähemalt tundub nii –, et see lugu 
oleks kaotanud poole oma teravu-
sest ja poole vägevast pealkirjast. 
On väga kaval jätta osa tõde liht-
salt väljauurimata, sest lugu kui 
selline võib kannatada. Kui ajakir-
jandus püüab kellegagi kontakti 
saada ja see ebaõnnestub, siis an-
takse sellest lugejale teada. Sel-
les artiklis ei ole ühtegi viidet, kas 
ega püüti kontakti saada ja kui 
püüti, siis mida ta vastas.»

 Keskerakonna fraktsioon esitas riigi-
kogu menetlusse riikliku pensionikind-
lustuse seaduse muutmise eelnõu. 

Praegu peavad madalapalgali-
sed töötajad, näiteks kõrghariduse-
ga kultuuritöötajad ja lasteaiaõpeta-
jad, töötama kolm aastat ühe pensio-
niaasta eest. Eelnõu eesmärk on tõs-
ta keskmisest töötasust madalamat 
sissetulekut saanud isikute pensioni, 
võrdsustades nende aastakoefitsien-
di ühega, teatas Keskerakonna pres-
siesindaja.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni 
esimehe Kadri Simsoni sõnul aitab see 
oluliselt vähendada madalat töötasu saa-
nud pensionäride vaesusriski. «Ühega 
võrdne aastakoefitsient tagatakse muu 

hulgas ka lapsehoolduspuhkusel olevate-
le lapsevanematele, üliõpilastele, kaitse-
väeteenistuses olevatele isikutele ja teis-
tele, kelle eest on riik või kohalik omava-
litsus tasunud sotsiaalmaksu,» lisas Sim-
son. «Seadusemuudatus aitaks oluliselt 
lasterikaste perede vanemaid, kes on pi-
danud palju lapsehoolduspuhkusel ole-
ma, kuna neid ähvardab tänase süsteemi 
kehtima jäämisel vaesusrisk enim.» 

Simson märkis, et enamikule jääb 
keskmine palk kättesaamatuks numb-
riks. «Keskmist või sellest madalamat 
töötasu sai 2009. aastal ligi 353 600 ini-
mest. Viimaste aastate isikustatud sot-
siaalmaksu andmed näitavad, et ligi-
kaudu 70% töötajatest on keskmine aas-
takoefitsient alla 1.» 



Pealinn • 18. oktoober 2010 (nr 288) • www.tallinn.eelk 6

LinnaruumToimetaja Oliver Õunmaa, 616 4044

• Kadriorus saab teha väikese ajarännaku pargi sees, iga linnamüüri äärne park on aga ise eri ajastu märk. See on Tallinna parkide er

Kadrioru park rajab ka jaapani aia: «Talli
Oliver Õunmaa
oliver.ounmaa@tallinnlv.ee

 Kadrioru park plaanib 
rajada tulevikus nii ürdiaia 
kui aia noorukitele. «Samu-
ti võiks rajada suured kas-
vuhooned, kus talvel saaks 
näiteks potis kasvavate jaa-
pani kirsipuude vahel kont-
serte kuulata,» ütles pargi 
juht Ain Järve.

Ain Järve on Kadrioru pargi direkto-
rina töötanud 21 aastat, mille jooksul 
on park tema enda kinnitusel tohutult 
edasi arenenud. Järve pea on aga uusi 
plaane täis ja käed sügelevad kõiki neid 
ellu viima. 

Milline on juba niigi imetlusväärse 
Kadrioru pargi tulevik?

Soovime, et Kadriorust saaks tõeline 
park-muuseum. Lisaks sellele, et Kad-
riorus juba asub palju muuseume, saa-
me siin näidata kõiki pargikunsti voo-
lusid läbi ajaloo. Meil on pisike frag-
ment 18. sajandist taastatud lilleaia ku-
jul, oleme suutnud välja raiuda jupid 
19. sajandi inglise loodupargist, meil on 
suur osa 1930ndate rahvusromantis-
mist. Tahaks kõike seda korralikult tut-
vustada. Teeme tööd, et aastaks 2018, 
kui pargil täitub 300. aastapäev, oleks 
park täiesti korda tehtud. 

Mis uuendused teil plaanis on?

Järge ootab jaapani aed, millega ole-
me juba alustanud. Meil on plaanis ra-
jada ürdiaed ja   põnev paik noorukitele. 
Tammesalu taha soovime tekitada lo-
du-märgala, kus saab mööda laudteed 
käia ja iiriseid ning sõnajalgu vaadata. 
Samuti võiks olla suured kasvuhooned, 
kus talvel saaks näiteks potis kasvava-
te jaapani kirsipuude vahel kontser-
te kuulata. Ühte kasvuhoonesse võiks 
tekitada laste-
aialaste õpitoa, 
kus nad saavad 
külvata seemne 
mulda, harven-
dada ja istuta-
da. Looduspar-
gis peaks lähima aja jooksul hakkama 
uusi puid istutama, sest paljud on seal 
väga vanad ja langevad varsti rivist väl-
ja. Kavas on ka kanalite ja purskkaevu-
de taastamine. 

Tahame panna ka pargi ja lossi uues-
ti omavahel suhtlema. Inimene peaks 
teadma aina pidulikumaks muutuva 
pargi järgi, et ta liigub lossi suunas. Park 
on praegu välja kasvanud ja jätnud lossi 
varju, nad ei sobitu teineteisega. Kuna 
inimestel on tõeliselt suur huvi püsilil-
lede vastu, rajame Apollo platsile suure 
püsilillede väljapaneku.

Mis linna puid ja parke praegu 
enim ohustab? 

Tänases linnas ei ela tänavapuud sa-
ja-aastaseks. Üks asi on tallamine, tei-
ne vibratsioon, mis eluiga kärbib. Vib-
ratsioon ei lase noorel puul juurdu-
da. Uusi puid istutades saame muidu-
gi eluiga pikendada, sest palju on uusi 
teadmisi, nippe ja kasvumulla segusid, 
millega saab puu elu kergemaks teha. 
Pargipuud aga elavad vabalt nii vanaks, 

nagu neile elupäevi antud, kui üliagar 
aednik neile trimmeriga liiga ei tee.

Kas Kaarli puiestee vanade pärna-
de kasvama jätmine oli õige?

Konkreetse struktuuriga paiku, 
nagu allee või esplanaad, ei saa taasta-
da nii, et ühe puu väljalangemisel pa-
ned ühe uue asemele. Allee peab ole-
ma üheliigiline, seal peab olema ühe-
sugune taimede vahekaugus ja ühe-
suguse tüveläbimõõduga puud. Linn 
kasvatas Kaarli pst jaoks puukoolis 
ette fantastilise istutusmaterjali, meil 
pole elus olnud selliseid isikuid. Lisaks 
saavutatakse tänapäevaste vahendite-
ga istutatud puude elujõulisus kiires-
ti, aga need puud läksid Kalevi staa-
dionile! Sellepärast, et me ühel hetkel 
lõime põnnama ja hakkasime kuula-
ma nii-öelda arvamusliidreid, kes üt-
lesid, et meie, professionaalid, ei tea 
midagi. Argumendid olid naeruväär-
sed, räägiti linnupesadest. Millistest, 
tahaks küsida. Praegu oleme selles sei-
sus, et peame puud sellel alleel nii või 
teisiti välja vahetama. Mul on just kah-
ju, et meil on arvamusliidrid, kes pea-
vad end kompetentseks igal alal – ja 
neid veel kuulatakse ka. 

Kas olete nõus Jüri Kuuskemaa-
ga, et vaadete avamiseks tuleks 
pärast Kaarli puiesteele uute pär-
nade istutamise hulk väheväärtus-
likku puitu Toompea nõlvalt maha 
võtta?

See õhk, mida me hingame, on pä-
rit kusagilt mujalt, ja meie puude too-
detud hapnik kandub tuulega ise ku-
hugi mujale. Praegu me võitleme iga 
oksarao eest, kuid oleme ausad – kesk-
linn on võssa kasvanud. Tahaks näha 
rohkem korrastatust. See on iga linna-
osa enda prioriteet, milline tema terri-
toorium välja näeb. Minu meelest teh-
ti hästi, kui 1997. aastal esimest korda 

Toompea nõlva 
puhastati. Neid 
vaateid tuleks 
veelgi avada, et 
inimesed saaks 
aru, et siin on 
pargi tasapind, 

seal vallikraav ja edasi bastioninurk. 
Praegu mattub see suvel kõik võssa ja 
inimestel jääb palju avastamata, sest 
me ei kutsu neid sinna. Linnas eksis-
teerib visuaalne keel. Üks argument, 
mis Kaarli puiestee puhul esile too-
di, oli, et sel liigub massiliselt inimesi 
ja seal käiakse tohutult puhkamas. See 
on ju vale. Inimene tunneb seal end 
ebamugavalt, sest sealsed puud pole 
ümbritsevaga võrreldes õiges suhtes. 
Puud on kõrgemad kui majad. Ma ar-
van, et inimesed tunneksid end püga-
tud puude puhul Kaarli puiesteel pal-
ju paremini, siis korraldataks seal kas 
või laatasid.  

Mis siis hoiavad inimesed  nii väga 
vanast haljastusest kinni?

Linna haljastus tekkis suuremalt 
jaolt siis, kui inimesed kolisid tööstu-
se arenedes 19. sajandil ja 20. sajan-
di alguses massiliselt maalt linna töö-
le. Linnaelanik on anonüümne, ta 
võib endale näiteks lubada lõbustusi, 
millest külas kõik pärast räägiksid. Sa-

Kadrioru loss ja park rajati 1718. aastal Venemaa tsaari Peeter I tellimusel. Praegune lossitagune lilleaed on disainitu

Kadrioru pargi juht Ain Järve soovib luua tõelise park-muuseumi, kus 
oleks olemas näiteid paljudest ajaloolistest pargikunsti vooludest.

Päikeselisel päeval leiab lossiaias varju üle kaarsõrestiku kasvavate 
viinapuuväätide all. Romantilised hetked.
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«Vibratsioon linnas 
ei lase noorel puul 
tihti juurduda.»
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mas võttis inimene linna kolides kaa-
sa mõne pajuistiku, karusmarjapõõ-
sa või kibuvitsa, et säilitada oma iden-
titeeti ja sidemeid külakogukonnaga. 
Kassisaba või Pelgulinn on selle  ilm-
ne näide. 

Lugupeetud kirjanikuhärra Tamm-
saare kinnistas lisaks mõtte, et maa-
mats on erinevalt linnavurlest tõeline 
mees. Kui nüüd maamats ütleb, et iga 
kõrs on püha, siis nii see ongi.

Mis on linnas paik, millele inime-
sed võiksid rohkem tähelepanu 
pöörata?

Hästi õnnestunud on Hirvepark, mis 
on hästi peenelt läbi mängitud. Sealsed 
liigid on istutatud rühmiti. Ongi vaht-
ra-, jalaka- ja pärnarühmad. Sealne 
puude värvide mäng on super. Eriti ta-
suks sinna parki kiigata mai kahel esi-
mesel nädalal, kui lehed just lahti lähe-
vad. Siis on lehed originaalvärvi – pu-
nane ongi punane, kollane on kollane 
ja valge on valge. 

Kas sotsiaalsetest töötajatest on 
haljastuses abi?

Imeline, et inimestele on loodud 
praktiline väljund – on näha, et nad ta-
havad tulla tööle ja tahavad teha tööd. 
Ma olin kogu negatiivse fooni põh-
jal halvemaks valmistunud. Tänu nei-
le  ei pea me end tööga päris ära tapma 
– saame keskenduda roosidele, põõsas-
tele ja puudele, mille osas on meil ilm-
ne edasiminek. Tagasiside on olnud 
aga hea ja ka kaaslinlane märkab tulu. 
Nõmmel vedasid sotsiaalsed töötajad 
spordiväljakult ja parkidest murdunud 
oksi välja, need läksid loomaaia elevan-
tidele söögiks. Seepeale tulid kohalikud 
inimesed oma majadest välja ning pak-
kusid morssi ja pirukaid. Just käis Haa-
bersti linnaosa esindaja ja palus enda-
legi töötajaid saata. 

Millest uue 
pargi planeeri-
misel lähtute?

Rõhutame eri 
paikade identi-
teeti. Kalmistu-
pargi udupursk-
kaev tuletab tagasihoidlikult meelde, et 
kunagi asus selles kohas kalmistu. Päi-
ke või prožektor tekitab uduga koos vi-
kerkaare, mis on just nagu elukaar, mil-
lel algus ja lõpp. Harju tänaval klaasi all 
olev purskkaev sümboliseerib, et enne 
pulbitses selles paigas lõbus elu, pidu ja 
trall. Inimesed olid restoranis ja kinos 
ning ühel hetkel see kõik kadus. Meie 
siis oleme purskkaevu vaadates siin-

pool klaasi ja endine elu endises vahus 
muliseb teisel pool klaasi.

Kadrioru park tegeleb ka kõikide Tal-
linna purskkaevudega, mida on praegu 
39.

Kas linn rahastab parkide kordate-
gemist piisavalt, hindab parke?

Meil on ääretult vedanud, et linn on 
intelligentne tellija. Alati saab öelda, 
et just selle asja jaoks raha ei ole, isegi 
siis, kui seda üldiselt on palju. Loomu-
likult, kui pargis täna midagi ei tee ja 
ka viie aasta pärast seal midagi ei toi-
meta, siis seal oluliselt midagi ei muu-
tu. Pargid näevad ehk natukene räsitu-
mad välja, aga need kannataksid oo-
data. Tänaval löökaugud ju ei kanna-
ta. Ometi on linn investeerinud met-
sikult raha parkidesse ja mänguvälja-
kutesse, inimesed kasutavad neid hea 
meelega, mänguväljakud on suisa üle 
rahvastatud. 

Mis on suutnud nii suure rahvahul-
ga parkidesse meelitada?

Inimesed otsivad elamusi, seepärast 
korraldame tasuta suvekontserte ning 
ka pargi- ja  purskkaevude ekskursioo-
ne. Parkides oleme tekitanud elevust 
pisiasjadega, nagu peenra kuju, erili-
sed taimed või uus atraktsioon mängu-
väljakul. Just emotsioonide pakkumi-
sega oleme toonud parkidesse tohutult 
rahvast. Suvel on meie kontori ümbru-
ses näha korraga 4-5 piknikuseltskon-
da. Meil ei ole seda muret, mis mujal 
Euroopas, kus turist on kohaliku ini-
mese välja tõrjunud. Üle-eelmisel aas-
tal viibisin Potsdamis rahvusvahelisel 
pargikonverentsil. Nagu selgus, näevad 
töötajad kurja vaeva, et tagasi meelita-
da kohalikud inimesed ning saada lap-
sed arvuti tagant mänguväljakule. Meil 
mahuvad parkidesse nii kohalikud kui 
ka turistid.

Kas elanikud 
oskavad kõike 
seda hoida?

Mida roh-
kem me kor-
da teeme, seda 
rohkem inime-

sed kõike hoiavad. Külastaja on muu-
tunud hoolivamaks ja meil on selle 
üle hea meel. Varesel on paratamatult 
huvi, mis on prügikasti visatud pitsa-
karbi sees, ja ta tirib selle välja. Jaluta-
ja aga võtab karbi maast ja paneb sel-
le prügikasti tagasi! Fantastiline! Korda-
gi pole olnud teemat, et piknikule tul-
nud külastajad jätaksid enda tagant ko-
ristamata.

Linnaruum Toimetaja Kai Maran, 616 4044

ripära, mida mujal Euroopas ei leia.

nn on aednike paradiis!»
Milles peitub Tallinna rohealade erilisus?

Meil on ümber vanalinna sajaprotsendiliselt säilinud haljastusvöönd. Siia 
rajati parke 1880ndatest 1960ndateni välja. Parke ei rajatud niisiis kohe 
ja korraga, vaid pika aja jooksul. Snelli tiigi äärde on jäetud keskaeg oma 
eheduses. Tornide väljak, kus toimub lillefestival, on rajatud 1930ndatel ja 
see on ehtne näituste aed. Politseipargi teedevõrk annab ettekujutuse Sta-
lini aja pargist, Viru poisi haljak on hea näide 1960ndate pargikultuurist ja 
Harju tänava haljasala on puhas 21. sajandi park. Eriline on kihilisus, me 
saame teha ringkäigu eri aegades. Pärnu ja Riia pargid on ühel ajal valmis 
ehitatud, nad kannavadki vaid ühe kindla ajastu pitserit ja on seetõttu iga-
vamad. Meie Soome kolleegid tunnevad aga end siia sattudes väga hästi. 
Tallinn on kui aednike paradiis.

Savisaar: Lasnamäe 
trammi tehnilised 
küsimused on lahendatud

 Hiinas Hangzhous toimunud rah-
vusvahelisel konverentsil «Elamis-
väärsed linnad» ettekandega esinenud 
Tallinna linnapea Edgar Savisaar kin-
nitas, et Lasnamäe Tallinna tram-
mivõrguga ühendamise projekti 
teostatavus- ja tasuvusuuringud on lõ-
pule viidud.

«Projekti elluviimiseks oleme pöö-
ranud oma pilgud ka Hiina tehnoloo-
gia poole,» ütles Savisaar. «Tallinna lin-
na, Hiina tööstusettevõtteid ühendav 
CCOEC Genertec, Tallinna trammi- ja 
trollibussikoondise AS ja OÜ RailCar 
on läbirääkimiste ja tehniliste konsul-
tatsioonide tulemusena jõudnud ühis-
te kavatsuste protokolli allakirjutami-
seni. Täna võime öelda, et tehnilised 
küsimused on enamjaolt lahendused 
leidnud. Tallinna linn on moodusta-
nud töökomisjoni, kelle ülesandeks on 
võimalike finantsmudelite ja konkursi-
tingimuste väljatöötamine projekti el-
luviimiseks.»

Linnapea tutvustas Tallinna trans-
pordisüsteemi, probleeme ja ka uue-
maid lahendusi, mida on linnas ra-
kendanud. «Ühistranspordi kaasajas-
tamiseks ja kasutajamugavuse suu-
rendamiseks on Tallinnas võetud ka-
sutusele mitmeid innovaatilisi lahen-

dusi. Suures osas oleme saanud abi 
osalemisest mitmetes rahvusvahelis-
tes projektides. Näiteks Civitas Smi-
le tulemusena tõusis ühistranspor-
di keskmine ühenduskiirus prioritee-
disüsteemi trassil 2 km/h, mis on lin-
natingimustes märkimisväärne tule-
mus,» rääkis linnapea.

Tallinna viimaste aastate arengu-
ga, keskosa koormatuse ja valglin-
nastumisega kaasnevalt on üha te-
ravamalt päevakorda tõusnud linna 
ühistranspordisüsteemi eelisarenda-
mise vajadus, põhitähelepanu all on 
eelkõige elektritranspordi kui ener-
giasäästliku ja keskkonnasõbraliku 
veoliigi arendamine. Praegu moodus-
tab ühistranspordi läbisõidust umbes 
70% bussitransport, elektritransport 
moodustab kolmandiku (troll 19% ja 
tramm 10%).

Linnapea tutvustas ka Tallinnas ka-
sutusel olevat ID-piletit ja m-parki-
mist. «Täna tuleb ID-pileti kasutami-
sest umbes 75% linna ühistranspordi 
piletitulust ning umbes 80% linna par-
kimistuludest tuleb mobiiltelefoniga 
maksjatelt,» sõnas linnapea. 

Savisaar külastab Hiina visiidi käi-
gus ka Shanghais toimuvat EXPO-t, kui 
18. oktoobril toimub seal Eesti päev.

d toonase aja eeskujul.
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«Kui maamats 
ütleb, et iga kõrs 
on püha, siis nii 
see ongi.»
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TurudToimetaja Kai Maran, 616 4044

Iga Tallinna piirkond saab 
kodulähedase linnaturu
Kai Maran
kai.laran@tallinnlv.ee

 Linnaelanikule pakub 
puhkepäevane jalutuskäik 
turule, korv näpus, mõnu-
sat vaheldust, talunikele 
aga tihtipeale ainsat kaup-
lemisvõimalust.

Iga ettevõtja, olgu ta suur või väi-
ke, saatuse otsustab lõppkokkuvõt-
tes turg. Taluturud annavad võima-
luse eelkõige väiketootjale, kelle kau-
pa supermarketid enamasti müüki ei 
võta. Suured kaubaketid vajavad tea-
dupärast kindla suurusega kaubako-
guseid ja püsitarneid, mida paljudel 
põllumajandustootjatel aasta läbi 
pakkuda ei ole. 

Kolmveerand tarbijaist 
eelistab kodumaist

«Linnaturud ei kindlusta mitte ai-
nult talunike toimetuleku, vaid an-
navad tööhõivet ka müüjatele ja va-
hendajatele,» ütles abilinnapea Eha 
Võrk. «Eriti tähtis on toimiva kau-
bandusahela tagamine praegusel 
kriisiajal, mil tööpuudus on terav 
probleem nii maal kui ka linnas. Sel-
lest vaatevinklist on turgude laienda-
mine ainuõige samm.»

Konjunktuuriinstituudi iga-aas-
tased tarbijaeelistuse uuringud kin-
nitavad, et kodumaist kaupa vahen-
davate toiduturgude rajamine on va-
jalik ka ostja seisukohalt. Omamaist 
toidukaupa eelistab ligi kolmvee-
rand tarbijaist, seda eelkõige tänu 
kauba värskusele, harjumuspärase-
le maitsele, usaldusväärsusele ja ter-
vislikkusele. 

Esimese munitsipaalturu rajas 
linn mullu kevadel Nõmmele, aasta 
jooksul on saanud oma turu ka Pirita 
ja Põhja-Tallinna linnosa (Kalaturg). 

«Pirita turgu soovisid elanikud 
näha mahetoodangut pakkuva kaup-
lemiskohana,» ütles Võrk. Turgu ei 
halda küll linn, vaid paljusid väike-
talupidajaid jt huvilisi ühendav MTÜ 
Pirita Turg, kellele linn andis turu ra-
jamiseks maa kasutusrendile. Oma 
lett on kohalikel Pirita kauplejatel. 

Nõmme: Eesti kaup 
Eesti tootjalt

Tunnuslauset «Eesti kaup Eesti 
tootjalt» kannab ka Nõmme turg, kus 
juba avapäe-
val käis 15 000 
tallinlast. Oma 
endist ilmet on 
taastamistöö-
de järel saamas 
Robert Natuse 
projekteeritud 
turuhoone, mis 
tänavu aprillis 
tules õnnetult 
hävis. «Kui oluliseks on Nõmme turg 
elanikele saanud, selguski õnnetuse 
järel,» mainis Võrk. «Pärast turuhoo-

ne hävimist tuli abipakkumisi taasta-
mistöödeks üle Tallinna.» 

Linn on tugevalt õla alla pannud 
Põhja-Tallin-
nas tegutseva-
le kalaturule, 
mis muu hul-
gas võimaldab 
kohalikel kalu-
ritel müüa elus-
kala. Ühtekok-
ku on kevadel 
vanalinna lähe-
dal avatud ka-

laturul oma toodangut turustanud 
enam kui 30 kalurit ja väiketöötlejat 
üle Eesti. Osta saab nii merest, sise-

veekogudest kui ka kasvatustest pä-
rit kala ja kalatooteid. 

Mustamäe kui 
tõmbekeskus

Mustamäe turuplatsi valikul ar-
vestas linn eelkõige paiga tuntust 
kohaliku tõmbekeskusena, ja nii tu-
lebki uus turg vanasse heasse Kännu 
Kuke kanti. Kohta valides arvestati ka 
seda, et Vilde tee 75a ja 73b on linna 
kinnistud ja tänu sellele jäävad lin-
naeelarves ära kinnistute ostuga seo-
tud väljaminekud.

Senise parkla maa-alale kerkib 
600 m2 suurune liha-kalamaja ning 
300 m2 pindalaga juur- ja puuvilja-
maja. Samas leiavad koha ka ava-
letid. Tehnovõrkude ehitustööd al-
gavad 20. oktoobril ja turg avatakse 
järgmise aasta mais. 

Praeguse nn Szolnoki turu saatus 
on aga suure küsimärgi all. «Oleme 
seadnud sihiks muuta Tallinnas asu-
vad turud tänapäevasteks kauple-
miskohtadeks, paraku ei vasta prae-
gused Szolnoki turu rajatised ele-
mentaarsetelegi nõuetele ja sel vii-
sil enam jätkata ei tohi,» tõdes abi-
linnapea.

Linnaturu saab ka Lasnamäe. Sel-
les linnaosas on praegugi kaks era-
turgu, kuid abilinnapea Võrgu sõ-
nul pole eesmärk omavahel võistel-
da. Erinevused on selged: linnaturg 
on eestimaise toidu ja käsitöö pä-
ralt, välismaine riidekaup jm selli-
ne kraam sinna ei kuulu. Lasnamäe 
turg on plaanis rajada aadressile Pu-
nane 48a, koht saab avaletid ja müü-
gikioskid järgmise aasta alguses. Ehi-
tuse teises järgus valmib turuhoone 
ja rajatakse turuväljak. 

Võimalik on ka koostöö 
erasektoriga

Samas pole soov rajada linna-
turg igasse linnaossa siiski omaet-
te eesmärk, tõdes Võrk. Selle ase-
mel võib teha koostööd eraettevõt-
lusega. Näiteks saavad veel sel sügi-
sel moodsa toiduturu Kristiine ela-
nikud. Turu rajamine Kristiine kes-
kuse ja A. Le Coq Arena staadio-
ni vahelisele alale on linnaosa al-
gatus, turu korraldajaks valiti eel-
läbirääkimistel parima pakkumise 
teinud ettevõte. Novembris avata-
val turul saab olema 30 väikest ma-
jakest pindalaga 12-20 ruutmeet-
rit. Tänu soodsale asupaigale trolli-, 
bussi- ja  elektrirongi peatuste lähe-
dal saavad turgu lisaks Kristiine lin-
naosa ligi 30 000 elanikule mugavalt 
külastada ka ülejäänud   tallinlased. 
Muidugi on ka seal nagu teistegi tur-
gude juures parkimisplats autodele. 
Põhikauplejateks kujunevad nii ko-
halikku tooteid pakkuvad ettevõtjad 
kui ka maaelanikud ja talunikud ise. 

Uut turgu kavandavas Põhja-Tal-
linnas  on ühe võimaliku asukohana 
kõne all olnud hooned Sitsi tänaval, 
mis sobiksid siseturuks.

• Sel nädalal algavad Mustamäe turu ehitustööd, tuleval aastal saab munitsipaalturu ka Lasnamäe.

«Taluturud annavad 
võimaluse eelkõige 
väiketootjale, kelle 
kaupa supermarke-
tid enamasti müüki 
ei võta.»

Saue valla talunik Aarne on Nõmme turul tuntud müügimees. Sügishooajal on Nurme talu põhikaubaks kartul, 
tomat ja värske kapsas, talvehooaja menuk on hapukapsas.

Mustamäe turule ehitatakse lisaks välilettidele kaks hoonet – liha- ja kalamaja ning puu- ja juurviljamaja.

Nõmme turg saab uisuplatsi
Kuna turg pole pelgalt kauplemiskoht, vaid traditsiooniliselt ka armasta-
tud suhtlemispaik, kuulub kõigi turgude juurde hubane kohvik. Mustamäe 
turu kohviku ehitustööd algavad märtsis. Lisaks mahub turualale foorum 
ehk purskkaevuga turuplats. 

Kalaturg toimib pärast müügipäeva lõppu avaliku linnaväljakuna, kus 
saab korraldada  kultuuriüritusi. Pirital turg sobib hästi jõulukuuskede 
müügipaigaks või koguni väikeseks jõuluturuks, Nõmme turul saab aga 
sel talvel uisutada. 

Nõmme linnaosa vanema Rainer Vakra sõnul on renoveerimise algusest 
peale olnud plaan luua turust multifunktsionaalne paik, kus lisaks turu-
tegevusele toimuksid avalikud üritused. 

«Kuna talvel on kasutusel vaid vähesed väliletid ning toidukaupu kül-
maga õues müüa ei saa, tekkis idee rajada talvel tühjana seisvate väli-
lettide asemel hoopis uus vaba aja veetmise võimalus – liuväli,» sõnas 
Vakra. 
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Kuidas kaupmees Trummer 
kiriku kiuste Estonia seltsi rajas
Josef Kats
stolitsa@tallinnlv.ee 

 Kaupmees Johannes 
Trummeri meeleolu oli 
sünge nagu oktoobrikuine 
ilm: tal ei õnnestunud jär-
jekordselt Kaarli kiriku vai-
mulikku veenda. 

Seekord ei piirdunud vaimulik 
üksnes vihjega, et repertuaar, mida 
Trummeri kaaslased panevad ette ki-
rikukooris esitada, on liiga ilmalik, 
vaid näitas talle lihtsalt ust. 

Mõttesse vajunud Trummer jõudis 
Heinaturule, läks läbi Harju väravate 
ja jõudis vanalinna. Ta üritas olukor-
rast väljapääsu leida.

Õiged inimesed kohtadele 
Missugused mõtted täpselt Johan-

nes Trummeri peas 1865. aasta sügi-
sel keerlesid, võib üksnes ette kujuta-
da. Kindlalt saab öelda üht: 7. (vana 
kalendri järgi 20.) oktoobril võtsid 
tema ja ta mõttekaaslased, kes kaup-
mehe korterisse kogunesid, vastu ot-
suse luua ise muusika- ja draama-
ühing.

Selle tuumiku moodustasid mõ-
ned Revalia liikmed (see selts oli 
Kaarli kiriku juures loodud kaks aas-
tat varem), kes ei pidanud võimali-
kuks eranditult vaid kirikukoraalide 
õppimist ja esitamist. Mõtet toetasid 
mõned eestimeelselt häälestatud bal-
tisakslased.

Kuna selts-
kond ei 
tundnud 
end saksa-
meelses Re-
velis piisa-
valt kind-
lalt, otsus-
tasid selle 
loojad end 
«kindlus-
tada». 
Nad vali-
sid juha-
tusse «õi-
gete» perekonnanimedega ini-
mesed, näiteks  Trummeri, kes algu-
ses võttis enesele esimehe kohustu-
sed, andes need peagi üle vaestele 
mõeldud Toom-
kooli eestseisja-
le Treule. 

Auesime-
he koha sai ma-
gistraadi ja ku-
bermangukoh-
tu advokaat Ro-
man von Antro-
poff – teadaole-
vatel andmetel  
saksastunud venelane.

Uus selts vajas sobivat nime. Nii-
sugust, mis rõhutaks asutajate rah-
vust ja sobiks samal ajal «internatsio-
naalsele» juhatusele.

Kompromiss leiti tänu ladina kee-
lele. Seltsi teisel koosolekul, mis toi-
mus 10. oktoobril, hääletas suurem 
osa 40 kohalolijast variandi «Estho-

nia» poolt.
Esial-

gu oli seltsi 
töökeeleks 
saksa keel – 
selles koos-
tati protokol-
le ja peeti ku-
luaarivestlusi. 
Konkurendid 
Revalia selt-
sist panid seda 
pahaks – nagu 
ka seda, et väi-

detavalt tegele-
sid seltsi liikmed vähem muusa austa-
mise ja rohkem õlle, sigarettide ja kaar-
dimänguga.

Jutud juttu-
deks, see kriiti-
ka ei olnud pai-
kapidav. Juba 
1871. aastal esi-
tas Estonia Tal-
linnas oma esi-
mese eestikeel-
se lavastuse. 
Kaks aastat va-
rem, 1869, sõi-

tis kümme seltsi liiget raehärra Oskar 
Artur Riismanni finantsabi toel Tartus-
se, esimesele üle-eestilisele laulupeo-
le. Seal said nad koguni kooride arves-
tuses esikoha.

1896. aastal korraldas Estonia koos 
Lootuse Seltsiga Tallinnas VI üle-ees-
tilise laulupeo. Neliteist aastat hiljem 
korraldas Estonia oma jõududega VII 
laulupeo. 

Raehärra Riismanni helde anne-
tus oli pigem erand kui reegel. Suu-
rem osa Estonia Seltsi sõpradest pol-
nud sugugi  rikkad inimesed: kaup-
mehed, rätsepad, teenijad, rae väi-
keametnikud. Seepärast oli Estonia 
suurim probleem kaua aega oma ruu-
mide puudumine. Kohtuti aina era-
korterites.

Alles 1901. aasta lõpus sai selts lõ-
puks oma ruumid, mis sobisid ka kont-
sertide ja etenduste korraldamiseks. 
See hoone asus seal, kus praegu on Rä-
vala puiestee kaubamajatagused parki-
miskohad: sõjajärgsed ümberehitused 
on kohta tundmatuseni muutnud.

Algusest peale oli selge, et see hoone 
on vaid ajutine võimalus. Linnalt palu-
ti 1902. aastal maad, et hakata ise ehita-
ma, kuid palvet ei vaadatud läbigi.

Aga nagu öeldakse, kui õnne pole, 
tuleb appi õnnetus. Sama aasta sügisel 
põles Saksa teater Laial tänaval. Linna-
valitsus eraldas baltisakslastele kohe 
hoone ehituseks maad Uuel turul.

Eestlaste ja venelaste 
ühisotsus

1903. aastal pöördus Estonia linna-
isade poole uue taotlusega. Seekord 
taotlus rahuldati: järgmiseks aastaks 
olid määratud linnaduuma valimi-
sed ja linnahärrade hulka kuuluvad 
sakslased tahtsid eestlaste poolehoi-
du võita.

Kaks aastat hiljem, kui munitsi-
paalvalimised oli võitnud eesti-vene 
blokk, võtsid kõik eesti seltsid vastu 
otsuse ühendada oma jõud ja ehita-
da ühine hoone. Et mitte ühtegi seltsi 
solvata, anti hoonele täiesti neutraal-
ne nimi: Reveli Eesti Teater ja Rahva-
maja.

See nimetus ei pidanud aga kaua 
vastu: kui 1908. aastal kuulutati väl-
ja hoone projektide konkurss, kirjutas 
igatahes vähemalt eesti ajakirjandus 
üksmeelselt «uuest Estonia majast». 

6. septembril 1906 muutus Esto-
nia draamatrupp professionaalseks 
– nüüdsest oli vaja 11 näitlejale pal-
ka maksta. 

13 aastat hiljem, Vabadussõja ajal, 
asutas selts Tallinnas kõrgema muu-
sikakooli,  praeguse muusikaakadee-
mia eelkäija. Toetajaid oli vähe seegi 
kord, toime pidi tulema seltsiliikme-
te annetustega

Puiestee, mis Estonia juurde viib, 
sai oma praeguse nime 1923. aastal.

Nõukogude võim lõpetas Estonia 
Seltsi tegevuse, see taaselustati alles 
aastal 1990.

Kõik sai aga alguse tänu Tallin-
na kaupmehe Johannes Trumme-
ri ja tema mõttekaaslaste kange-
kaelsele sihikindlusele 145 aastat 
tagasi.

• 145 aastat tagasi asutati Tallinnas Estonia Selts, mis andis nime praegusele  Tallinna tuntuimale teatrile ja 
puiesteele kesklinnas.

Helilooja Raimond Valgre 1930. aastatel Estonia valges saalis lõõgastumas.

Estonia Seltsi esimesed oma ruumid asusid selles majas. Praegu on seal
Rävala puiestee kaubamajatagused parkimiskohad.

«Väidetavalt 
tegelesid seltsi 
liikmed vähem 
muusa austamise ja 
rohkem õlle ja 
kaardimänguga.»
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Estonia Seltsi esimesele oma majale anti esialgu nimeks Reveli Eesti Teater ja Rah-vamaja.
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Esmaspäev 18.10
00:00 Info TV
19:00 Euroopasse. Slovakkia enne 

Euroliitu astumist.
19:30 Kunstiaarded
20:00 Tallinna TV esitleb. Südamelt 

ära.
20:15 Pealinnapilt
20:40 Riigikogu istung : 

arupärimistele vastamine ja 
avatud mikrofon

00:00 Info TV

Teisipäev 19.10 
00:00 Info TV
19:00 Euroopasse. Tsehhi enne 

Eurolitu astumist
19:30 Tallinna Kalaturu avamine
19:50 SEB Kõrvemaa rattamaraton
20:15 Tallinna TV esitleb. Südamelt 

ära.
20:30 Pealinnapilt*
20:55 Riigikogu istung : 

arupärimistele vastamine ja 
avatud mikrofon

00:00 Info TV

Kolmapäev 20.10
00:00 Info TV
19:00 Euroopasse. Leedu ja Poola 

enne Euroopasse astumist
19:30 Pealinnapilt*
19:55 Tallinna TV esitleb. Südamelt 

ära.
20:15 Paides, Põllumeeste 

Kongressil 08. Oktoobril
23:00 Info TV

Neljapäev 21.10
00:00 Info TV
19:00 TeleTallinn. Tallinna 

pressikeskuses on Tallinna 
linnapea*

20:15 Tallinna TV esitleb. Südamelt 
ära.

20:30 Euroopas.  1/5  Eesti Enne 
Euroliitu

21:00 Kultuuripealinn 2011
21:05 Pealinnapilt*
21:30 Kadrioru tennis läbi XX 

sajandi. I  osa. Autor Jaak 
Ulman

22:10 Jõgevamaa arengukonverents 
2010

22:50 Info TV

Reede 22.10
00:00 Info TV
19:00 Tartu lennupäevad 2010
19:30 Euroopas 2/5  Eesti Enne 

Euroliitu
20:00 Tallinna TV esitleb. Südamelt 

ära.
20:15 Pealinnapilt*
20:45 Kadrioru tennis läbi XX 

sajandi. II  osa.  Autor Jaak 
Ulman

22:25 Info TV

Laupäev 23.10
00:00 Info TV
17:00 EMV Jalgpallis. XXIV voor.  

JK Kalju - Sillamäe Kalev. 
Otseülekanne 

19:00 Lääne- ja Saaremaa  tennis 
läbi XX sajandi. Autor Jaak 
Ulman

20:50 Hommikukohv. Kirill 
Vlassovi intervjuu Aleksander 
Ivaskevitshiga.

21:35 Palamuse laat 2010
22:15 SEB Kõrvemaa maraton
22:40 Info TV

Pühapäev 24.10
00:00 Info TV
19:00 Nõmme  tennis läbi XX 

sajandi. Autor Jaak Ulman
19.50 Intervjuu tenniseajaloolase 

Jaak Ulmaniga
20:10 Eesti tennis 90. Autor Jaak 

Ulman
20:45 EMV Jalgpallis. XXIV voor.  JK 

Kalju - Sillamäe Kalev*
22:45 Info TV

TV
14

Tallinna Linnavalitsus otsustas  06. 
oktoobri 2010 istungil:

1. korraldusega nr 1514–k:

algatada Liimi tn 1 ja 1a kinnistute de-
tailplaneering. Detailplaneeringu koos-
tamise ülesanded on Kristiine linna-
osas 0,91 ha suurusel maa-alal muu-
ta Liimi tn 1 krundi 100% ärimaa maa-
kasutuse sihtotstarve 85% ärimaaks 
ja 15% sotsiaalmaaks alaliigiga ühis-
kondlike ehitiste maa; määrata ehi-
tusõigus olemasoleva 1–6-korruselise 
hoonekompleksi rekonstrueerimiseks 
ning laiendamiseks kuni 9 maapealse 
ja 1 maa-aluse korrusega hooneks. Li-
saks antakse planeeringuga heakor-
rastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, 
parkimise ja tehnovõrkudega varusta-
mise põhimõtteline lahendus. 

1.1 Detailplaneeringu koostamise kor-
raldaja on Tallinna Linnaplaneerimi-
se Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 
15198 Tallinn), detailplaneeringu koos-
taja on OSAÜHING ARHITEKTUURIBÜ-
ROO IGNAR FJUK (aadress Müürivahe 
25, Tallinn, 10140) ning detailplanee-
ringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus 
(aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tal-
linn) või Tallinna Linnavolikogu (aad-
ress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

1.2 Mitte algatada Liimi tn 1 ja 1a kin-
nistute detailplaneeringu keskkonna-
mõju strateegilist hindamist. 

1.3. Kristiine Linnaosa Valitsusel kor-
raldada detailplaneeringu lähteseisu-
kohtade ja eskiislahenduse tutvustami-
seks väljapanek ja avalik arutelu ning 
panna planeeringualal nähtavale koha-
le informatsioonitahvel või –teatis vas-
tavalt planeerimisseaduse § 12 lõike-
le 3¹.

1.4 Detailplaneeringu algatamise ja 
keskkonnamõju strateegilise hin-
damise algatamata jätmise otsuse-
ga saab tutvuda Tallinna Keskkonna-
ametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kel-
la 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 
9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusakti-
de registris aadressil https://oigusak-
tid.tallinn.ee/.

Teade detailplaneeringute vastuvõt-
misest Tallinnas:

Tallinna Linnavalitsus otsustas  06. 
oktoobri 2010 istungil:

1. korraldusega nr 1515–k:

Võtta vastu Kesklinnas asuva 0,24 ha 
suuruse maa-ala kohta koostatud Wis-
mari tn 43 kinnistu ja lähiala detailpla-
neering, Arhitektuuribüroo Zero OÜ töö 
nr AZ-05-06, milles on määratud ehi-
tusõigus ja krundi kasutamise tingi-
mused elamumaa sihtotstarbega Wis-
mari tn 41 // Villardi tn 2 kinnistul ole-
va 2-korruselise katusekorrusega ela-
mu rekonstrueerimiseks ning Wisma-
ri tn 43 kinnistul asuvale 2 korruselise-
le katusekorrusega rekonstrueerita-
vale elamule maa aluse ja kuni 3 maa-
pealse korrusega juurdeehituse raja-
miseks.

1.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil 
ja Kesklinna Valitsusel korraldada de-
tailplaneeringu avalik väljapanek.

1.2  Detailplaneering algatati Tallinna 
Linnavalitsuse 26. märtsi 2008 korral-
dusega nr 512-k „Wismari tn 43 kinnis-
tu ja lähiala detailplaneeringu koosta-
mise algatamine”.

2. korraldusega nr 1539–k: 

võtta vastu Kesklinnas asuva 1,11 ha 
suuruse maa-ala kohta koostatud Tar-
tu mnt 1 kinnistu ja lähiala detailpla-
neering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 
09035, milles on ette nähtud moodus-
tada planeeritavale maa-alale krundi-
piiride muutmise teel kaks krunti ning 
on määratud ehitusõigus moodustata-
vale sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitis-
te maa) sihtotstarbega krundile kuni 
16 maapealse ja kahe maa-aluse kor-
rusega ülikooli õppehoone rajamiseks 
ja ärimaa sihtotstarbega krundil oleva 
ärihoone teenindamiseks ning kruntide 
kasutamise tingimused.

2.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil 
ja Kesklinna Valitsusel korraldada de-
tailplaneeringu avalik väljapanek.

2.2  Detailplaneering algatati Tallinna 
Linnavalitsuse 12. augusti 2009 korral-
dusega nr 1292-k „Tartu mnt 1 kinnistu 
ja lähiala detailplaneeringu koostamise 
algatamine”.

Teade detailplaneeringute kehtesta-
misest Tallinnas:

Tallinna Linnavalitsus kehtestas 06. 
oktoobri 2010 istungil:

1. korraldusega nr 1516–k:

Peterburi tee 50, 50a ja 50a/1 kruntide 
detailplaneeringu.

Detailplaneering algatati Tallinna Lin-
navalitsuse 5. septembri 2007 korral-
dusega nr 1510-k  „Peterburi tee 50 ja 
50a kinnistute detailplaneeringu koos-
tamise algatamine“, mida muudeti Tal-
linna Linnavalitsuse 5. novembri 2008 
korraldusega nr 1842-k „Tallinna Lin-
navalitsuse 5. septembri 2007 korral-
duse nr 1510-k „Peterburi tee 50 ja 50a 
kinnistute detailplaneeringu koostami-
se algatamine” muutmine“.

Teade detailplaneeringu kehtetuks 
tunnistamisest ja detailplaneeringute 
kehtestamisest Tallinnas:

Tallinna Linnavolikogu otsustas 07. 
oktoobri 2010 istungil:

1. otsusega nr 226:

tunnistada osaliselt kehtetuks Tallin-
na Linnavolikogu 3. septembri 1998 ot-
susega nr 112 kehtestatud Männiku 
tee 123 detailplaneering Männiku tee 
123/1e, Männiku tee 123/1f ja Männiku 
tee 123/14 kruntide osas.

2. otsusega nr 227:

kehtestada Valdeku tn 41 kinnistu de-
tailplaneeringu.

Detailplaneering algatati Tallinna Lin-
navalitsuse 16. septembri 2009 korral-
dusega nr 1477-k "Valdeku tn 41 kin-
nistu detailplaneeringu koostamise al-
gatamine".

3. otsusega nr 228:

kehtestada Kaevu tn 11 kinnistu detail-
planeeringu.

Detailplaneering algatati Tallinna Lin-
navalitsuse 18. märtsi 2009 korraldu-
sega nr 411-k

"Kaevu tn 11kinnistu detailplaneeringu 
koostamise algatamine".

4. otsusega nr 229:

kehtestada Lauliku tn 73 // Leegi tn 31 
kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneering algatati Tallinna Lin-
navalitsuse 3. juuni 2009 korralduse-
ga nr 942-k 

"Lauliku tn 73//Leegi tn 31 kinnistu de-
tailplaneeringu koostamise algatami-
ne".

5. otsusega nr 230:

kehtestada Tähe tn 30 // Lootuse pst 94 
kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneering algatati Tallinna Lin-
navalitsuse 9. detsembri 2009 korral-
dusega nr 2023-k "Tähe tn 30 // Loo-
tuse pst 94 kinnistu detailplaneeringu 
koostamise algatamine".

6. otsusega nr 231:

kehtestada Kurni põik 3/5 kinnistu de-
tailplaneeringu.

Detailplaneering algatati Tallinna Lin-
navalitsuse 1. juuli 2009 korraldusega 
nr 1226-k

"Kurni põik 3/5 kinnistu detailplanee-
ringu koostamise algatamine".

7. otsusega nr 232:

kehtestada Kungla tn 40 kinnistu de-
tailplaneeringu.

Detailplaneering algatati Tallinna Lin-
navalitsuse 27. detsembri 2007 korral-
dusega nr 2308-k “Kungla tn 40 kinnis-
tu detailplaneeringu koostamise alga-
tamine Põhja-Tallinnas”.

Lähemat teavet detailplaneeringu-
te kohta saab Tallinna Linnavalitsu-
se kodulehelt: http://www.tallinn.ee/
est/ametlikud_teated

Tallinna Kesklinna Valitsus avalikus-
tab ajavahemikul 01.11-29.11.2010 
Asula tn 6d, 8a, 8b, 14, 14a, 14b, 16c 
ja 16d kruntide detailplaneeringu. Ni-
metatud detailplaneering on vastu võe-
tud Tallinna Linnavalitsuse 29. sep-
tembri 2010 korraldusega nr 1458-k. 
Planeeritav 5,64 ha suurune maa ala 
asub Kesklinnas Keila-Tallinn raud-
tee ja Asula tänava vahelisel alal. De-
tailplaneeringus on kavandatud pla-
neeritavale maa-alale kolmteist krun-
ti (4 ärimaa krunti; üks äri- ja elamu-
maa krunti; 3 elamumaa krunti; üks 
sotsiaalmaa (üldkasutava maa) krunt; 
3 transpordimaa krunti ja üks tootmis-
maa krunt) ning määratud ehitusõigus 
kuni nelja 2-8 maapealse ja 2 maa-alu-
se korrusega ärihoone, kuni kolme 2-6 
maapealse ja 2 maa-aluse korruse-
ga ärihoone, kuni kolme 2-5 maapeal-
se ja 2 maa-aluse korrusega äri-ja elu-
hoone, maa-aluse ja kuni 3 maapeal-
se korrusega ärihoone, maa aluse ja 
kuni 2 maapealse korrusega ärihoone 
ja alajaama ehitamiseks, oleva maa-
aluse ja 3 maapealse korrusega korte-
relamu ning kolme garaaži säilitami-

seks ja rekonstrueerimiseks, avalikult 
kasutatava haljasala rajamiseks ning 
kruntide kasutamise tingimused. De-
tailplaneeringus on tehtud ettepanek 
muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaa-
nuari 2001 määrusega nr 3 kehtesta-
tud „Tallinna üldplaneeringu” kohane 
ühiskondlike ja puhkeehitiste ala pla-
neeritava maa-ala piires kesklinna se-
gahoonestusalaks. Detailplaneeringu 
on koostanud Osaühing REIN MURULA 
Arhitektuuribüroo ning huvitatud isik 
on Magdaleena Kinnisvara OÜ.

Tallinna Kesklinna Valitsus avalikus-
tab ajavahemikul 01.11-15.11.2010 
Tartu mnt 1 kinnistu ja lähiala detail-
planeeringu. Nimetatud detailplanee-
ring on vastu võetud Tallinna Linna-
valitsuse 6. oktoobri 2010 korralduse-
ga nr 1539-k. Planeeritud 1,11 ha suu-
rune maa-ala asub Kesklinnas Tartu 
maantee, Gonsiori, A. Laikmaa ja Kivi-
silla tänava vahelises kvartalis. Detail-
planeeringus on ette nähtud moodus-
tada planeeritavale maa-alale krundi-
piiride muutmise teel kaks krunti ning 
on määratud ehitusõigus moodustata-
vale sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitis-
te maa) sihtotstarbega krundile kuni 
16 maapealse ja kahe maa-aluse kor-
rusega ülikooli õppehoone rajamiseks 
ja ärimaa sihtotstarbega krundil oleva 
ärihoone teenindamiseks ning kruntide 
kasutamise tingimused. Detailplanee-
ringu on koostanud K-Projekt Aktsia-
selts ning huvitatud isik on Eesti Kuns-
tiakadeemia.

Detailplaneeringutega saab ülalnime-
tatud ajavahemikel tutvuda tööpäeva-
del kogu tööaja jooksul Tallinna Kesk-
linna Valitsuse hoovimajas Nunne tn 
18 toas 32 ja Tallinna Linnavalitsuse I 
korruse infosaalis Vabaduse väljak 7. 
Täiendav info Tallinna Kesklinna Valit-
suse telefonidel 645 7217 ja 645 7264. 

Detailplaneeringute põhijoonised ja se-
letuskirjad on lisatud ka linnaosa vee-
bilehele: http://www.tallinn.ee/Avali-
kud-teadaanded-planeeringutest.

Kristiine Linnaosa Valitsus avalikus-
tab ajavahemikul 25.10. - 08.11.2010 
Lõokese tn 5 kinnistu detailplanee-
ringu .

Detailplaneeringu koostamise ülesan-
ne on 0,49 ha suurusel  maa-alal asu-
va Lõokese tn 5 kinnistule ehitusõiguse 
määramine kuni 2-korruselise ringiku-
julise korterelamu, millel on maa-alu-
ne korrus, rajamiseks.

Planeeringuga antakse heakorrastuse, 
haljastuse, juurdepääsuteede, parkimi-
se ja tehnovõrkudega varustamise põ-
himõtteline lahendus.

Materjalidega on võimalik tutvuda Tal-
linna Linnavalitsuse teenindusbüroos 
Vabaduse väljak 7 ja Kristiine Linnaosa 
Valitsuses Tulika 33b III korruse toas 
301 tööajal. Info tel 6457 115 ja kodu-
lehel http://www.tallinn.ee/est/ametli-
kud_teated.

Haabersti Linnaosa Valitsus avalikus-
tab ajavahemikul 25. 10. – 08. 11. 2010 

Astangu tn 4 kinnistu ja lähiala detail-
planeeringu  

Detailplaneering on vastu võetud Tal-
linna Linnavalitsuse korraldusega nr 
1457-k 29. septembril 2010.a. 

Detailplaneeringu on koostanud OÜ Ar-
hitektuuribüroo Studio Paralleel töö nr 
03/07 DP. Planeeringuga nähakse ette 
Haabersti linnaosas 3,26 ha suurusel 
alal asuva 100% sotsiaalmaa sihtots-
tarbega Astangu tn 4 kinnistu ja refor-
mimata riigimaa jagamine üheks 100% 
sotsiaalmaa, kaheks 100% elamumaa, 
üheks 100% transpordimaa ja kolmeks 
100% tootmismaa sihtotstarbega krun-
diks ning moodustatavatele elamumaa 
sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse 
määramine kokku kolme kuni 4 maa-
pealse korrusega korterelamu ehita-
miseks. Samuti on detailplaneeringuga 
lahendatud ala heakorrastus ja haljas-
tus, juurdepääsud, parkimine ning teh-
novõrkudega varustamine.

Detailplaneeringuga saab ülalnime-
tatud ajavahemikus tööpäeviti tutvuda 
Haabersti Linnaosa Valitsuses Ehita-
jate tee 109A kabinetis 205 esmaspäe-
val 8.15 –18.00 , teisipäevast neljapäe-
vani kl 8.15 – 17.00 ning reedel kl 8.15 
– 16.00.

Avaliku väljapaneku kestel saab de-
tailplaneeringuga tutvuda ka Vabaduse 
väljak 7 I korruse infosaalis, lauas nr 
2. Lähemat teavet detailplaneeringu-
te kohta saab Tallinna Linnavalitsuse 
kodulehelt: http://www.tallinn.ee/est/
ametlikud_teated.

Haabersti Linnaosa Valitsus korraldab 
arutelu  Järveotsa tee 16c, 20 krunti-
de ja lähiala detailplaneeringu lähte-
seisukohtade ja eskiislahenduse tut-
vustamiseks

Detailplaneering koostamine on alga-
tatud Tallinna Linnavalitsuse korraldu-
sega nr 1399-k  22. septembril 2010.a. 

Detailplaneeringu ülesanne on Haa-
bersti linnaosas asuva reformimata rii-
gimaa krundi piiride ja maakasutuse 
sihtotstarbe määramine ning Järveot-
sa tee 20 ja moodustatava krundi ehi-
tusõiguse määramine kokku kahe kuni 
4-korruselise, maa-aluse korrusega 
ärihoone ehitamiseks. Lisaks on de-
tailplaneeringu ülesanne üldiste maa-
kasutustingimuste määramine ja hea-
korrastuse, haljastuse, juurdepääsude, 
parkimise ning tehnovõrkudega varus-
tamise põhimõtteline lahendamine. 

Planeeritava maa-ala suurus on 2,50 ha.

Algatatava detailplaneeringuga taot-
letakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaa-
nuari 2001 määrusega nr 3 kehtesta-
tud „Tallinna üldplaneeringu” muut-
mist planeeringuala juhtotstarbe osas 
ning tehakse ettepanek muuta metsa-
de, parkide ja looduslike haljasalade 
ala ettevõtluse segahoonestusalaks

Täpsem teave Tallinna Linnavalitsuse 
kodulehelt: http://www.tallinn.ee/est/
ametlikud_teated 

Eskiisi arutelu toimub 20. oktoobril 
2010.a. kell 16.00

Haabersti Linnaosa Valitsuses  Ehitaja-
te tee 109A ruum 211

Teated detailplaneeringutest
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TV-kava
Esmaspäev 18.10

05:00 ERR uudised
06:55 Terevisioon
08:55 Draamasari Südameasi: 

Süütunne ja saladused 
(Heartbeat, Inglise 2008)

09:45 Terevisioon*
11:40 Sõida maale!*
12:25 Aeg luubis*
12:45 Mida teie arvate?: Kas 

sõprus mehe ja naise vahel on 
võimalik?*

13:35 Sind otsides*
14:05 Jamie Oliver kodus: Rabarber 

(Jamie at Home, Inglise 
2007)*

14:30 Kriminaalsari Hercule Poirot: 
Kurjus päikese all (Inglise 
2000)*

16:10 Draamasari Väike maja 
preerias: Matk (Little House 
on the Prairie, USA 1975)

17:00 Aktuaalne kaamera
17:10 Õnne 13 (Eesti 2006)
17:40 Draamasari Südameasi: 

Süütunne ja saladused 
(Heartbeat, Inglise 2008)*

18:30 Aktuaalne kaamera
19:00 Ringvaade
20:05 Osoon
20:30 Tööotsija
21:00 Aktuaalne kaamera. Ilm. 

Sport
21:39 Luuletus: Albert Trapeež. 

Must kolmnurk
21:40 Välisilm
22:10 Välisilm esitleb Sõjarelv: 

pihtimused vägistamisest 
Kongos (Weapon of War: 
Confessions of Rape in Congo, 
Hollandi 2009)

23:15 Komöödiasari ENSV, 7/7: Igal 
majakal oma tuli*

23:45 Draamasari Mullast oled sa 
võetud... (Ashes to Ashes, 
Inglise 2008)

00:40 Ringvaade*
01:46 ERR uudised

Teisipäev 19.10 
05:00 ERR uudised
06:55 Terevisioon
08:55 Draamasari Südameasi: 

Bändide sõda (Heartbeat, 
Inglise 2008)

09:45 Terevisioon*
11:45 Prillitoosi õnnesoovid*
11:55 Prillitoos*
12:45 Ajavaod: Kuhu küll need 

mehed jäid...*
13:10 Osoon*
13:40 Minuscule (Prantsuse 2007)
13:45 Välisilm esitleb Sõjarelv: 

pihtimused vägistamisest 
Kongos (Weapon of War: 
Confessions of Rape in Congo, 
Hollandi 2009)*

14:50 Draamasari Mullast oled sa 
võetud... (Ashes to Ashes, 
Inglise 2008)*

15:45 Komöödiasari Allo Allo! 
(Inglise 1988)*

16:10 Draamasari Väike maja 
preerias: Vikerkaare teises 
otsas (Little House on the 
Prairie, USA 1975)

17:00 Aktuaalne kaamera
17:10 Õnne 13 (Eesti 2006)
17:40 Draamasari Südameasi: 

Bändide sõda (Heartbeat, 
Inglise 2008)*

 
18:30 Aktuaalne kaamera
19:00 Ringvaade
20:05 Vabariigi kodanikud
21:00 Aktuaalne kaamera. Ilm. 

Sport
21:39 Luuletus: Chaneld:or. Seene 

lugu
21:40 OP!
22:10 Draamasari Kodutänav (The 

Street, Inglise 2009)
23:10 Komöödiasari Minu pere: Abi 

nüüd ja igavesti (My Family, 
Inglise 2006)*

23:40 Ringvaade*
00:45 Sõida maale!*
01:32 ERR uudised

Kolmapäev 20.10
05:00 ERR uudised
06:55 Terevisioon
08:55 Draamasari Südameasi: 

Möödunud ajad (Heartbeat, 
Inglise 2008)

09:45 Terevisioon*
11:45 OP!*
12:15 Batareja*
12:40 Tugitooliteater: Kass vihma 

käes (ETV 1986)
12:50 Omavahel: Eero Spriit (ETV 

1991)
13:00 Riigikogu infotund. 

Otseülekanne
14:00 Vabariigi kodanikud*
14:55 Pildi sisse minek: Rein Lauks 

(ETV 1986)
15:10 Draamasari Kodutänav (The 

Street, Inglise 2009)*
16:10 Draamasari Väike maja 

preerias: Kingitus (Little 
House on the Prairie, USA 
1975)

17:00 Aktuaalne kaamera
17:10 Õnne 13 (Eesti 2006)
17:40 Draamasari Südameasi: 

Möödunud ajad (Heartbeat, 
Inglise 2008)*

18:30 Aktuaalne kaamera
19:00 Ringvaade
19:30 Lotokolmapäev
20:05 Pealtnägija
20:55 Viking Lotto
21:00 Aktuaalne kaamera. Ilm. 

Sport
21:39 Luuletus: Jaanus Vaiksoo. 

Kana armastus
21:40 Foorum
22:30 Eesti dokk Ma elasin Eesti 

Vabariigis (Eesti 2010)
23:35 Ringvaade*
00:05 Lotokolmapäev*
00:35 Viking Lotto*
00:40 Riigikogu infotund*
01:45 ERR uudised

Neljapäev 21.10
05:00 ERR uudised
06:55 Terevisioon
08:55 Draamasari Südameasi: 

Surmaamet (Heartbeat, 
Inglise 2008)

09:45 Terevisioon*
11:45 Pealtnägija*
12:35 Eesti dokk Ma elasin Eesti 

Vabariigis (Eesti 2010)*
13:40 Foorum*
14:30 Reisile minuga: Bora 

Bora, Moorea, Prantsuse 
Polüneesia*

14:55 Tähelaev: Hendrik Sal-Saller 
(ETV 2004)

16:10 Draamasari Väike maja 
preerias: Oma isa poeg (Little 
House on the Prairie, USA 
1975)

17:00 Aktuaalne kaamera
17:10 Õnne 13 (Eesti 2006)
17:40 Draamasari Südameasi: 

Surmaamet (Heartbeat, 
Inglise 2008)*

18:30 Aktuaalne kaamera
19:00 Ringvaade
20:05 Kahekõne
21:00 Aktuaalne kaamera. Ilm. 

Sport
21:39 Luuletus: Jüri Talvet. Berliin
21:40 Kapital
22:10 MI
22:40 Verbier Festival 2009: 

Chopin. Klaveril Jevgeni 
Kissin (Verbier Festival 2009: 
Chopin - Yevgeny Kissin, 
Inglise 2010)

23:35 Eesti TOP 7*
00:15 Ringvaade*
01:23 ERR uudised

Reede 22.10
05:00 ERR uudised
06:55 Terevisioon
08:55 Draamasari Südameasi: 

Isabellat otsides (Heartbeat, 
Inglise 2009)

09:45 Terevisioon*
11:45 Kahekõne*
12:40 MI*
13:05 Ajalik ja ajatu: Kümme 

käsku täna, 4 (eestikeelsed 
subtiitrid)*

13:35 Klassika koos Klasiga: S. 
Prokofjev (ETV 2004)

14:30 Rahvakunstnikud: Eri Klas 
(ETV 1981)

15:15 Kapital*
15:40 Tööotsija*
16:10 Draamasari Väike maja 

preerias: Rääkiv masin (Little 
House on the Prairie, USA 
1975)

17:00 Aktuaalne kaamera
17:10 Õnne 13 (Eesti 2006)
17:40 Draamasari Südameasi: 

Isabellat otsides (Heartbeat, 
Inglise 2009)*

18:30 Aktuaalne kaamera
19:00 Ringvaade
20:05 Mida teie arvate?: Kadedus 

teeb roheliseks
21:00 Aktuaalne kaamera. Ilm. 

Sport
21:39 Luuletus: Hasso Krull. On 

oktoobri keskpaik
21:40 Sõjadraama Vaiksel ookeanil, 

5/10: Maabumine Peleliu 
saarel (The Pacific, USA 2010)

22:30 Kriminaalsari Hercule 
Poirot: Herilasepesa (Agatha 
Christie's Poirot, Inglise 1991)

23:25 Pealtnägija*
00:10 Ringvaade*
01:18 ERR uudised

Laupäev 23.10
05:00 ERR uudised
07:30 Animasari Mammutisaare 

leiutajad (Prantsuse 2002)
07:40 Animasari Jimmy Neutroni 

seiklused (USA 2003)
08:05 Animasari Võlukarussell 

(Prantsuse 2007)
08:15 Animasari Muumioru lood 

(Jaapani/Soome 1990)*
08:40 Animasari Tuutu ja Potsu 

(USA 2008)
08:50 Animasari Kokata on lahe (Iiri/

Prantsuse 2004)
09:00 Puutepunkt (eestikeelsed 

subtiitrid)*
09:30 Tööotsija*
09:58 Hoia, mida armastad!: Allikad
10:00 Sõida maale!
10:45 Õnne 13 (eestikeelsed 

subtiitrid)*
11:15 Pealtnägija (eestikeelsed 

subtiitrid)*
12:05 Komöödiasari ENSV, 7/7: Igal 

majakal oma tuli*
12:35 Mida teie arvate?: Kadedus 

teeb roheliseks*
13:30 Sadam otsib meremeest: 

Loviisa ja Svartholm (Eesti 
2009)

14:00 Lust ei lõpe: Esineb 
tantsutrupp "Mustsõstra õied" 
(ETV 1992)

14:15 Lint: Sport (Eesti 2005)
14:45 Eesti korvpall 90, 1/4*
15:15 Vabariigi kodanikud*
16:10 Laulukarussell 2010, 2/10*
17:05 Kahekõne*
18:00 Tagatargemad
18:30 Aktuaalne kaamera
18:40 Loodusdokk Uus-Guinea 

ekspeditsioon, 2/3 (Expedition 
New Guinea, Inglise 2009)

19:35 Reisile minuga: Amman, 
Jordaania

20:00 Sind otsides
20:30 Õnne 13
21:00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21:20 Sport. Sport
21:37 Luuletus: Ivar Sild. Imerohi
21:40 Draamasari Kiirabihaigla: 

Isaduse vaevad (ER, USA 2007)
22:20 Kriminaalsari Hercule Poirot: 

Viis väikest põrsast (Agatha 
Christie's Poirot, Inglise 2003)

23:55 Filminäitleja: Eve Kivi (ETV 
1985)

00:55 ERR uudised

Pühapäev 24.10
05:00 ERR uudised
07:30 Animasari Draakonikütid II 

(Prantsuse 2008)*
07:55 Animasari Jimmy Neutroni 

seiklused (USA 2003)
08:15 Animasari Võlukarussell 

(Prantsuse 2007)
08:40 Animasari Tuutu ja Potsu 

(USA 2008)
08:50 Animasari Kokata on lahe (Iiri/

Prantsuse 2004)
09:00 Prillitoosi õnnesoovid
09:10 Prillitoos
09:58 Hoia, mida armastad!: Vähid
10:00 Tähelaev: Venno Laul (ETV 

2008)
11:15 Sind otsides (eestikeelsed 

subtiitrid)*
11:45 Jamie Oliver kodus: Spargel 

(Jamie at Home, Inglise 2007)
12:10 Lastefilm Ponyo mäe otsas 

(Jaapani 2008)
13:50 Loodusdokk Uus-Guinea eks-

peditsioon, 2/3 (Inglise 2009)*
14:45 Heidy. Laulab Heidy Tamme 

(ETV 1990)
15:00 Ajalik ja ajatu: Kümme käsku 

täna, 5
15:30 Puutepunkt
15:55 Kriminaalsari Hercule Poirot: 

Herilasepesa (Inglise 1991)*
16:45 Draamasari Kiirabihaigla: 

Isaduse vaevad (USA 2007)*
17:30 Eesti korvpall 90, 2/4
18:00 Ajavaod: Mõrv Tööstuse tänaval
18:30 Aktuaalne kaamera
18:40 Laulukarussell 2010, 3/10
19:35 Komöödiasari Minu pere: 

Lahkuminek pole raske (My 
Family, Inglise 2006)

20:05 Komöödiasari Allo Allo! 
(Inglise 1988)

20:30 Komöödiasari ENSV: ENSV 
ülesehitajad

21:00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21:20 Aeg luubis
21:40 Sport. Sport
21:57 Luuletus: Meelis Oidsalu. 

Üritasin
22:00 Kriminaalsari Midsomeri 

mõrvad, 7/7: Selle ilma 
vägevad (Midsomer Murders, 
Inglise 2009)

23:30 Draamasari Isabella, 2/3 
(Soome 2005)

00:30 Tartu Jazz: Spirit Of Life 
Ensemble, 3 (ETV 1999)

00:50 Reisile minuga: Amman, 
Jordaania*

01:21 ERR uudised

Esmaspäev 18.10
06:00 Sheena*
06:45 Joonissari Dexteri 

laboratoorium 
07:10 Joonissari Uudishimulik 

George 
07:35 Joonissari Animaniakid 
08:00 Reporter* 
09:00 Tee õnnele*, 546
10:00 Armastuse meri*, 115/164
11:00 Kodus ja võõrsil*, 4836
11:30 Tantsud tähtedega* 
13:30 Aardekütt: Buddha 

almustekauss - Uus sari!
14:25 Unistajad, 131/175
15:25 Knight Rider
16:25 Armastuse meri, 116/164
17:25 Tee õnnele, 547
18:25 Kodus ja võõrsil, 4837
19:00 Reporter 
20:00 Võsareporter 
20:35 Saladused 
21:25 Meeleheitel koduperenaised
22:25 Jahtunud jälg
23:25 Kaks ja pool meest
23:55 Ärapanija* 
00:25 Euroopa pokkeriturnee 6. 

hooaeg 
01:25 Knight Rider*
02:15 Kelgukoerad* 
03:05 Reporter* 
03:55 Rosamunde Pilcher - Armas-

tus silmapiiril* (Saksamaa 
2010) 

5:25 Kodusaade* 

Teisipäev 19.10 
06:00 Aardekütt*: Buddha 

almustekauss - Uus sari!
06:45 Joonissari Dexteri 

laboratoorium 
07:10 Joonissari Uudishimulik 

George 
07:35 Joonissari Animaniakid 
08:00 Reporter* 
09:00 Tee õnnele*, 547
10:00 Armastuse meri*, 116/164
11:00 Kodus ja võõrsil*, 4837
11:30 Võsareporter* 
12:05 Saladused* 
13:00 Eesti kõige-kõige* 
13:30 Aardekütt
14:25 Unistajad, 132/175
15:25 Knight Rider
16:25 Armastuse meri, 117/164
17:25 Tee õnnele, 548
18:25 Kodus ja võõrsil, 4838
19:00 Reporter 
20:00 Krimi 
20:30 Chuck
21:30 Mängufilm Põrgus (USA 2003) 
23:25 Kurjuse kannul
00:25 Supernatural
01:15 Kuritegu ja karistus 16, 1/2
02:05 Knight Rider*
02:55 Võsareporter* 
03:25 Reporter* 
04:15 Mootorite maailmas* 
04:30 Mängufilm Põrgus* (USA 

2003) 

Kolmapäev 20.10
06:00 Aardekütt*
06:45 Joonissari Dexteri 

laboratoorium 
07:10 Joonissari Uudishimulik 

George 
07:35 Joonissari Animaniakid 
08:00 Reporter* 
09:00 Tee õnnele*, 548
10:00 Armastuse meri*, 117/164
11:00 Kodus ja võõrsil*, 4838
11:30 Krimi* 
12:00 Kelgukoerad* 
13:00 Ärapanija* 
13:30 Aardekütt
14:25 Unistajad, 133/175
15:25 Knight Rider
16:25 Armastuse meri, 118/164
17:25 Tee õnnele, 549
18:25 Kodus ja võõrsil, 4839
19:00 Reporter 
20:00 Kadunud maailm 
20:30 RD: Õuduste lastekodu, 3/3
20:55 Rääkimata lugu 
21:30 Pilvede all 
22:30 Vahelevõtja
23:30 Nip/tuck
00:30 Dexter
01:35 Knight Rider*
02:25 Kurjuse kannul*
03:10 Krimi* 
03:35 Rooli võim* 
04:00 Reporter* 
04:50 Aiasaade* 
05:05 Eesti toredaim kodu*: Uus!

Neljapäev 21.10
06:00 Aardekütt*
06:45 Joonissari Dexteri 

laboratoorium 
07:10 Joonissari Uudishimulik 

George 
07:35 Joonissari Animaniakid 
08:00 Reporter* 
09:00 Tee õnnele*, 549
10:00 Armastuse meri*, 118/164
11:00 Kodus ja võõrsil*, 4839
11:30 Rääkimata lugu* 
12:00 Pilvede all* P
13:00 Kadunud maailm 
13:30 Aardekütt
14:25 Unistajad, 134/175
15:25 Knight Rider
16:25 Armastuse meri, 119/164
17:25 Tee õnnele, 550
18:25 Kodus ja võõrsil, 4840
19:00 Reporter 
20:00 Eestlane ja venelane
20:30 Ühikarotid 
21:30 Kelgukoerad 100 
22:30 Mängufilm Elukas (USA 2001) 
00:00 Mängufilm Piraat Musthabe, 

1/2
01:35 Knight Rider*
02:25 Hooaeg* 
03:00 Kokasaade - Lusikas* 
03:35 Reporter* 
04:25 Romantikadoktor - Ticino* 

(Saksamaa 2006) 

Reede 22.10
06:00 Aardekütt*
06:45 Joonissari Dexteri 

laboratoorium 
07:10 Joonissari Uudishimulik 

George 
07:35 Joonissari Animaniakid 
08:00 Reporter* 
09:00 Tee õnnele*, 550
10:00 Armastuse meri*, 119/164
11:00 Kodus ja võõrsil*, 4840
11:30 Eestlane ja venelane*
12:00 Ühikarotid* 
13:00 RD: Õuduste lastekodu*, 3/3
13:30 Aardekütt
14:25 Unistajad, 135/175
15:25 Knight Rider
16:25 Armastuse meri, 120/164
17:25 Tee õnnele, 551
18:25 Kodus ja võõrsil, 4841
19:00 Reporter 
20:00 Eesti kõige-kõige 
20:30 Sõnasõda 
21:30 Kelgukoerad: Juubeliosa!
22:30 Traumaosakond
23:25 Tõelised kriminalistid
00:20 Mängufilm Hirm (USA 1996)
02:00 Knight Rider*
02:50 Kadunud maailm* 
03:15 Reporter* 
04:05 Mängufilm Vaataja silmades* 

(USA 1999) 

Laupäev 23.10
06:00 Tõelised kriminalistid*
06:50 Eesti kõige-kõige* 
07:15 Reporter* 
08:10 Joonissari Johnny Bravo 
08:35 Joonissari Kutsikas Scooby-

Doo 
09:00 Aiasaade 
09:15 Kodusaade 
10:00 Kokasaade - Lusikas 
10:45 Hooaeg  
11:30 Rooli võim 
12:00 Mootorite maailmas 
12:20 Subboteja 
13:20 Mängufilm Las käia 3: Kõik või 

eimidagi (USA 2006) 
15:10 Kyle XY
16:05 Meeleheitel koduperenaised
17:05 Rosamunde Pilcher - 

Südamed tuules (Saksamaa 
2008)  

19:00 Reporter+ 
19:35 Eesti toredaim kodu  
20:35 Tantsude eelõhtu 
21:00 Komissar Rex
22:00 Mängufilm Poissmees (USA 

1999) 
00:00 Mängufilm Miss Eriagent 

(USA 2000)
01:50 Mängufilm Uudisteankur 

(USA 2004) 
03:30 Mängufilm Hirm* (USA 1996) 
05:05 Reporter+* 
05:35 Mängufilm Piraat Musthabe*, 

1/2

Pühapäev 24.10
07:05 Rooli võim* 
07:30 Mängufilm Las käia 3: Kõik või 

eimidagi* (USA 2006) 
09:10 Joonissari Täitsa tavaline 

Andy
09:35 Mängufilm Lapsehoidja 3: 

Seiklus paradiisis (USA 2009) 
11:15 Sõnasõda* 
12:15 Eesti toredaim kodu* 
13:15 Tantsude eelõhtu* 
13:40 Pilvede all* 
14:40 Rääkimata lugu* 
15:10 Romantikadoktor - Toscana 

(Saksamaa 2006) 
17:05 Rosamunde Pilcher - Armas-

tuses kaheldes (Saksamaa 
2010) 

19:00 Reporter+ 
19:35 Ärapanija 
20:05 Tantsud tähtedega 
22:05 Mängufilm Pärast 

päikeseloojangut (USA 2004)
00:00 Mängufilm Boa püütoni vastu 

(USA 2004)
01:40 Mängufilm Enne pulmi (USA 

2002) 
03:10 Reporter+* 
03:40 Rosamunde Pilcher - 

Südamed tuules* (Saksamaa 
2008) Sophie lükkab pulmad 
edasi... 

Esmaspäev 18.10
06.15 Multifilm Tak ja Juju vägi
06.40 Multifilm Winxid
07.05 Multifilm Avatar
07.30 Multifilm Käsna-Kalle 

Kantpüks
07.55 Igavene homne, 144*
08.50 Kirgede torm, 1041*
09.55 Kodu keset linna*
10.30 Vaprad ja ilusad, 5814*
10.55 Top Shop
11.20 Pereadvokaat 1, 1: Eva lapsed 

(Saksamaa 2006)
12.20 60 sekundit*
13.00 Võta või jäta*
14.00 Kälimehed 1, 3*
15.00 Südamehääl: Alisa, 100
16.00 Igavene homne, 145
17.00 Vaprad ja ilusad, 5815
17.25 Kirgede torm, 1042
18.25 60 sekundit
19.00 TV3 uudised
19.30 Kodu keset linna
20.00 100 sekundit
20.35 C.S.I. kriminalistid 
21.30 SUUR FILM: Mängufilm 

Viharavi (USA 2003 komöödia)
23.30 C.S.I. Miami
00.30 Miami Vice
01.30 Uurija Spencer
02.20 100 sekundit*
02.50 Võta või jäta*
03.40 Kälimehed 1, 3*
04.25 100 sekundit*
04.55 Metsik Põhjala 
05.45 TV3 uudised*

Teisipäev 19.10 
06.15 Multifilm Tak ja Juju vägi
06.40 Multifilm Winxid
07.05 Multifilm Avatar
07.30 Multifilm Käsna-Kalle 

Kantpüks
07.55 Igavene homne, 145*
08.50 Kirgede torm, 1042*
09.55 Kodu keset linna*
10.30 Vaprad ja ilusad, 5815*
10.55 Top Shop
11.20 Pereadvokaat
12.20 60 sekundit*
13.00 Dokumentaalfilm Seksiorjad 

keldris (Inglismaa 2008)
14.00 C.S.I. kriminalistid 
15.00 Südamehääl
16.00 Igavene homne, 146
17.00 Vaprad ja ilusad, 5816
17.25 Kirgede torm, 1043
18.25 60 sekundit
19.00 TV3 uudised
19.30 Kodu keset linna
20.00 Kaua võib
20.30 Unistuste agentuur 
21.30 C.S.I. New York 
22.30 Mängufilm Tere tulemast 

džunglisse (USA 2003 
märulikomöödia)

00.30 C.S.I. Miami 
01.30 Põgenemine
02.25 Angela pilk 
03.10 Unistuste agentuur 
04.00 Dokumentaalfilm Seksiorjad 

keldris (Inglismaa 2008)*
04.55 Metsik Põhjala 
05.45 TV3 uudised*

Kolmapäev 20.10
06.15 Multifilm Tak ja Juju vägi
06.40 Multifilm Winxid
07.05 Multifilm Avatar
07.30 Multifilm Käsna-Kalle 

Kantpüks
07.55 Igavene homne, 146*
08.50 Kirgede torm, 1043*
09.55 Kodu keset linna*
10.30 Vaprad ja ilusad, 5816*
10.55 Top Shop
11.20 Pereadvokaat
12.20 60 sekundit*
13.00 Unistuste agentuur*
14.00 C.S.I. New York 6, 13: Oht 

palliplatsil*
15.00 Südamehääl
16.00 Igavene homne, 147
17.00 Vaprad ja ilusad, 5817
17.25 Kirgede torm, 1044
18.25 60 sekundit
19.00 TV3 uudised
19.30 Kodu keset linna
20.00 Naistevahetus
21.00 Kondid
22.00 Top Gear
23.10 Kalamehejutud
23.40 Eluaegne 
00.40 Kaitseinglid
01.30 Jäljetult kadunud 
02.20 Kalamehejutud*
02.50 Top Gear 
03.45 Naistevahetus*
04.30 Kalamehejutud*
04.55 Metsik Põhjala 
05.45 TV3 uudised*

Neljapäev 21.10
06.15 Multifilm Tak ja Juju vägi
06.40 Multifilm Winxid
07.05 Multifilm Avatar
07.30 Multifilm Käsna-Kalle 

Kantpüks
07.55 Igavene homne, 147*
08.50 Kirgede torm, 1044*
09.55 Kodu keset linna*
10.30 Vaprad ja ilusad, 5817*
10.55 Top Shop
11.20 Pereadvokaat 
12.20 60 sekundit*
13.00 Naistevahetus*
14.00 Kondid
15.00 Südamehääl
16.00 Igavene homne, 148
17.00 Vaprad ja ilusad, 5818
17.25 Kirgede torm, 1045
18.25 60 sekundit
19.00 TV3 uudised
19.30 Kodu keset linna
20.00 Stiilipäevik: Appi tõttab Ženja 

Fokin
20.30 Kättemaksukontor 
21.30 Kolmeraudne
22.40 Grey anatoomia
23.40 Kinominutid
00.10 Dr House 
01.10 Räpane seksikas raha
02.05 Võrk 
03.00 Kolmeraudne*
04.00 Stiilipäevik: Appi tõttab Ženja 

Fokin*
04.30 Kinominutid*
04.55 Metsik Põhjala 
05.45 TV3 uudised*

Reede 22.10
06.15 Multifilm Tak ja Juju vägi
06.40 Multifilm Winxid
07.05 Multifilm Avatar
07.30 Multifilm Käsna-Kalle 

Kantpüks
07.55  Igavene homne, 148*
08.50 Kirgede torm, 1045*
09.55 Kodu keset linna
10.30 Vaprad ja ilusad, 5818*
10.55 Top Shop
11.20 Pereadvokaat
12.20 60 sekundit*
13.00 Kättemaksukontor 
14.00 Dr House
15.00 Südamehääl
16.00 Igavene homne, 149
17.00 Vaprad ja ilusad, 5819
17.25 Kirgede torm, 1046
18.25 60 sekundit
19.00 TV3 uudised
19.30 Kodu keset linna
20.00 Õnneleidja
20.30 Kälimehed
21.30 NCIS kriminalistid
22.30 Mängufilm Sarved maha! 

(USA 2002 romantiline 
komöödia)

00.15 Mängufilm Gootika (USA 2003 
õudus)

02.05 Mängufilm Majakavahi naine 
(Prantsusmaa 2004 draama)

03.50 Mängufilm Lustakad matused 
(Hiina-Hong-Kong 2001 
komöödia)

Laupäev 23.10
05.40 Kirgede torm
07.20 Multifilm Vägev Ämblikmees
07.45 Multifilm Gormiti
08.10 Multifilm Pucca
08.35 Multifilm Bakugan
09.00 Simpsonid 
09.30 Lassie
10.00 Head isu
10.30 Stiilipäevik: Appi tõttab Ženja 

Fokin*
11.00 Nurgakivi
11.30 Naiste maailm
12.00 Grey anatoomia
13.00 Kättemaksukontor*
14.00 Mängufilm Õhusild - vaid 

taevas on vaba 2/2 (Saksamaa 
2005 sõjadraama)

15.55 Kõige naljakamad koduvideod
16.25 Mängufilm Forresteri 

leidmine (USA 2000 draama)
19.00 TV3 uudised. Nädalalõpp
19.30 Eesti talent
21.00 Võta või jäta
22.00 Mängufilm Tõlkes kaduma 

läinud (USA-Jaapan 2003 
romantiline komöödia)

00.00 Mängufilm Mõrvarisse 
armunud (USA 2001 
romantiline komöödia)

01.55 Mängufilm Ühe armuloo lõpp 
(Inglise-USA 1999 draama)

03.35 Mängufilm Süüdi ja veel 
rohkem süüdi (USA 1991 
komöödia)

05.10 TV3 uudised. Nädalalõpp*

Pühapäev 24.10
05.40 Kirgede torm
 07.20 Multifilm Vägev Ämblikmees
 07.45 Multifilm Gormiti
 08.10 Multifilm Pucca
08.35 Multifilm Bakugan
09.00 Animafilm Tinker Bell (USA 

2008)
10.25 Vormel-1 MM
12.45 Eesti talent*
14.15 Stop!
 Saatejuht Allan Muuk
14.50 Mängufilm Raadio (USA 2003 

draama)
17.00 Mängufilm Kaks nädalat  

(USA 2006 komöödia)
19.00 TV3 uudised. Nädalalõpp
19.30 Mängufilm Shrek 2 (USA 2004 

animakomöödia)
21.15 Top Gear
22.35 Mängufilm Võrk (USA 1995 

põnevik)
00.50 Mängufilm Piksesüda  (1992 

USA põnevik)
03.00 Eesti talent*
04.15 Stop!*
04.40 Top Gear
05.45 TV3 uudised. Nädalalõpp*
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TALLINNA LINNA 

TASUTA AJALEHT

LINLASE OMA LEHT

Tasuta tööõpe 

noortele

Käimas on uus projekt, kus 

noored saavad tööoskuse, 

psühholoogilist ja juriidilist 

toimetulekukoolitust ning 

ettevõtluskoolitust

Lk 6

Hakka botaanika- 

või loomaaia 

fänniks!

Botaanikaaias võib tasuta 

lõpmatult taimetarkusi saada 

ja loomaaias kell pool viis 

hommikul ringi luusida

Lk 12
Kannatanu 

politseid ei tülita

Inimesed jätavad 

kuritegudest teatamata, 

sest vähenenud eelarvega 

politsei ei suuda nagunii 

juhtumitega tegeleda

Lk 3

Telli P
ealinn tasuta

koju! Telefon

Tallinnas 1345,

mujal 6164045

Info eri ettevõtetelt

Lisaks loengutele on üritusel oma infolaudadega väljas Tallinna ettevõtlus-

amet tööõigusnõustamise ning ettevõtja infopunktiga, MTÜ Avitus psühho-

loogilise, ettevõtlusalase ja juriidilise nõustamisprogrammiga Uus Algus, 

BDA Consulting, kes pakub põhiseaduse ja kodakondsusseaduse tundmise 

eksami ettevalmistuskursusi, ning Tallinna sotsiaaltöö keskus võlanõusta-

misega.

lk 3 turvalisus  •  lk 5 lapsed  •  lk 7 ettevõtlus  •  lk 9 maarahva kongress

 13. oktoobril kella 11-15 

toimub rahvusraamatuko-

gus tasuta infopäev töötu-

tele. 

Lektorid annavad nõu, mida teha 

kogunenud võlgadega ja mis eriala 

inimestest on tööturul praegu puu-

dus.
Töötutele jagatakse ka nõu, kui-

das panna raskes rahalises seisus 

paika pere-eelarvet.

«Arukas majandamine on oluline 

mitte ainult riigile ja ettevõtetele, vaid 

ka igale perele, eriti aga neile, kellel sis-

setulekud kasinad,» selgitas Piret Suit-

su Swedbanki eraisikute rahaasjade 

teabekeskusest. «Oluline on seada en-

dale eesmärgid, mis näitavad teed soo-

vitud suunas. Head eesmärgid on sel-

gelt sõnastatud, mõõdetavad ja täht-

ajalised. Mida selgem on pilt, kuhu 

ja miks raha igapäevaselt kulub, seda 

lihtsam on kulutusi nii lühi- kui ka pi-

kaajaliselt planeerida.»

Oskustöölisi on alati vaja

Töötukassa lektor Tiiu Vilms rää-

gib infopäeval, millised töötukassa 

teenused aitavad  pikaajalisel töö-

tul tööturule naasta. «Räägime, kui-

das tööturul orienteeruda ja milli-

seid töökohti praegu enim pakutak-

se,» ütles Vilms ja lisas, et kõige kee-

rulisem on praegu tööd leida erihari-

duseta inimestel. «Oskustööline, kes 

valmis ümberõppeks, peaks praegu 

tööd leidma küll,» märkis ta. «Mõ-

nes valdkonnas on nõudlus oskus-

tööliste järele isegi suurem kui pak-

kumine. Näiteks on puudus seadme- 

ja masinaoperaatoritest. See paraku 

ei tähenda, nagu poleks kõnealuste-

le kohtadele tihedat konkurssi, kuid 

kvalifitseeritud töötajat leida on kee-

ruline.»

Mine klubisse

Vilmsi sõnul on praegu nii töötu-

le kui ka tööd omavale inimesele olu-

line elukestev õpe ja valmidus edasi 

areneda. «Paljude omal ajal omanda-

tud erialaoskustega pole tänapäeval 

suurt midagi teha, kui aga uusi osku-

si ja teadmisi ammutada, võib sirge 

seljaga tööandja uksele koputada,» 

lausus ta. «Pikaajaliste töötute pu-

hul on palju kinni hoiakutes – kui sa 

mõtled, et ei saa tööd, siis seadki sel-

lega endale barjääri.» 

Vilms on kindel, et kui säilita-

da aktiivsus ja positiivsus, siis väl-

japääsmatuid olukordi ei teki. Kui-

gi töötute klubid otseselt töökohta ei 

paku, ei ole nendes osalemine Vilm-

si sõnul teps ajaraiskamine:  «Ka seal 

võib tekkida särin ja sünergia ning 

saada mõtteid tööeluga edasimine-

kuks. Kuigi alati ei suuda töö kao-

tanud inimene positiivsust säilita-

da, on kõige hullem siiski käed rüpes 

koju istuma jäämine.»

Mida vajab 

pikaajaline 

töötu?

Telli                        
   

tasuta 
koju! 

Kui tahad 

kindlasti ka 

järgmist 

Pealinna tasuta 

oma postkasti, 

siis helista:

Tallinnas või Harjumaal 

lühinumbril 1345

Mujalt Eestist telefonil 

6164047 või toimetuse 

telefonidel

Või saada kiri meiliaadressil 

pealinn@tallinnlv.ee

TALLINNA LINNA

TASUTA AJALEHT

a botaanika-

oomaaia

iks!

nikaaias võib tasuta 

atult taimetarkusi saada 

maaias kell pool viis 

mikul ringi luusida

k 12

Telli P
ealinn tasuta

koju! Telefon

Tallinnas 1345,

mujal 6164045

lk 9 maarahva kongres

lk 9 maarahva kongress

use 

dressil

Telli Pealinn tasuta

koju! Telefon

Tallinnas 1345,

mujal 6164045

KALAMAJA PÕHIKOOL 95
Kalamaja põhikool ootab oma vilistlasi, endisi 
õpetajaid ja töötajaid kooli 95. aastapäevale 22. 
oktoobril kella 18-23.30 Salme kultuurikeskusesse. 
Osavõtutasu 100 kr tuleb kanda MTÜ Kalamaja 
Põhikool a/k numbrile 221050155182, märkides 
oma nime ja kooli lõpetamise aasta. Tasuda saab ka 
sularahas kohapeal. Täpsem info kooli kodulehelt või 
tel 6417213, www. kp.tln.edu.ee

Raekoja platsile tuleb 
kuusk Mustla-Nõmmelt 

 Jõulupuud saab Raekoja platsil 
imetleda 18. novembrist, esimene 
advendiküünal süüdatakse puul 28. 
novembril. Kesklinna valitsus valis 
jõulupuu 16 pakkuja hulgast. Lin-
naosavanema Aini Härmi sõnul oli 
tänavu kandidaatide hulgas palju 
kaharaid kuusekaunitare ja valiku 
tegemine seetõttu raske. 

Haabersti elanikud 
kohtuvad linnapeaga 

 Teisipäe-
val, 26. ok-
toobril kell 17  
toimub Haa-
bersti va-
baajakesku-
ses (Ehitajate 
tee 109a/2) 
Haabersti 
elanike koh-
tumine linna-
pea Edgar 
Savisaarega. Koos linnapeaga tulevad 
inimestega silmast silma suhtlema 
kõik Tallinna abilinnapead, samuti 
osaleb Haabersti linnaosa vanem Vik-
tor Vassiljev. Et linlaste küsimused 
saaksid põhjaliku vastuse ja käsitletav 
teemadering vastaks ootustele, saab 
küsimusi esitada kuni 20. oktoobrini 
meiliaadressil haabersti@tallinnlv.
ee või telefonil 640 4800. Kohtumise 
salvestab telekanal TV 14. 

Viru tänaval hakkab 
kasvama kümme 
läänepärna

 Viru täna-
vale hakkab 
sirguma 
kümme lää-
nepärna, lin-
naaedniku 
Rita Krabi 
(pildil) sõnul 
on puude is-
tutamise 
eesmärk pa-
randada lin-
nakeskuse mikrokliimat ning pakku-
da suvel varju ja kaitset kuuma eest.

Läänepärn on eelkõige vanades 
mõisaparkides laialt levinud harili-
ku ja suurelehise pärna looduslik 
hübriid, mida on nimetatud ka hol-
landi pärnaks. 

Kooliülesanne: kui palju raha 
saab poole kilo kokaiini eest?
Oliver Õunmaa
oliver.ounma@tallinnlv.ee

 «Prostituutidest ja nar-
kootikumidest võib õpetada 
vanglas, üldhariduskoo-
lis peavad kooliülesanded 
viitama helgemale tulevi-
kule,» leiab koolidirektor 
Märt Sults.

Internetis ringleb juba pikemat 
aega intrigeeriv tekst, väidetavalt 
Kopli kunstikooli matemaatikaeksa-
mi näidis, mille sisuks on kurjategi-
jate elu kirjeldamine mitmete inetu-
te ja ka slängisõnade abil.

«Vasja sai röövmõrva eest kuus 
aastat, saagiks aga 350 tuhhi, mille 
asukohta ta ei avaldanud. Kui Vasja 
ema raiskab 33,1 tonni kuus, siis kui 
palju pappi on alles, kui Vasja välja 
saab?» on vaid üks näide. 

Koplis asuva Tallinna kunstigüm-
naasiumi muidu julgete väljaütle-
miste ja ekstra-
vagantsuse poo-
lest tuntud di-
rektor Märt Sults 
pole nõus arva-
musega, et tegu 
on nende koo-
list pärineva-
te ülesannetega. 
«Prostituutidest ja narkootikumi-
dest võib õpetada vanglas, üldhari-
duskoolis peavad ülesanded viitama 
helgemale tulevikule,» ütles Sults. 
«Meie koolis on sellised tekstid ab-
soluutselt välistatud, pealegi on sel-
les vead. Kõik ülesannete tekstid 
peavad minu juurest läbi käima ja 

need saavad pitsatiga kinnitatud. 
Võin ette näidata kõigi 15 aas-

ta ülesanded, mil ma olen siin koo-
lis tööl olnud.»

Kokteiliülesanded 
keemia tunnis

Sultsi sõnul ei karda ta, et inter-
netis teismelistele nalja pakkuvad 
ülesanded tema kooli mainele hal-
vasti mõjuda võiks. «Kõik vähegi 

mõistlikud ini-
mesed ju tea-
vad, mis meie 
kooli nimi on,» 
ütles direktor. 
«Kopli keskkoo-
li ei ole olemas. 
Kui ülesanded 
oleks meie koo-

list pärit, oleks seal kindlasti ka õige 
kooli nimi. Lasin meie IT-mehel asja 
uurida. Antud ülesannete puhul on 
tegemist teises koolis käinud õpilas-
te 2006. aastast pärineva halva nal-
jaga. Selle vastu, et internetis mida-
gi taolist üleval on, me midagi teha 
ei saa. Ise me õpetame noori inter-
netti kasutama.»

Samas tunnis-
tas Sults, et teab 

koole, kus sarnased ülesanded on siis-
ki käibel. «Ja ega ma isegi päris puhas 
ei ole,» lisas direktor. «Olen haridu-
selt keemik ja alkoholi käsitlevateks 
tundideks olen ikka naljaülesandeid 
ka koostanud. Ühes Lasnamäe koolis 
asendustunde andes ei saanud ma pii-
ritusest rääkides protsendiülesandeid 
seletada muidu kui kokteilide näi-
tel, sest varasematel aastatel oli  nen-
de õpetaja jätnud prot-
sentide arvutamise 
selgeks tegemata. 
Kokaiinist aga ei 
räägiks ma üles-
annetes mingil 
juhul.»

Pikka 
aega tegut-
ses  õpiras-
kustega 
õpilaste-
le mõel-
dud  klass 
Tallinna 
ühisgüm-
naasiu-
mis. 

Selle direktori Mehis Peveri sõnul 
aga ei tule ka taoliste noorte tähele-
panu võitmiseks vägivalla ja uimas-
tite mainimine kõne alla. 

Kaklejaga ei saa rääkida 
kaklusest

«Kasvatusraskustega noored va-
javad rohkem aega ja tähelepa-
nu,» selgitas Pever. «Kui 35 õpilase-
ga klassis ei saa osa õpilasi hakka-
ma ja neil pole ka kodust tuge, tu-
leb teha väiksem klass, kus õpetaja 
jaksab iga õpilasega eraldi ja põh-
jalikumalt suhelda. Selle käigus siis 
selgub, mis üht või teist õpilast pa-
remini motiveerib.» 

Peveri sõnul tuleb õpilasi kohel-
da võrdselt, nagu kõiki teisi inime-
si. 

«Loomulikult ei saa rääkida õpi-
lasega elukaugetest asjadest ja tuua 
näiteid, millest nad aru ei saa,» ütles 
Pever. «Kui aga õpetaja räägib õpi-
lastega tundides kaklemisest ja ui-
mastitest, näitab see õpetaja ja koo-

li suhtumist õpilasesse, 
kes siis võtabki rol-

li, mida temalt 
justkui ooda-

takse.»

Keskkooli matemaatika eksam 
Nimi:________ 
Hüüdmini:________ 
Gängi nimi:_____________ 
1. Vasjal oli 0.5 kilo kokaiini. Kui ta müüb 80 g sellest oma vennale 3 sotiga 
ja 90 g enda isale 4 soti eest siis mis on ülejäänud koguse tänavahind, mis 
talle kätte jäi? 
2. Vasja sai röövmõrva eest 6 aastat, saagiks aga 350 tuhhi, mille asukohta 
ta ei avaldanud. Kui Vasja ema raiskab 33,1 tonni kuus, siis kui palju pappi 
on alles, kui Vasja välja saab? 
Boonuspunktid: Kui palju saab Vasja juurde pärast oma ema mahalöömist?
3. Vladim varastab Vasja rula ja põgeneb Vasja eest ära 50 km/h, Marko 
laeb seejärel oma väikest 9 mm'st sõpra. Kui relva laadimine võtab 20 sek-
ki, siis kui kaugele jõuab Vladim põgeneda, enne, kui ta vagaseks tehakse?

• Isegi kui õpilasele on narkootikumid ja kaklus igapäevane nähtus, ei tohiks neid tema tähelepanu võitmiseks 
kooliülesannetes mainida.

Minu
 Tallinn

vagantsuse poo-
lest tuntud di-
rektor Märt Sults 
pole nõus arva-
musega, et tegu 
on nende koo-
list pärineva-
te ülesannetega. 
«Prostituutidest ja narkootikumi-
dest võib õpetada vanglas, üldhari-
duskoolis peavad ülesanded viitama 
helgemale tulevikule,» ütles Sults. 
«Meie koolis on sellised tekstid ab-
soluutselt välistatud, pealegi on sel-
les vead. Kõik ülesannete tekstid 
peavad minu juurest läbi käima ja 

need saavad pitsatiga kinnitatud. 
Võin ette näiddata a kõigi 15 aas-

mesed ju tea-
vad, mis meie
kooli nimi on,»
ütles direktor.
«Kopli keskkoo-
li ei ole olemas.
Kui ülesanded
oleks meie koo-

list pärit, oleks seal kindlasti ka õige
kooli nimi. Lasin meie IT-mehel asja 
uurida. Antud ülesannete puhul on
tegemist teises koolis käinud õpilas-
te 2006. aastast pärineva halva nal-
jaga. Selle vastu, et internetis mida-
gi taolist üleval on, me midagi teha 
ei saa. Ise me õpetame noori inter-
netti kasutamam .»

Samas tunnisis-
tas Sults, et teabab

de õpetaja jätnud prot-
sentide arvutamise
selgeks tegemata.
Kokaiinist aga ei
räägiks ma üles-
annetes mingil 
juhul.»

Pikka 
aega tegut-
ses  õpiras-
kustega 
õpilaste-
le mõel-
dud  klass
Tallinna 
ühisgüm-
naasiu-
mis.

li suhtumist õpilasesse, 
kes siis võtabki rol-

li, mida temalt 
justkui ooda-

takse.»

«Kui palju saab 
Vasja juurde 
pärast oma ema 
mahalöömist?»


