
www.facebook.com/piritalinnaosa13. JAANUAR 2023 • NR 1 (330)

TAGASIVAADE - MILLISEID  
MUUTUSI TÕI PIRITALE  

AASTA 2022? LK 2-3 

LUMELOSS LK 4

ERAMAJA OMANIKE  
INFOTUND LK 7

Tallinna rohelise pealinna aasta saab  
ametlikult alguse mitme suurüritusega, muu 
hulgas toimuvad keskkonnateemalised töötoad 
raamatukogudes, koolides ja lasteaedades.

Maarja Pakats
Rohelise pealinna 
büroo Tallinna  
strateegiakeskus

Rohelise pealinna programmis on 2023. 
aastal põnevaid tegevusi kõigile Tal-
linna elanikele, muuhulgas üle 60 üri-
tuse. Juba on toimumas mitmed kon-
kursid, keskkonnateemaline õppeaas-
ta ja Prügihundi liigiti jäätmete kogu-
mise programm Tallinna koolides ja 
lasteaedades.

Paljud projektid ja tegevused kesken-
duvadki keskkonnateadlikkusele. „Olu-
korras, kus tarbime maa ökoloogilisi res-
sursse kordades rohkem, kui loodus suu-
dab neid taastoota, tuleb väga selgelt aru 
saada, et keskkonnahoidlikkus peab ole-
ma meie kõigi elementaarne mõtteviis.  

Muud valikut lihtsalt ei ole. Seepärast 
kutsume erinevate rohelise pealinna üri-
tuste ja programmide kaudu keskkonna-
teemadel kaasa mõtlema ka kõiki linna-
kodanikke, et  paremini mõista, miks on 
vaja hoida elukeskkonda ning kuidas 
iga inimene saab ise paremini panus-
tada keskkonnahoidu,“ ütles rohelise 
pealinna juht Krista Kampus.

Jaanuaris algab Tallinna Botaanika-
aias terve aasta kestev Euroopa rohe-
lise pealinna eriprogramm, mille esi- 
meseks ürituseks on Peeter Lauritsa näi-
tuse „Jäämere purjed palmimaja tae-
vas“ avamine 13. jaanuaril.

Euroopa rohelise pealinna avanäda-
lavahetusel 19.–21. jaanuaril toimub lin-
nas mitu olulist sündmust.

19. jaanuaril kohtuvad Tallinnas ka-
he rahvusvahelise linnade võrgustiku, 
Euroopa rohelise pealinna ning Global 
Goals for Cities võrgustike liikmed, et 
vahetada kogemusi jätkusuutlike linna-

de arendamisel ning arutleda rohelise 
pealinna tiitli tuleviku üle. 20. jaanuaril 
toimub Tallinna Euroopa rohelise pea-
linna aasta avakonverents jätkusuutli-
ke linnade teemal, mille avavad Euroo-
pa Komisjoni keskkonna, ookeanide ja 
kalandusvolinik Virginijus Sinkevičius 
ja linnapea Mihhail Kõlvart.

21. jaanuaril toimuvad Tallinna Kesk-
raamatukogu raamatukogudes üle lin-
na koolitused ja töötoad, kus käsitletak-
se keskkonnateemasid alates digiprü-
gi koristamisest ja taaskasutusest ku-
ni maitse- ja toataimede kasvatamise, 
linnaaianduse ja seemnepaberite tege-
miseni. Kõik töötoad on tasuta ja eelre-
gistreerimisega. 

21. jaanuari õhtul toimub Euroopa 
rohelise pealinna pidulik avatseremoo-
nia, kus antakse Tallinnale üle Euroopa 
rohelise pealinna tiitel. Avatseremoo-
niast teeb ülekande ETV.

Koolides ja lasteaedades toimuvad 
tiitliaasta avamise raames erinevad töö-
toad: 16.–27. jaanuaril käivad koeratüd-
ruk Lotte ja Jänku Juss ligi 40 lasteaias 
prügi sorteerimisest rääkimas, 23. jaanua-
rist 2. veebruarini toimuvad toidu sääst-
liku ja jätkusuutliku tarbimise teemadel 
7.–9. klassi õpilastele töötoad 22 Tallinna 

koolis, mida viib läbi jätkusuutliku toi-
dukultuuri eestvedaja Kristjan Peäske. 

Loodud on ka toetus elukeskkonda 
rikastavate ja väärtustavate algatuste 
elluviimiseks, mida on oodatud taot-
lema MTÜ-d või muu õigusliku vormi-
ga ettevõte või organisatsioon või vähe-
malt 18-aastane Tallinna elanik. Taot-
lusvoorude tähtajad on 20. jaanuar,  
17. veebruar ja 17. märts. 

Läbi aasta toimub ka näiteks elurik-
kuse talgute programm, kus soovijad 
saavad ise käed külge panna, et oma 
kodukoha loodust hoida ja märgata. Pi-
rital näiteks toimusid mullu septemb-
ris jõe ja rannaääre väikeprügist korras-
tamise talgud, mida loodetakse tänavu 
veelgi suuremalt ette võtta.

Tallinnal on plaanis rohelise pealin-
na aastal ka linnas esmakordselt läbi 
viia linnaruumi taktikalised sekkumi-
sed – projekt „Rohejälg“, mille suurem 
eesmärk mõnusa inimsõbraliku linna-
ruumi loomine. „Tahame, et sel projek-
til oleks ülelinnaline mõõde, et see po-
leks vaid kesklinnas, vaid midagi toi-
muks igas linnaosas, et jõuda võima-
likult paljude linlasteni,“ ütles projek-
ti vedava rohepöörde kompetentsikes-
kuse juht Liis Vahter. 

Lisaks kutsub linn rohelise missioo-
niga linnakodanikke ühinema Rohenü-
gijate võrgustikuga, et olla kaaslinlas-
tele keskkonnateadliku käitumisega 
eeskujuks ja inspiratsiooniks. Lisain-
fot selle kohta leiab greentallinn.ee/
rohenugijad.

Tallinna Euroopa rohelise pealinna 
aasta põhiteemad on elurikkuse hoid-
mine, kliima, rohetehnoloogiad ning 
kestlikest põhimõtetest lähtuv juhtimi-
ne. Samuti on võetud eesmärgiks kaa-
sata rohepealinna tegemistesse nii tal-
linlasi, kohalikke ettevõtteid kui ka eri-
nevaid vabaühendusi. 

Euroopa rohelise pealinna tiitel an-
nab hea võimaluse mõelda koos, kui-
das muuta Tallinn keskkonna- ja inim-
sõbralikumaks. Rohelise pealinna aas-
tal soovime kiirendada linnaorganisat-
siooni muutumist kestlikumaks ja kaa-
savamaks; teha rohkem koostööd ette-
võtete, kodanike ja organisatsioonide-
ga; katsetada teistsugust linnaruumi 
ning tõsta linnaelanike teadlikkust loo-
dusest ja keskkonnast.

Lisainfot kõigist Tallinna rohelise pea-
linna sündmustest ja tegevustest leiab 
aadressilt greentallinn.ee

Tallinna Euroopa rohelise pealinna 
aasta algab mitme põneva üritusega
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13. jaanuar 20232

Ühiselt parema 
homse suunas 

H
ea Pirita rahvas! Uus aasta on ala-
nud. Möödunud heitlik ja meid 
kõiki maailmapoliitilisest olukor-
rast vapustanud aasta ei olnud ker-
ge. Nii Eesti kui ka ülejäänud Eu-
roopa on pidanud silmitsi seisma 

kõrge inflatsiooni ja erinevate energia- ning tarne-
kriisidega. Kuid taolised muutused on teiselt poolt 
olnud meile ka äratuskellaks, mis näitab, kui oluli-
ne on ühiselt ning läbimõeldult tegutsemine. 

Eesti Vabariigi president Alar Karis sõnas oma uue 
aasta kõnes:  „Riik saab olla nii edukas, kui on te-
ma ettevõtjad. Nii edukas, kui on tema loomeinime-
sed, nii edukas, kui on tema teadlased ja insene-
rid, nii edukas, kui head on tema õpetajad. Nii edu-
kas, kui head on ükskõik millise eriala inimesed.“

Samuti peitub Pirita jõud meie tublides inimestes, 
ühiste eesmärkide nimel pingutavas ja toetavas ko-
gukonnas. Sellepärast on ka minul Pirita linnaosa 
vanemana käesoleval aastal üheks eesmärgiks püü-
da võimalikult palju Pirita kogukonda siinse olustiku 
kujundamisse kaasata. Soovin siinkohal ka lisada, 
et kuigi erinevate otsustuskohtade puhul võib tulla 
ette ka diskussioone, mis ei pruugi minna ehk liht-
salt, ei ole paraku ilma konstruktiivse aruteluta või-
malik jõuda ka heade ning edasiviivate tulemusteni. 
Seetõttu tervitan Pirita elanike ideid, ettepanekuid, 
tähelepanekuid ja ka kriitikat, et saaksime koos-
töös Pirita elukeskkonda veelgi paremaks muuta.  

Tallinna kui Euroopa rohelise pealinna aastal ei saa 
märkimata jätta ka Pirita jaoks väga olulist aren-
gut projekti „Rohejälg“ raames, kus plaanis on nii 
populaarseima Pirita ranna juurdepääsu (Jõesuu 5 
krundi) paremaks muutmine kui ka kõrghaljastu-
se ja uuenenud ruumilahenduse lisandumine koos 
istumisalade ning rattaparklaga. Lisaks rajatakse 
projekti raames elurikkuse ja rohevõrgustike toe-
tamiseks Piritale ka liigirikas lilleniit. Kõik see või-
maldab nii praegustel kui ka tulevastel Pirita ela-
nikel nautida veelgi kvaliteetsemalt Pirita kaunist 
looduskeskset ümbruskonda. 

Usume paremasse homsesse, iseendasse ja oma li-
gimesse, sest teisiti ei saaks me ju rahva ning ko-
gukonnana toimida. Oleme justkui hammasrattad, 
mis külg-külje kõrval igapäevaselt koostööd tehes 
liiguvad ühiselt parema homse suunas. 

Ilusat alanud aastat Sulle, kallis Pirita elanik!

Kaido Saarniit, 
Pirita linnaosa  

vanem
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1. Merivälja lasteaed

Merivälja lasteaia vana amortiseerunud maja lammutati ja selle asemele ehitati uus energiasäästlik 
10-rühmaline lasteaiahoone koos atraktiivse õuealaga. Innovaatilise lahendusena loodi lasteaia 
puhul lisaks sees olevatele rühmaruumide sissepääsudele ka igale rühmale oma eraldi väljapääs 
otse õuealale, aidates seeläbi nt nakkushaiguste perioodil vältida rohkemaid kontakte. (Allikas: 
pealinn.ee)

2. Pirita Majandusgümnaasium

Pirita Majandusgümnaasiumile ehitati juurde 4. korrus, maja sai juurde 800 ruutmeetri jagu 
uusi õpperuume. Ka hoone 2. ja 3. korruse klassiruume renoveeriti, lisaks ehitati hoonele 
väline evakuatsioonitrepp, pikendati trepikodasid ning ehitati välja ka kogu õppemaja hõlmav 
soojatagastusega ventilatsioonisüsteem ja paigaldati lift. (Allikas: pealinn.ee)

3. Merivälja Kooli juurdeehitus

Merivälja Kooli hoonele lisandus teise korruse osalise rekonstrueerimise ja juurdeehituse 
tulemusena 130 õpilaskohta. Täpsemalt tuli juurde neli suurt klassiruumi, kaks kabinetti 
ning kolm rühmatööks mõeldud kabiini, lisaks rajati ka multifunktsionaalne ala, mida on 
võimalik lükandseinte avamisel kasutada kas aulana või ühisürituste läbiviimiseks, esimesele 
korrusele loodi lisaruumi juurde ka õpetajatele. Koolimajal uuendati muuhulgas ka kütte- ja 
ventilatsioonisüsteemi ning vahetati loomuliku valguse tagamiseks osa aknaid suuremate 
vastu välja. Lisaks uuendati sissepääsuala selliselt, et ka ratastooliga liikujatel oleks ligipääs 
garderoobialalt kõigi kooliruumideni. (Allikas: tallinn.ee)

4. Võsa tee 26 mänguväljak

Padriku mänguväljakul teostati pallimängude ala renoveerimistöid, mille käigus korrastati 
piirdeaeda, spordiplatsi kattematerjali, vahetati välja kunstmurukate ning paigaldati uued 
jalgpalliväravad ja korvpallilauad koos rõngaste ja võrkudega. 

5. Kergliiklustee valgustid – Kloostrimetsa tee ja  
Randvere tee vahelise jalgtee valgustus

Elanike turvatunde suurendamiseks mõeldud uus keskkonnasäästlik LED-valgustus planeeriti 
maastikule sobivalt ning rajati kahele sirgele – valgustatud sai pikem sirge Metsakalmistu pool 
ja lühem Metsavahi tee tagune sirge, kokku paigaldati 108 valgustit ja masti. Valgustus on 
kaugjuhitav ning seda on võimalik öötundideks välja lülitada. (Allikas: pealinn.ee)

6. Tallinna Botaanikaaia uus majandushoone

Tallinna Botaanikaaia uue majandushoone (Kiviaia tee 13) valmimine aitas Sinisaare 
sõnul lahendada senise suure ruumipuuduse ning võimaldab liigikaitse ja linnahaljastuse 
rakendusuuringute läbiviimiseks ühtlasi ka kaasaegseid tingimusi (Allikas: tallinn.ee)  
Uude hoonesse viidi üle kogu haldusosakond koos masinatega, botaanikaaia herbaarium, 
teadurite tööruumid, laboratooriumid ning raamatukogu, hoone külge ehitati ka teaduspõhised 
kasvuhooned. (Allikas: botaanikaaed.ee)

7. Pirita klooster 

Pirita Linnaosa Valitsus tellis Pirita kloostri varemete katustamise uuringud, uuringute teostajaks 
on Eks Invest OÜ. Uuringute eesmärk oli selgitada välja võimalikud lahendused alalise katuse 
rajamiseks Pirita kloostri varemetele, garanteerides ühtlasi ka sellele avanevate oluliste vaadete 
säilimise. Uuringute jaoks toimusid juulis ja augustikuus objekti ülevaatused nii visuaalselt maa 
pealt, katuseperimeetril ning drooni abil õhust (Allikas: Eks Invest OÜ uuring) 
Lisaks paigaldati 2022. aastal Pirita kloostri ajaloo tutvustamiseks varemetesse eesti- ja 
inglisekeelsed infostendid, mis hõlbustavad külastajatel Pirita kloostriga tutvumist. Infotahvlid 
sisaldavad nii kirjeldusi kui ka jooniseid, mis aitavad sellest suurejoonelisest kirikuhoonest luua 
paremat kujutluspilti. (Allikas: pealinn.ee)

8. Pirita bussiootekojad

Paigaldati uued bussiootekojad 7 tk.

9. Pirita rand 

Vanade infotahvlite (4 tk) demonteerimine ja utiliseerimine ning uute infotahvlite paigaldamine 
(3 komplekti).

10. Uuendati Pirita jõeäärsed torupiirded

11. Mähe-Kaasiku kergliiklustee taastusremont

12. Lõhmuse tee taastusremont

13. Lodjapuu tee taastusremont 

14. Vilu tee taastusremont 

15. Kuusiku tee taastusremont 

16. Mugula tee T4 taastusremont 

17. Masti tn, Toominga tn ja Purje tn teede taastusremont 

18. Jõusaali inventar rannametsas 

Demonteeriti ja utiliseeriti vanad välijõusaali seadmed (4 tk) ning paigaldati uued (5 tk), lisaks 
paigaldati juurde ka 1 laste kaalukiik.

19. Kose pargi korvpalliplats (Rahvakooli tee 3) 

Korvpalliplats sai uue akrüülkatte, lisaks toimus korvpalliplatsi joonimine ning korrastati ka 
korvpalliposte. 

20. Jalgrattahoidjad (Kloostri tee 9, Supluse pst 1c, Pirita Vaba Aja 
Keskus, Pirita Majandusgümnaasium, Aigrumäe bussipeatus) 

21. Paigaldati ning vahetati välja kokku 38 seljatoega pinki ning 
45 prügikasti

22. Teekünnised 10 tk

Paigaldatud nii plastikust kui ka asfaldist teekünnised, et muuta Pirita linnaosa veelgi turvalisemaks.
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Märkus: objektide nimekiri, mis siinkohal sai välja toodud, ei ole kindlasti lõplik.
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Jaanuarikuust alates võis Pirita 
rannas tutvuda Aleksei Vaštšenko  
poolt loodud kauni lumelossiga, 
mis Pirita elanikke imetlusest ah-
hetama pani. 

Meil on väga hea meel, et Aleksei oli val-
mis andma meile ka mõningaid kom-
mentaare, kuidas ta lumelossi ehitami-
seni on jõudnud. 

Aleksei sõnul meeldis talle juba 
lapsena ehitada, kuid peamiselt on 
ta varasemalt ehitanud losse liivast. 
Taolise lumelossi disain on ka tema 
enda jaoks tegelikult väga uus. 

Aleksei märgib, et kui liiva-
losside ehitamisel on tal juba 
pikaajaline vilumus ja tea-
ve, mis proportsioonides 
neid üldse teha saab, siis 
lumelosside ehitamise pu-
hul tal veel taoline oskus-
teave puudub. Seetõttu pol-
nud Aleksei tegelikult ka veel 
päris kindel, et lumelossi hoo-

ned oma raskuse 
all deformeeruma 
ei hakka. Õnneks 

läks kõik aga siiski 
valatult ning maagi-

line lumelinn jõudis rõõmu ja imetlust 
pakkuda nii suurtele kui väikestele. 

Meie poolt suur aplaus Alekseile, 
soovime talle palju edu edasiste ime-
liste lossimaade meisterdamisel!

UUDISED
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Väljaandja: Pirita Linnaosa Valitsus, Kloostri tee 6, 11911 Tallinn,  
tel 645 7600, e-post pirita@tallinnlv.ee | Trükikoda AS Printall

Toimetusel on õigus kaastöid tagasi lükata,  
selguse huvides toimetada ja lühendada. 

PIRITA LINNAOSA VALITSUS KORRALDAB KESKTEE 73 PROJEKTEERIMIS-
TINGIMUSTE EELNÕU AVALIKU VÄLJAPANEKU. 
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 16.–31.01.2023 Pirita Linnaosa 
Valitsuses Kloostri tee 6 toas 128, tööpäevadel. Võimalusel palume tutvuda 
materjalidega elektroonilisel teel. Huvitatud isikuil on samal ajavahemikul 
võimalik ka kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid esitada. Kui nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan  
asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 
alusel lubada detailplaneeringu kohustuse korral detailplaneeringut 
koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel 
olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda 
teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt 
piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna 
hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus– 
ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad 
tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka 
üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Kesktee 73 kinnistu jääb Pirita linnaosa üldplaneeringu kohaselt väljakujunenud 
pereelamute alale (EP), kuhu võib kavandada pere– ja kaksikelamuid, aatrium- 
ja vaipelamuid, tehnoehitisi, parke, haljasalasid, mängu- ja spordiväljakuid jms. 
Piirkonda võib kavandada lähipiirkonda teenindavaid kaubandus-, teenindus-, 
haridus- ja tervishoiuettevõtteid ja -asutusi, kui see ei too kaasa olulisi mõjusid 
keskkonnale ning parkimine on võimalik paigutada oma krundile olemasolevat 
kõrghaljastust kahjustamata. Krundi täisehituseks on lubatud maksimaalselt 
25% ning elamu lubatud harja kõrgus on 9,0 m.
Kesktee 73 kinnistu paikneb Pirita linnaosas Merivälja asumis. Kinnistu on 
elamumaa sihtotstarbega, pindala on 898 m². Kinnistul asub 2-korruseline 
elamu ehitisealuse pinnaga 129 m². Kinnistu piirneb kolmes küljes elamumaa 
sihtotstarbega kinnistutega Kesktee 69, Paakspuu tee 4, Paakspuu tee 8, 
Paakspuu tee 10, Kesktee 75 ja lõunas Kesktee transpordimaa sihtotstarbega 
kinnistuga, millelt toimub juurdepääs kinnistule. Ümbritsevad elamumaa 
kinnistud on valdavalt ca 900 m² suurused ning on hoonestatud üksik-
elamutega, lisaks paikneb kinnistutel üksikuid abihooneid. Üksikelamute 
ehitisealune pind on ca  140 m². Iseloomulik on lahtine hoonestusviis.
Taotluse kohaselt soovitakse Kesktee 73 kinnistul olevat üksikelamut 
laiendada üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ja püstitada abihoone.
Üksikelamu kavandamine on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga, 
sobitub piirkonna väljakujunenud keskkonnaga ning arvestab ümbruskonna 
hoonestuslaadi.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2211002/10313 ja eelnõu materjalidega 
saab tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris. 
Dokumendid on leitavad projekteerimistingimuste menetluste nr PT248060, 
Kesktee tee 73 aadressi alt või veebiaadressil: ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx 
?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=170276 (dokumentide nägemiseks 
peab ID kaardiga sisse logima).

PIRITA LINNAOSA VALITSUS KORRALDAB VARSAALLIKA TN 52 PROJEK-
TEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU AVALIKU VÄLJAPANEKU. 
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 23.01–06.02.2023 Pirita 
Linnaosa Valitsuses Kloostri tee 6 toas 128, tööpäevadel. Võimalusel palume 
tutvuda materjalidega elektroonilisel teel. Huvitatud isikuil on samal 
ajavahemikul võimalik ka kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid esitada. Kui 
nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib 
haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada 
detailplaneeringu kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada 
või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele 
jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub 
mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades 
sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava 
ala üldised kasutus– ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste 
aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole 
vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Varsaallika tn 52 kinnistu jääb Pirita linnaosa üldplaneeringu kohaselt 
väljakujunenud pereelamute alale (EP), kuhu võib kavandada pere- ja kaksik-
elamuid, aatrium- ja vaipelamuid, tehnoehitisi, parke, haljasalasid, mängu- ja 
spordiväljakuid jms. Piirkonda võib kavandada lähipiirkonda teenindavaid 
kaubandus-, teenindus-, haridus- ja tervishoiuettevõtteid ja -asutusi, kui see 
ei too kaasa olulisi mõjusid keskkonnale ning parkimine on võimalik paigutada 
oma krundile olemasolevat kõrghaljastust kahjustamata. Krundi täisehituseks 
on lubatud maksimaalselt 25% ning elamu lubatud harja kõrgus on 9,0 m.
Varsaallika tn 52 kinnistu paikneb Pirita linnaosas Kose asumis. Kinnistu on 
elamumaa sihtotstarbega, pindala on 900 m². Kinnistul asub 2-korruseline 
elamu ehitisealuse pinnaga 114 m², mis lammutatakse peale uue põhihoone 
valmimist. Kinnistu piirneb kolmes küljes elamumaa sihtotstarbega kinnis-
tutega Varsaallika tn 48, Jaaniku tn 11, Jaaniku tn 15, Varsaallika tn 54 ja lõunas 
Varsaallika tänav transpordimaa sihtotstarbega kinnistuga, millelt toimub 
juurdepääs kinnistule. Ümbritsevad elamumaa kinnistud on valdavalt ca  
900 m² suurused ning on hoonestatud üksikelamutega, lisaks paikneb kinnis-
tutel üksikuid abihooneid. Üksikelamute ehitisealune pind on ca 200 m². 
Iseloomulik on lahtine hoonestusviis.
Taotluse kohaselt soovitakse kinnistule püstitada kahekorruseline üksikelamu.
Üksikelamu kavandamine on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga, 
sobitub piirkonna väljakujunenud keskkonnaga ning arvestab ümbruskonna 
hoonestuslaadi.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2211002/13095 ja eelnõu materjalidega 
saab tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris. 
Dokumendid on leitavad projekteerimistingimuste menetluste nr PT248090, 
Varsaallika tn 52 aadressi alt või veebiaadressil: ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx 
?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=170280 (dokumentide nägemiseks 
peab ID kaardiga sisse logima).

Tallinna Botaanikaaia direktori 
ametikohal jätkab Urve Sinijärv

Pirita rannas valmis imeline hooajaline 
vaatamisväärsus - lumelossi linnak

Tallinna Linnavalitsus kinnitas 1. jaa-
nuarist 2023 Tallinna Botaanikaaia  
direktori ametikohale Urve Sinijärve.

Urve Sinijärve sõnul on peamine põhjus 
Tallinna Botaanikaaia direktorina jätka-
miseks aed ise koos pühendunud tööta-
jatega. „Taimed, nendega kujundatud 
keskkond ning nende põhjal tehtav tea-
dus– ja haridustöö on kõik mulle oluli-
sed botaanikaaia tegevusvaldkonnad. 
Lisaks on pooleli suured ehitustööd – 
sel aastal peaks valmima külastuskes-
kus koos uue parklaga, uuendatud ro-
saarium ning käsil on ka vetesüsteemi 
puhastamise kolmas etapp, mis kõik 
tuleb lõpule viia,“ kirjeldas ta. Sinijärv 
lisab, et edasistes plaanides on ees ka 
Kiviaia tee kinnistu arendamine ja liit-
mine Botaanikaaia põhiterritooriumi-

ga, nii et tegevust lähiaastateks on tema 
sõnul palju. Kõiki neid tegevusi soovib 
Botaanikaaia direktor Pirita lehes tut-
vustada edaspidi veelgi lähemalt. „Kõik 
see kokku peaks pakkuma külastajate-
le veelgi rohkem põhjust tulla botaani-
kaaeda igal aastaajal,“ sõnas Sinijärv.

Tallinna Botaanikaaed on teadus– 
ja arendusasutus, mida haldab Tallin-

na Keskkonna- ja Kommunaalamet. Bo-
taanikaaia direktor valitakse teadusnõu-
kogu poolt korraldatud avaliku konkur-
si korras ning ta kinnitatakse ametisse 
kuni viieks aastaks. 

Sinijärv on õppinud Tallinna Kunsti-
ülikoolis arhitektuuri ning Eesti Põllu-
majandusülikoolis maastikuarhitektuu-
ri. Lisaks on ta kaitsnud doktorikraadi 
Eesti Kunstiakadeemias muinsuskait-
se ja restaureerimise erialal. Ta omab 
pikaajalist töökogemust Keskkonnami-
nisteeriumis looduskaitse valdkonnas 
ning alates 2016. aastast teadusprorek-
torina Eesti Kunstiakadeemias. Lisaks 
on ta koostanud ning olnud kaasauto-
riks mitmetele teaduslikele publikatsioo-
nidele parkide restaureerimise, maas-
tikuarhitektuuri ning kultuuri– ja loo-
duspärandi teemadel.
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Suusarajad ja -laenutus

• Pirita Tervisespordi Majas asuv suusalaenutus avatud alates 10.12.2022 
iga päev 10.00-22.00, suuskade väljaandmine 10.00–19.45, kassa suletakse 
19.45

• Kõik rajad on rajatraktoriga üle sõidetud. Sõita saab vabatehnikas. 
Tõusudel ja kurvides tuleb olla ettevaatlik, kohati on lume alt maapind 
väljas. Soovitame sõita Kloostrimetsas, siis ei häiri rajaehitust.

• Täiskasvanud: 1 komplekt 2 h 5 €

• Soodus: 1 komplekt 2 h 3 €: eelkooliealised lapsed, kuni 19-aastased 
õpilased, üliõpilased, pensionärid ning puuetega inimesed

• Perepakett: 2 h 12 €: kuni kahele täiskasvanule koos lastega (kuni 19. 
eluaastani) ja perekaardi omanikele ning kaardile märgitud isikutele

• Laenutus toimub isikut tõendava dokumendi alusel, soodushind kehtib 
soodustust tõendava dokumendi esitamisel.

• Info E–P 8.00–22.00 telefonil 600 8333.

Liuväli

• Pirita Spordikeskuse / Velodroomi, Rummu tee 3 liuväli on avatud iga 
päev 10.00–22.00, uiskude laenutus 10.00–20.45. Kassa suletakse 20.45. 
Liuvälja kassa ja uisulaenutus asuvad Pirita Tervisespordi Majas.

• Liuvälja üksikkasutus kõigile: 1 tund 4 €

• Liuvälja perepilet kuni kahele täiskasvanule koos lastega (kuni  
19. eluaastani) ja perekaardi omanikele ning kaardile märgitud isikutele: 
1 tund 10 € 

• Uisulaenutus täiskasvanule: 5 €

• Soodus: eelkooliealised lapsed, õpilased, üliõpilased, pensionärid, 
puuetega inimesed 3 €

• Uisulaenutus toimub isikut tõendava dokumendi alusel, soodushind 
kehtib soodustust tõendava dokumendi esitamisel.

• Info E–P 8.00–22.00 telefonil 600 8333. 

Hokiväljak

• Pirita Spordikeskuse / Velodroomi, Rummu tee 3 hokiväljak (41,7 x 20,1 m)  
avatud alates 10.12.2022. Hokiväljak asub Tervisespordi Maja ja liuvälja 
kõrval. Hokiväljaku kassa asub Pirita Tervisespordi Majas.

• Hokiväljaku kasutamine gruppidele: 1 tund 61 €

• Hokiväljaku kasutamine spordikoolidele ja -klubidele: 1 tund 44 €

• Oma täishokivarustus kohustuslik! 

• Info ja treeningaegade tellimine: Pirita Spordikeskuse baasi juhataja  
Reio Taim, tel 623 9129, 5559 7080, Reio.Taim@piritaspordikeskus.ee

Noortenõukogude loomine oli trendiks 
veel mitu aastat tagasi, mil linnaosade 
noortekeskustele anti ülesanne kaasa-
ta rohkem noori otsustamisprotsessi-
desse. Sellega tekkis mõte luua noorte-
nõukogu, kelle peamiseks ülesandeks 
saab linnaosa nõustamine noori puu-
dutavates küsimustes. Esimesena loodi 
Lasnamäe noortenõukogu ning sellele 
järgnesid ka Kesklinna noortenõuko-
gu ning praegu on loomisel Haabersti 
noortenõukogu.

Johannes-Emmanuel Allas
Tallinna linna noortevolikogu

Linnaosa noortenõukogu on hea võima-
lus nii iseenda kui ka oma kodurajooni 
arendamiseks. Läbi noortenõukogu on 
noortel olemas võimalus tutvuda lin-
naosa ja linnasüsteemiga ning harida 
ennast sel teemal. Samuti on noortel 
läbi noortenõukogu alati olemas või-
malus külastada tasuta neid kohti, mi-
da varem ei tohtinud külastada või mi-
da sai teha ainult raha eest.

Pirita Linnaosa Valitsusel oli eelmi-
se aasta üheks eesmärgiks luua Pirita 
noortenõukogu ning juba aasta lõpus 
toimuski Pirita noortenõukogu esime-
ne koosolek. Noori otsiti koostöös Pirita 
koolide ning õpilasesindustega. Kokku 

avaldasid soovi üheksa noort vanuses 
14-18, kes soovisid liituda Pirita noorte-
nõukoguga ning arendada oma rajooni.

Noortega kõnealusel teemal suheldes, 
saime teada, et ka nende jaoks on selli-
ne võimalus ülitähtis. Noored mainisid, 
et läbi noortenõukogu on võimalik jõu-
da nende isikuteni, kes päriselt neid ai-
data saavad. Lisaks on noortenõukogu 
kaudu võimalik noortele edastada vaja-
likku infot, mis neid puudutab. Pirita lin-
naosa kultuuri- ja noorsootöö peaspet-
sialist Dmitriy Fadin sõnas samuti: „Piri-
ta noortenõukogu on väga vajalik Pirita  
linnaosa jaoks. Esiteks annab see noorte-
le rohkem võimalusi panustamiseks en-
da kodukoha arendamisse ning teiseks 
anname me noortele võimaluse iseenda 
arendamiseks, mis on eriti tähtis.”

Veel üks linnaosa loob  
endale noortenõukogu
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UUDISED

Vadim  
Belobrovtsev
Tallinna  
abilinnapea

Õpetajate ja nende  
abide palgad tõusevad

Valitsuse määrusega tõuseb kooliõpeta-
jate palga alammäär 1. jaanuarist 2023 
peaaegu 24% võrra – 1412 eurolt 1749 eu-
roni kuus. Tallinn on juba 14 aastat jär-
jest tõstnud lasteaia– ja huvikooliõpe-
tajate palkasid kooliõpetaja palgatase-
meni. Uus aasta ei ole siin erandiks – 1. 
veebruarist (magistrikraadiga õpetajate 
jaoks tegelikult juba 1. jaanuarist) suure-
neb lasteaia– ja huvikooliõpetajate pal-
ga alammäär 1749 euroni. 

Lisaks hakkavad lasteaiaõpetajate 
abid saama 1. veebruarist 23,5% võrra 
suuremat palka – nende palga alam-
määr tõuseb 850 eurolt 1050 euroni 
kuus. Meeldivaks boonuseks on õpe-
tajaabide puhkuse pikenemine 28 päe-
valt 35 päevani aastas.   

Samuti suureneb 1. jaanuarist 1749 
euroni tugispetsialistide palga alam-
määr. Lasteaia– ja huvikoolijuhtide pal-
gad tõusevad 15%, koolijuhtide palgad 
12% võrra.

Ka ülejäänud haridustöötajad ei jää 
palgatõusuta, nende palgad suurene-
vad vähemalt 10% võrra ning soovi (ja 
võimaluse) korral saavad õppeasutus-
te juhid nende palkasid veelgi täien-
davalt tõsta. 

Toitlustamine  
koolis ja lasteaias

Hüppeline hinnatõus Eestis viis selle-
ni, et olemasolevast linnapoolsest kom-
pensatsioonist enam tasuta kvaliteetse 
toitlustamise tagamiseks ei piisa. See-
tõttu otsustasime 1. jaanuarist vastava 
valdkonna finantseerimist suurendada –  
toidukulu katmise piirmäär lasteaeda-

des suureneb 50% võrra – 1,80 eurolt 
2,70 eurole sõimerühma lapse kohta ja  
2 eurolt 3 eurole lasteaiarühmaealise lap-
se kohta päevas.

Koolilõuna maksumus suureneb 
täiendavalt 24 sendi võrra – 1,80 euro-
ni. Kuigi oleme koolilõuna toetust ju-
ba 2022. aasta septembris tõstnud, on 
paraku vajadus teha seda uuesti, kuna 
riik on aastaid loobunud omaosaluse 
suurendamisest. Meie aga ei soovi, et 
koolitoidu peaksid kinni maksma las-
te vanemad. Keerulisel ajal üritab linn 
toetada lastega peresid, mitte ei tekita 
neile lisakohustusi juurde.

Õppeaasta alguse  
toetus suureneb

2022. aastal kehtestasime uue õppeaas-
ta alguseks mõeldud toetuse – alates tei-
sest klassist kuni gümnaasiumi lõpuni 
maksis linn iga koolilapse kohta toetust 
50 eurot. 2023. aastal jäi toetus kehti-
ma ning suurendasime seda 75 euroni. 
Esimese klassi minejad saavad jätkuvalt 
320 eurot.

Lisaks jääb juba teist aastat järjest 
samale tasemele ka lasteaia kohatasu – 
71,25 eurot kuus. Olulise nüansina tule-
tan ka meelde, et alates perekonna tei-
sest lapsest on lasteaia kohatasu 0 eu-
rot. Sama kehtib ka hariduslike eriva-
jadustega laste osas.

Ehitame ja renoveerime

Lisaks meie koolides antava hariduse 
kõrgele kvaliteedile, on meie jaoks alati 
olnud prioriteediks ka sealne keskkond –  
eelkõige hoonete seisund. Seetõttu jät-
kame vaatamata keerulisele olukorra-
le ehitusturul nii huvikoolide, üldha-
riduskoolide kui ka lasteaedade reno-
veerimisega ning ehitame uusi juurde.

2021. aasta sügisel sai uued ruumid 
Kopli huvikool. 2023. aastal lõppeb Mus-
tamäe huvikooli uue hoone ehitus, täis-
renoveerimise läbib ka Tallinna Kuns-
tikool. Lisaks käib Kullo huviharidus-
keskuse projekteerimine ning jätkame 

ka Pirita Majandusgümnaasiumi laien-
damisprotsessiga. 

2023. aastal investeerib Tallinn las-
teaedade renoveerimisse ja projektee-
rimisse 30,2 miljonit eurot. Jaanuaris 
avab uksed Merivälja lasteaia uus hoo-
ne, lisaks saavad valmis Vindi, Rõõmu-
pesa, Asunduse ja Kellukese lasteaeda-
de uued hooned. Ehitustööd algavad 
Männiku, Männimudila, Maasika, Kris-
tiine ja Magdaleena lasteaedades ning 
jätkub nelja lasteaia projekteerimine.  

Lisaks on 2 miljonit eurot kavanda-
tud lasteaedade remonttöödeks ja terri-
tooriumite korrastamiseks. Koolidele on 
selleks planeeritud 2,25 miljonit eurot. 

Samuti panustame ka haridusasu-
tuste ventilatsioonisüsteemide uuenda-
misse – kütte– ja ventilatsioonisüstee-
mide parendustöödeks on 2023. aastaks 
planeeritud 1,2 miljonit eurot.

Kvaliteetne haridus on meie laste 
eduka tuleviku pant. Linn näitab aas-
tast aastasse, et need sõnad ei ole pel-
galt ilus loosung, vaid suunis, millest 
me juhindume. Ilusat uut aastat, head 
Pirita elanikud!

Tallinna 2023. aasta eelarves on haridusvajaduste jaoks ette nähtud  
üle 402 miljoni euro, mis tõstab antud valdkonna kulude tabelis esikohale –  
õpetajate palgad tõusevad, kooli– ja lasteaiatoidu kompenseerimine suureneb, 
õppeasutuste ehitus ja renoveerimine jätkub. Sellega tõestab linn  
taaskord, et haridus on Tallinna jaoks kindel prioriteet.  

Haridus jääb Tallinna jaoks  
prioriteediks ka 2023. aastal
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Parimaga vanast aastast rõõmsasse uude!

Jõuludele ja aastavahetusele eelnev aeg 
pakkus Merivälja koolile maagilisi hetki. See 
muinasjutuline periood võimaldas suurepäraselt 
lõimida õppetöö ja klassivälise töö.

Maarja Doyle
Huvijuht
Merivälja Kool

Merivälja kooli jõulueelne aeg sai ava-
paugu esimese advendi hommikul, kui 
kooliperet ootasid igas klassis pipar-
koogid ja jõulutäht. Selle üllatuse auto-
riks oli taas meie kooli hoolekogu esin-
daja Annely Soosaar. Pühademeeleolu 
loomine jätkus inspireerivate kuuske-
de saabumisega koolimajja. Jõulupuud 
said pidurüüd selga õpilasesinduse liik-
mete abiga. Kuuskede ehtimine oli se-
dapuhku erilisem, kuna kaunistusteks 
olid kooli lastevanemate poolt anne-
tatud jõuluehted, ning käsitöötunnis 
õpetaja Saale Maripuu juhendamisel 
õpilaste enda valmistatud kangastest 
tähed. 

Jõuluehete kogumise pisike kampaa-
nia sai alguse juba enne advendiaega. 
Siinkohal on meil teile uus üleskutse 
– teie kodus pühadest ülejäänud kuu-
sekaunistused leiaksid uue kodu Meri-
välja koolis. Jõuluaja lähemale toomise 
tegemised jätkusid koolis suure innu-
ga. Õpilasesindus avas taaskord tradit-
sioonilise ja populaarse advendikohvi-
ku. Ühel esmaspäeval võttis kohviku-
pidaja rolli enda kanda 6C klass, kes 
annetas omavalmistatud küpsetistest 
saadud tulu Tallinna Loomade Varju-
paigale. Kingitust käidi peale pühi ise 
üle andmas. 

Jõulueelne sagimine ja toimetamine 
käis ka käsitöö- ja kunstiõpetuse tunnis, 
kus õpetaja Tiina Tarve juhendamisel 
loodi kauneid jõulukaarte Pirita Linna-
osa Valitsuse konkursile. Koolipere va-
lis sellest toredast kollektsioonist ühe 
kaardi ja jõulupärja sel aastal ka meie 
kooli jõulutervitust kandma – autori-
teks Eliis Raspel 5B ja Armin Tõnne 4A.

Palju rõõmu ja elevust tõid sel oo-
teajal meie koolis toimunud mitmed hu-
vitavad külaliskontserdid, millega võrd-
väärset südamesoojust tõi ka meie koo-
li mudilaskoori heal tasemel esinemine 
õpetaja Kaie Kodrese juhendamisel ja 
huviringi Black & White Dance tantsu-
stuudio värvikas etteaste, juhendajaks 
Liis Vahter. Hingekosutust pakkuva jõu-
luhõngulise kontserdi tõid meieni Tal-
linna Linnavalitsuse toetusel ka Pille 
Lill Muusikute Fondi andekad muusi-
kud Neeme Ots (trompet) ja Piret Ran-
dal (klaver), spetsiaalselt Merivälja koo-
lile loodud kavaga “Jõuluootus”. Kont-
sert pakkus lisaks imelisele muusikale 
ka pisikese puhkpillikoolituse. Trompe-
tist Neeme Ots rääkis ja demonstreeris 
õpilastele erinevaid puhkpille. Nii sai-

megi teada, mis on kornet ja flüügel-
horn. Selle kontserdi võtavad ilmekalt 
kokku Merivälja kooli direktori Greta 
Henrikssoni lausutud sõnad: „Kui ma 
saaksin valida vaid ühe keele, milles 
end väljendada, oleks see muusikakeel!“

Terve detsembrikuu jooksul kõditas 
meie lõhnameeli kodunduse klassist tu-
lev piparkookide küpsetamise aroom. 
Te ei kujuta ette, kui maitsvad need veel 
olid!!! Elevuse tõid majja ka koolidiskod, 
millest teadjamad rääkisid, et need ol-
la esimesed Merivälja koolis. Need toi-
musid kahel õhtul – nooremale ja va-
nemale kooliastmele. Diskoriteks olid 
meie oma kooli hakkajad noormehed, 
kelle oskusliku plaadikeerutamise saa-
tel näidati stiilipuhtaid tantsuoskusi. 
Energiat aitas taastada mõnus puhvet. 
Kõlama jäi mõte – me teeme seda jälle!

Esmakordselt kõlas viimasel näda-
lal enne vaheajale minekut koolisööklas 
jõulumuusika. Mitmed õpilased pidasid 
seda väga eriliseks ning arvasid, et sel-
line traditsioon võiks jätkuda. Emotsio-
naalseks kõrghetkeks sai viimasel päe-
val enne vaheajale minekut noorte muu-
sikute, Arsise kellade ansambli, külas-
käik dirigent Aivar Mäe juhendamisel. 
Koolimaja saalis kõlasid pidulikul kont-
serdil tuntud filmimuusikapalad ja mõ-
nusad jõulumeloodiad. Lisaks dirigendi 
vahvad jutud, mis rääkisid kõlanud lu-
gude sünnist. Kontserdielamusest hel-
dinud pühademeeleolus läks koolipere 
rõõmsalt vastu talvevaheajale.

Niigi kireva jõulutralli ajal jätkus 
meie õpilastel veel tahet ja südikust edu-
kalt osa võtta mitmetest koolisisestest, 
kui ka vabariiklikest konkurssidest ja 
võistlustest. Auhinnaliselt ja väärikalt 
esindati kooli: Tallinna Linnuklubi lin-
nuviktoriinil (juhendajad õpetaja Malle 
Salu ja Leana Reiu); luulevõistlusel (ju-
hendaja Maarja Rutnik); bioloogiaolüm-
piaadil (juhendajad Malle Salu ja Lea-
na Reiu); spordivõistlustel (juhendajad 
Karl-Kristjan Alasi ja Sergei Bondarev); 
lemmikartistide ja ansamblite jäljenda-
mise konkursil Rising Star (5A klassi 
tüdrukud); Tallinna Latsekaitse Ühing 
koos Björn-Okerblom Fondiga “Hooliv 
kaaslane” nimetas stipendiumi vääri-
liseks Andrain Ajando (5C); RMK met-
sapostkaartide konkursil oli palju osa-
lejaid (juhendaja õpetaja Tiina Tarve).

Maa koos meiega on teinud taas täis-
tiiru ümber Päikese. Täna tiirutame ju-
ba uuel ringil. Kellele tuleb see sõit rõõ-
mus non-stop karussell, kellele üles-al-
la kihutavad Ameerika mäed, kellele 
ühtlane kulgemine, kellele vaikne mõ-
tisklemine – kõigil meil erinevalt. Me ei 
saa muuta tuule suunda, aga me saame 
alati kohandada oma purjed nii, et jõu-
da sihtkohta. Meelepärast, hoolivust ja 
armastust täis pärituult!

Pirita noortekeskuste noored Helsingis

Koolivaheaja viimase päeva puhul asus 
grupp vapraid Pirita noori külma trot-
sides teele Helsingisse. 

Madli Legrand 
Noortekeskuste juht

Ühiselt külastati Linnamuuseumit, kaas-
aegse kunsti muuseumit Kiasma ning 
väisati ka parasjagu toimunud Lux Hel-
sinki valgusfestivali. Hoolimata külmast 
ilmast olid noored positiivselt meeles-
tatud ning nautisid päeva. 

Toomas tõi välja, et talle meeldis kõi-
ge rohkem kunstimuuseum, selle arhi-

tektuur ja põnevad poolkorrustega la-
hendused ning Markus Copperi näitus. 

Amelia tõi välja, et kunstimuuseumis 
olid ilusad pildid ning põnevad instal-
latsioonid meeldisid talle väga. 

Kristoferile ja Tuunile meeldis väga 
valgusfestival. Kristofer tõi ka välja, et te-
ma meelest oli kurb näha neid Ukrainast 
toodud ja sõjas kahjustada saanud auto-
sid. Veel arutleti, et tihti varjatakse noor-
te eest seda sõjakoledust ning ise oma 
silmadega midagi näha on ikka teine asi. 

Katerynale meeldis väga Linnamuu-
seumi lastemuuseum, eriti see, et kõi-
ke sai katsuda ja proovida. 

Ühiselt viidi läbi mõned koolitunnid, 
koostati tunniplaane ning tehti köögis 
süüa, kus leidus igale maitsele midagi. 
Õhtu lõpetas mõnus söömaaeg bufees, 
kus nauditi eelkõige jäätist. 
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Gripihooaeg kestab Eestis tavaliselt no-
vembrist aprillini. Sellel aastal on gripp 
saabunud suure hooga ning nakkusjuh-
tude arv nädalas hakkab järgi jõudma 
koroonahaigete arvule.

Kõige sagedamini haigestuvad (väike)
lapsed, kuid ka muidu terved inimesed, 
kes ei kuulu riskigruppidesse ning võivad 
grippi haigestumise korral olla 5-6 päe-
va kõrges palavikus ja nö „rivist väljas“.

Gripp on ägeda algusega viiruslik hai-
gus, mille tunnuseks on järsku tekkiv 
kõrge palavik (>38 kuni > 40), jõuetus 
ja nõrkus, tugev peavalu, lihase– ja lii-
gesevalu, kurguvalu.

Köha on kuiv, tingitud limaskesta tur-
sest ja kurgu ärritusest. Nohu on harva 
(pigem lastel), kuid võib esineda nina-
kinnisus. Lastel võib gripiga kaasneda 
oksendamist või kõhuvalu.

Haige on nakkusohtlik päev enne 
sümptomite ilmumist, nakkav periood 
kestab umbes nädala. Väikelapsed eri-
tavad viirust suuremas koguses, nende 
immuunsüsteem hävitab viirust aegla-
semalt, mistõttu on lapsed teistele nak-
kusohtlikud kauem – kuni 10 (harva ku-
ni 21) päeva.

Esimesel haigusnädalal ei tasu last 
viia eakate vanavanemate juurde hoida, 
pigem tuleks võtta haigusleht ning olla 
lapsega kodus, muidu nakatuvad ka lä-
hedased, kellel kulgeb haigus raskemalt.

Gripiviirus võib levida nii õhu (ae-
vastamine, köhimine) kui ka pindade 
ja käte kaudu. Köhimisel, aevastamisel 
ja nuuskamisel saastuvad käed eluvõi-
melise viirusega, kätega kantakse vii-
rus edasi kontaktpindadele (ukselingid, 
ostukärude käepidemed, telefonid, ar-
vutiklaviatuurid jt), mida katsub järg-
mine inimene. 

Millega kodus ravida?

Ravi on enamasti sümptomaatiline ehk 
vaevuste leevendamine, mis ei lühen-
da haiguse kestvust.

Palavikualandajad – kõige paremini 
sobivad paratsetamool või ibuprofeen, 
mis leevendavad nii peavalu, lihasva-
lu kui palavikku. NB! Lastele ei tohiks 
palaviku raviks anda aspiriini (viirusega 
koosmõjus tekitab aspiriin ohtliku hai-
guse ehk Reye sündroomi ohu).

Jahe aur – inhalaator/nebulisaa-
tor aitab pihustada hingamisteedesse 
veeauru. Jahe niiske õhk leevendab tur-
set ja ärritust (NB jahe aur on parem, 
kui kuum, sest põletikuline limaskest 
on niigi turses, kuuma auruga paiste-
tus süveneb). Kui pole kõrget palavik-
ku, siis võib tervenemisperioodil ka 
õues liikuda. 

Vedeliku tarbimine – palavikuga ja 
higistamisega kaotab organism palju 
vedelikku, seetõttu peab jooma sageli, 
tavapärasest rohkem. Sobib nii puhas 
vesi, leige taimetee kui ka mahl. Bee-
bidele rinnapiim.

Käsimüügist rögalahtistid – jah, 
kuid töötavad vaid siis, kui on juba tek-
kinud röga, mida välja köhida. Sobivad 
ainult üle 2-3 aasta vanustele, noorema-
te laste puhul võib röga veeldamine te-
kitada hingamisteedesse limakorgi, mi-
da väiksem laps ei suuda välja köhida.

Meega tee – köhaärritust leevendab 
leige vesi või tee meega, mõnede tea-

dusuuringute alusel isegi efektiivsemalt 
kui käsimüügi köhasiirupid, kuid sobib 
ravimina üle 2-aastastele (imikul ja väi-
kelapsel võib tekkida mee kasutamisel 
allergia ja botulismi oht). 

Hanerasv rinnakule – ei ole leitud 
teaduslikku kinnitust, et kiirendaks kö-
hast paranemist, lastel võib tekitada na-
halöövet, muus osas kahjutu. Parandab 
naha verevarustust.

Tuuluta tuba – jah!

Mida vältida?

Soodaauru ei ole soovitatav teha, sooda 
kuivatab limaskesti ja pigem soodustab 
köhaärrituse teket. 

Imikute ja väikelaste ravis ei tohiks 
kasutada eeterlikke õlisid, kuna inha-
leerimisel (või auru tegemisel) võivad 
need põhjustada bronhide ahenemist 
ja köha tugevnemist (bronhide spasm, 
hingamisraskus, läkastamine) ning na-
ha peale määrimisel naha põletust.

Kuna pöörduda arstile?

Gripiga võivad kaasneda terviseprob-
leemid nagu kopsupõletik ja krooniliste 
südame- ja kopsuhaiguste ägenemine.

Gripiviirus kahjustab kiiresti hinga-
misteede limaskesta (ninast kuni bron-
hideni). Paljunevad bakterid leiavad 
viiruste poolt kahjustatud limaskestal 
soodsa pinnase paljunemiseks, põhjus-
tades tüsistusi nagu ninakõrvalkoobas-
te põletik, neelupõletik, keskkõrvapõ-
letik, bronhiit ja kopsupõletik.

Gripp on viirusnakkus, selle raviks 
pole antibiootikumravist abi. Riskirüh-
made puhul kasutatakse viiruse palju-
nemist takistavat ravimit, mis vähendab 
haiguse kestvust ja palavikuperioodi um-
bes ühe päeva võrra ning võib enneta-
da tüsistuste kujunemist (retseptiravim). 

Riskigruppi kuuluval haigestunud 
inimesel on asjakohane teha kodune 
gripi-kiirtest, kuid peab arvestama, et 
test ei pruugi varases haiguse faasis näi-
data nakatumist (kuna viiruse eritumi-
ne nina kaudu on veel madal) – seega 
võiks testi negatiivse tulemuse korral 
analüüsi korrata päev hiljem. 

Gripiravim töötab kõige paremini, kui 
ravi alustada esimese 48 tunni jooksul, 
seega koduse positiivse gripitesti kor-
ral võiks helistada perearstikeskuses-
se ja nõu küsida. 

Gripi tüsistusi saab keskmiselt iga 10. 
inimene, üks sagedasemaid on bakte-
riaalse kopsu– või kõrvapõletiku lisandu-
mine, mis vajab juba antibiootikumravi. 

Samuti võib tekkida neerupõletik 
(püelonefriit või glomerulonefriit) või 
südamelihase põletik (müokardiit), hai-
guse raske kulu korral hingamispuudu-
likkus ja haiglaravi vajadus.

Tüsistused ei teki enamasti haiguse 
esimestel päevadel, kuid kui kõrge pa-
lavik püsib ka 5.–6. haiguspäeval, ta-
suks tervist kontrollida perearsti või pe-
reõe visiidil. 

Surmaga lõppevatest gripitüsistus-
test on levinuim viiruse põhjustatud 
kopsupõletik.

Kuidas ennetada grippi 
haigestumist?

Gripivaktsiin tekitab tervetel inimestel 
immuunkaitse 10.–14. päeval pärast 
vaktsineerimist. Ringlemas on mitu 

gripitüve, millest ühe läbi põdemine 
ei kaitse teise eest – seega võib samal 
hooajal nakatuda ka korduvalt. Gripiv-
aktsiinis on kaitse 4 erineva gripivarian-
di vastu, seega annab vaktsineerimine 
laiema ja kindlama kaitse, kui haiguse 
läbipõdemine (igal aastal uuendatakse 
vaktsiini vastavalt parasjagu maailmas 
levivatele gripi alatüüpidele).

Gripp ja RS-viirus on ohtlikud väike-
lastele, seega peaksid vanemad kind-
lasti vältima pisikeste beebidega kau-
banduskeskustes käimist. 

Kindlasti soovitame väikeste laste va-
nematel vaktsineerida ka ennast, sest 
selle lihtsa teoga saate last ja eakamaid 
pereliikmeid paremini kaitsta. 

Vaktsineeritud inimese immuunsüs-
teem on suuteline ka nakatumise kor-
ral gripiviirust hävitama enne, kui orga-
nism seda eritama hakkab, nii ei kuju-
negi haiguspilti (või põete haigust olu-
liselt kergemalt) ning te ei nakata oma 
lähedasi.

Gripi vastu võivad end vastunäidus-
tuste puudumisel vaktsineerida kõik 
soovijad alates 6. elukuust.

Kindlasti peaksid kaaluma vaktsi-
neerimist allpool loetletud riskirühma-
desse kuuluvad inimesed:
• 60-aastased ja eakamad;
• alla 7-aastased lapsed
• rasedad
• isikud, kes põevad aneemiat, kroo-

nilist kopsu-, südame-, neerude või 
ainevahetuse süsteemihaigust (ees-
kätt diabeeti);

• 6 kuu kuni 17 aasta vanused lapsed 
ja noorukid, kes saavad pikaajalist 
aspiriinravi;

• immuunpuudulikkusega inimesed, 
sealhulgas immuunsüsteemi talit-
lust pärssivat ravi saavad ja HIV- 
positiivsed isikud;

• hooldeasutuste ja pikaravihaiglate 
kroonilisi haigusi põdevad patsien-
did;

• tööalaselt ohustatud isikud (tervis-
hoiutöötajad, hooldeasutuste tööta-
jad, linnufarmide töötajad jt);

• isikud, kes võivad levitada grippi ris-
kirühmale.

Gripi vastu vaktsineerimine on vastu-
näidustatud munavalgu või mõne muu 
vaktsiini koostisosa ülitundlikkuse kor-
ral (kui talute muna toidu sees, siis või-
te ka vaktsineerida, kerge munaallergia 
ei ole vastunäidustus)

Vaktsineerimine on vastunäidusta-
tud, kui varasemalt järgnes gripivakt-
siinile allergiline reaktsioon.

Vaktsineerimine on vastunäidustatud 
ägeda palavikuga kulgeva haiguse ajal.

Kaja Arbeiter
Perearst

Kaili Toompuu
Perearst

Gripp möllab – sel aastal 
eriti vihane gripitüvi

Veel võimalusi, kuidas 
hoiduda gripist:

• Väldi kontakti haige inimesega. 
• Jää haiguse ajal töölt või koolist koju. 
Sellega hoidud nakatamast teisi ja an-
nad organismile vajalikku taastumis-
aega haigusega võitlemiseks.
• Aevastades või köhides kata suu ja ni-
na pabertaskurätiga ning viska see ko-
he pärast kasutamist prügikasti. Selle-
ga hoidud nakatamast teisi enda ümber.
• Sage kätepesu kaitseb sind ja sinu lä-
hedasi viiruste eest.
• Väldi oma silmade, nina ja suu puu-
dutamist. 
• Ela tervislikult. Maga piisavalt, ole 
füüsiliselt aktiivne, väldi stressi, joo 
piisavalt vedelikke ja söö täisväärtus-
likku toitu. 

Eramaja omanike infopäev
Pirita Linnaosa Valitsus korraldab 31. 
jaanuaril 2023 kl 18.00-20.00 Pirita 
elanikele eramaja omanike infopäeva.
Mida see endast kujutab ning mis ees-
märgil seda korraldatakse?

Sarnaselt juba toimunud korteriühistu-
te infopäevaga, mis toimus Pirita Lin-
naosa Valitsuses 14.11.2022, on ka era-
maja omanike infopäeval plaanis osa-
lejatele anda ülevaade tegutsemisest 
kriisiolukorras. Infopäevale on kutsu-
tud esinema Tiina Laube Tallinna Mu-
nitsipaalpolitsei Ametist ning politsei 
esindaja Kaido Atspol.

Tiina Laube märgib, et oleme lühi-
kese aja jooksul näinud nii tervise- ja 
energiakriisi kui ka sõda, oluline on see-
juures kriise mitte karta, vaid nendeks 
valmis olla. 

Laube kirjeldab oma ülevaates lah-
ti ka kriisi mõiste: „Kriisiks võib pidada 
olukordi, mille tagajärjel on inimeste 
harjumuslik elukorraldus häiritud ning 
olukorra lahendamiseks tuleb kaasa-
ta kohaliku omavalitsust või suisa rii-
gitasandit. Kui kodus ei tule kraanist 
vett ning kanalisatsioon ei toimi, küte 
ei tööta; puuduvad mobiil-ja andme-
side ning internet, kaardiga ei ole või-
malik tasuda, poest ei ole võimalik os-
ta toitu ja muud vajalikku ning autos-
se ei saa kütust tankida“.

Olulise nüansina toob Laube väl-
ja, et inimesed peaksid hädaolukor-
dades ja elutähtsa teenuse katke-
mise korral tulema iseseisvalt toi-
me vähemalt seitse päeva, ku-

ni riigi abikäsi nendeni jõuab –  
olgu hädaolukord põhjustatud loodus-
jõududest või muust. Seega on äärmi-
selt oluline, et ka eramaja omanikud 
mõtleksid läbi, kuidas kriisiks valmis-
tuda, et sellega võimalikult hästi toime 
tulla  –  kui elamus katkeb veeteenus, 
kaugküte või elekter, peab selleks ole-
ma juba eelnevalt valmis tehtud plaan. 
Eramaja omanike infopäeval annabki 
Laube ülevaate, kuidas täpsemalt tu-
leks eramaja omanikel kriisiks valmis-
tuda, millised konkreetsed punktid ja 
tegevused tuleb paika panna, et kriisi-
ga iseseisvalt hakkama saada. Näiteks 
tuleks mõelda nii pere toiduvarude-
le, evakuatsioonile, varjumisele, ko-
duloomadele ja paljule muule, mida 
seletatakse infopäeval pikemalt lahti.

Samuti räägib politsei esindaja Kai-
do Atspol infopäeval ka võimalike var-
guste ärahoidmise teemal, sest paraku 
toimub politsei andmetel rohkelt vargu-
si nii garaažidest, kuuridest kui ka kin-
nistelt õuealadelt. Politsei annab üle-
vaate, millistel aegadel vargad peami-
selt tegutsevad ning milliseid võtteid va-
ra võõrandamiseks kasutatakse. Lisaks 
annab politsei esindaja juhised, kuidas 
toime pandud varguse korral tegutseda. 

Ootame kõiki eramaja omanikke 
kasulikule infopäevale, et suudaksi-
me operatiivselt tegutseda ning val-
mis olla nii kriisideks kui ka varguste 
ärahoidmisel. 

Registreerimine telefonil 645 7610 
või e-posti teel Jekaterina.Laidinen@
tallinnlv.ee
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DETSEMBRIKUU RISTSÕNA ÕIGE VASTUS: JÕULU HAUGATUSED SELGED

Taaskasutuskauplus Punane Ristik kutsub inimesi head tegema
Taaskasutus on aina enam maailma-
vaate küsimus ning eriti populaarne 
on see noorte seas. Viimastel aastatel 
maailmas toimuv on pannud inimesi 
mõtlema, et senine paljude poolt har-
rastatud pillav elustiil pole jätkusuut-
lik. Kindlasti on neid, kelle jaoks tei-
se ringi kaup on ainus, mis aitab täna 
majanduslikult toime tulla.

Paljudele meeldivadki erilised, ainu-
laadsed ja teistsugused asjad, mida igast 
poest ei leia. Punase Ristiku kauplus on 
veel noor  –  2022. aasta sügisel täitus 1 
aasta. Kauplus eristub teistest teise ringi 
kaupa müüvatest kauplustest selle poo-
lest, et tegemist on Punane Risti kauplu-
sega, mille üheks missiooniks on aidata 
kogukonda ja seda teeme ka meie oma 
poes. Kogu kaupluse müügitulu läheb 
läbi Eesti Punase Risti kohaliku kogu-
konna toetamiseks. Seda toredat kaup-
lust pidades tahame olla toeks nende-
le peredele, kes seda kõige rohkem va-
javad. Oleme toeks Ukraina sõjapõge-
nikele, kellele on meie poes ostlemine 
poole soodsam. Teeme koostööd Tallin-
na Põgenikekeskusega. Üheskoos aita-
me ka neid, kel puudub võimalus ost-
lemiseks. Need abivajajad saavad meie 
poest tasuta abi.

Eristuvaks saab kauplust pidada ka 
seetõttu, et kaubavalik on väga värvirikas 
ja brändide seas on palju üllatajaid. Pu-
nases Ristikus on lisaks riietele ka mul-
jetavaldav hulk sisustus- ja kodutarbeid, 
mis pärinevad Soome Punase Risti Kont-
ti poeketist. Seega leiab kauplusest hu-
vipakkuvaid esemeid ka skandinaavia-
likku stiili armastav klient.

Eelkõige pannakse Punase Ristiku 
kaupluses kaupa valides rõhku kvali-

teedile  –  ese peab olema puhas ja kor-
ralik, mida klient heameelega ostaks. 
Teadlikult teise ringi asju ostvad klien-
did tulevad Punase Ristiku poodi just 
seepärast, et kõik esemed on puhtad ja 
korrektsed. Valikus on uusi ja uueväär-
seid ning loomulikult väga huvitavaid ja 
omanäolisi asju. Valik on väga mitme-
külgne, igale maitsele ja vanusegrupile 
leidub midagi. 

Kaupluse teenindajad on väga sõbra-
likud ja abivalmid ning aitavad klienti-
del leida just see õige. Kindlasti soovi-
tame meie teenindajatelt küsida, kui ot-
situd ese müügisaalis silma ei hakka. 

Kaubavalik on väga suur ja kõik tooted 
ei mahu korraga müügisaali, mistõttu 
võib kliendi silme eest laos peidus olla 
just see, mida otsitakse.

Inimesed väärtustavad aina enam 
eristuvat, kiirmoele vastandina soovi-
takse vastupidavaid ja ainulaadseid as-
ju. Ostes riideid või jalatseid, mida on 
eelneva omaniku poolt kantud ja eri-
neval moel hooldatud, on kõik puudu-
sed ja teisalt eelised kvaliteedi osas ju-
ba näha. Inimene on juba nii loodud, 
et ta vajab vaheldust, seega ei pea alati 
oma riideid aastaid kandma. Asjad, mis 
endale enam rõõmu ei paku, võib tuua 

Punase Ris-
tiku kauplu-
sesse ja kasu 
on sellest mitme-
kordne, kuna siis ei 
koorma liigselt loodust, 
keegi tunneb rõõmu uuest asjast, hind 
on kordades soodsam ja kõige olulisem, 
et iga ostuga saab teha head. 

Kauplusel on hea meel, kui klient 
saabub kauplusesse oma mittevajalik-
ke asju annetama ja samas leiab enda-
le ka midagi uut ja põnevat kaasa os-
ta. Selline ringlus aitab heategevuse-
le kaasa. Kui soovite anda ka oma pa-

nust taaskasutusse ja heategevusse, 
siis meie poes on oodatud puhtad ja 
korralikud annetused: naiste-, laste- ja 
meesterõivad, jalatsid, aksessuaarid, 
raamatud, mänguasjad, spordi- ja ho-
bitarbed, nõud jms. Kui ei ole üleliig-
seid asju, mida ära anda, aga soov ai-
data on ja meie missioon tundub süda-
melähedane, siis ootame appi vabataht-
likke abikäsi. Vabatahtlikud saavad ai-
data kaupade sorteerimisel, müügisaa-
li väljapanekute tegemisel ja paljudes 
teistes igapäeva töödes.

Punane Ristik püüab alati kaasa lüüa 
erinevates heategevuslikes aktsiooni-
des, kus kogutakse esemeid abivajaja-

tele. Kaks aastat oleme viinud soo-
jasid riideid Oleviste kiriku jõu-

lujumalateenistusele, mis on 
ellu kutsutud vähekind-

lustatud inimeste abis-
tamiseks. Ukrainasse 
oleme saatnud omalt 
poolt sooje kudumeid, 
haiglasse T-särke, üle-
rõivaid lastele ning tek-
ke-patju ja hügieenitar-

beid. Oleme ka edaspi-
di toeks neile, kes enim 

abi vajavad. Punane Ristik 
asub Tallinnas, aadressil Ka-

daka tee 54a. Kauplus asub Ka-
daka Selveriga samas hoones, linna-

poolses osas. Kauplus on avatud töö-
päevadel kell 10-18 ja laupäeval 10-16. 
Ühistranspordiga tulles on lähim peatus 
Kadaka Selver. Autoga liiklejale on ma-
ja ees parkimine tasuta. Uudiseid soo-
duspakkumiste, eriliste leidude ja muu 
põneva kohta leiab kaupluse Facebooki  
lehelt: Taaskasutuskauplus Punane 
Ristik.
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kirju, parooli turvalisusest ning räägime 
päris elu juhtumitest internetimaailmas.
Liikumisaasta 2023. Veebruarikuu fooku-
ses on: Liigume Vabariigi terviseks! 
19. veebruaril kell 15.00 toimub Keskpäe-
vatants. Tulge tantsima, tantsumuusikat 
mängib Mati Kärmik.
21. veebruaril  kell 16.00 toimub Raama-
tuklubi. Klubi toimub koostöös Pirita raa-
matukoguga, juhendab Ly Mere. Kaetud 
on kohvilaud. Tasuta.
12. jaanuarist on Pirita Sotsiaalkeskuse 
saalis Ülla Pritsi õlimaalide näitusmüük 
„Minu sinine maailm“. 
Kuna saalis toimuvad igapäevaselt erine-
vad tegevused, siis palume näituse kü-
lastamiseks aja eelnevalt kokku leppida 
telefonil 606 9050.
10. veebruaril kell 17.00 toimub tugigrupp 
dementsusega inimeste lähedastele. Tu-
gigrupis jagatakse ühiseid rõõme ja mu-
resid, proovitakse leida lahendusi tekki-
nud probleemidele. Täpsem info ja re-
gistreerimine telefonil 5563 6076 või e-
maili teel hsheinmets@gmail.com. Tu-
gigruppi korraldab MTÜ Elu dementsu-
sega ja Dementsuse kompetentsikeskus. 
Tugigrupp on kõigile tasuta! Mure kor-
ral võib helistada dementsuse infoliini-
le tel 644 6440.
Mäluring ootab mälutreeningutele. Tree-
ningud toimuvad 2 korda kuus teisipäeviti 
kell 10.30. Juhendab Aino Keerig.

OTSIME JUHENDAJAT! 

Pirita Sotsiaalkeskuse eakate naisvõim-
lejate grupp ootab särtsakat ja rõõmsa-
meelset juhendajat. Treeningud toimuvad 
Pirita Sotsiaalkeskuses, Metsavahi tee 4, 
kaks korda nädalas, tunni kestvus 60 mi-
nutit. Lisainformatsioon: klaarika.post@
piritavak.ee või tel 5300 6226.
Birgitta lauluklubi ootab uusi lauljaid!
“Birgitta” lauluklubi on tegutsenud alates 
1998. aasta kevadest, ühendades rõõm-
said ja lauluhimulisi eakaid. Lauluklubi 
esineb Pirita Sotsiaalkeskuse üritustel ja 
ka mujal. Lauluklubi proovid esmaspäe-
viti kell 10.00-11.30. 
Veel infot tegevuste ja huviringide kohta: 
www.piritavak.ee/sotsiaalkeskus või tel 
606 9050.

Mähe Vaba Aja Keskus, 
Mugula tee 17a 

HUVI- JA VABA AJAGA SEOTUD 
TEGEVUSED LASTELE JA 
NOORTELE ON TASUTA

2. veebruar kell 16.00 Küünalde töötuba. 
Küünlapäeva raames valmistame ise me-
silasvahast küünlaid. Valmistatud küün-
la saab iga noor endale.
Anna oma osalemissoovist teada hilje-
malt 1. veebruariks kell 19.00 aadressil 
mahe@piritavak.ee,  tel 5300 4080 või 
noorsootöötaja juures.
3. veebruar kell 15.00 Piljarditurniir. Sel-
gitame välja osavaima piljardimängija. Pil-
jarditurniiri võitjatele on auhinnad.
7. veebruar kell 16.00 Lauajalgpalli tur-
niir. Tule pane oma oskus proovile laua-
jalgpallis! Kõikidele osalejatele auhind.
8. veebruar kell 16.00 Kuldvillaku õhtu. 
Toimub põnev ning uusi teadmisi pak-
kuv Eesti teemaline kuldvillak. Kõik osa-
võtjad saavad ka suu magusaks.
10. veebruar kell 15.00 Joonistusvõistlus 
“Tuleviku Mähe Vaba Aja Keskus”. Ootame 
kõiki noori osa võtma joonistusvõistlu-
sest. Ülesandeks on joonistada pilt, kui-
das võiks välja näha tulevikus Mähe Va-
ba Aja Keskus. Pilte ootame joonistama 
keskusesse koha peale, aga kui ei ole või-
malust kohale tulla, siis ootame ka pil-
te Facebooki ja Instagrami või e-mailile 
mahe@piritavak.ee

13. veebruar kell 16.00 Sõbrapäeva kaar-
tide meisterdamine. Tule meisterda meie 
juures üks armas sõbrapäevakaart!
14. veebruar kell 15.00 Sõbrapäeva tähis-
tamine. Meisterdame käevõrusid, küpse-
tame sõbrapäeva muffineid ning teeme 
koos sõbraga pilti sõbrapäeva fotonurgas. 
15.02 kell 16.00 Internetiohutuse töö-
tuba. Internetiohutuse kuu raames rää-
gime: kuidas ära tunda petukirju, paroo-
li turvalisus ning praktilised ülesanded.
17. veebruar kell 15.00 Filmireede. Vaata-
me noorte poolt välja valitud filmi koos 
popcorniga. 
21. veebruar kell 15.00 Vastlapäeva tä-
histamine. Vastlakommetele kohaselt lä-
heme sobiva ilma korral vastlaliugu lask-
ma ning valmistame vastlakukkleid. Anna 
oma osalemissoovist teada hiljemalt 20. 
veebruariks kell 19.00 aadressil mahe@
piritavak.ee, tel 53 004 080 või noorsoo-
töötaja juures.
22. veebruar kell 15.00 Eesti Vabariigi aas-
tapäeva tähistamine. Aastapäeva tähista-
misel meisterdame Eesti lippe ning val-
mistame küpsisetordi. Anna oma osale-
missoovist teada hiljemalt 21. veebrua-
riks kell 19.00 aadressil mahe@pirita-
vak.ee, tel 53 004 080 või noorsootöö-
taja juures.

TÄHELEPANU! 

Koolivaheaja programmist täpsemalt kaks 
nädalat enne koolivaheaja algust.  
27.02–3.03.23 talvise koolivaheaja te-
gevused on leitavad meie kodulehelt 
või sotsiaalmeedia kontodelt Faceboo-
kis Mähe Vaba Aja Keskus ja Instagramis 
@mahevak
Registreerimine ja jooksev info tegevuste 
kohta: mahe@piritavak.ee Tel 605 9516
www.piritavak.ee/mahe
Facebook: facebook.com/mahevabaaja-
keskus 
Instagram: Mahe

Kose Vaba Aja Keskus, 
Rahvakooli tee 3

HUVI- JA VABA AJAGA SEOTUD 
TEGEVUSED LASTELE JA 
NOORTELE ON TASUTA

Veebruaris, kuupäevadel 3.02, 10.02 ja 
17.02 kell 16.00 uus sündmusesari Kel-
laviietee - tuntud kui „Five o´clock Tea”. 
Ootame teid sündmusele, mille eesmärk 
on anda ülevaade etiketireeglitest ja prak-
tilistest nõuannetest.
8.02 kell 17.00 Filmiõhtu - vaatame noor-
te poolt välja valitud filmi
10.02 kell 15.00 Internetiohutuse töötu-
ba. Internetiohutuse kuu raames räägi-
me internetiohutusest: Kuidas ära tunda 
“petukirju”, parooli turvalisus ning prak-
tilised ülesanded.
13.02 kell 16.00 Sõbrapäeva kaardi meis-
terdamine. Tule ja meisterda ise kaart, 
millega sõbrapäeval sõpru meeles pidada.
14.02 kell 16.00 Sõbrapäeva pidu. Tule ja 
võta sõbrad kaasa! 
22.02 kell 16.00 Kose kokkamine: Eesti 
Vabariigi 105nda aastapäeva keskusepi-
dulik tähistamine.
27.02 kell 13.00 Vahvlite küpsetamine. 
Alustame koolivaheaja tähistamist vahv-
lite küpsetamisega.
28.02 kell 14.00 Uisutamine. Tule veeda 
meeleolukas ja liikuv pärastlõuna meiega.

Registreerimine ja jooksev info tegevus-
te kohta:
E-mail: kose@piritavak.ee Tel 600 6391
www.piritavak.ee/kose
Facebook: facebook.com/kose.vabaaja-
keskus 
Instagram: Kosevabakas

Pirita Vaba Aja Keskus, 
Merivälja tee 3

UUS NÄITUS

Kadri-Maria Mitt plakatikunst keskuse 
seintel 10. jaanuar- 28. veebruar 2023
Näitusel olevad tööd on paar aastat ta-
gasi kunstnikule endale seatud ülesande 
tulemus ja üheks suunavaks osaks sellel 
teekonnal on olnud Ellen Niidu raamat 
“Tõmblukuga kass” Kersti Haarde illust-
ratsioonidega. Kadri-Maria plakatitel on 
enamasti kujutatud rahulikke (igapäe-
va) tegevusi, mis sageli nõuavad samasu-
gust kannatlikkust nagu piltide tehnikagi. 
A4 originaalid on suurendatud A2 for-
maati, mis muudab väikesed rebitud de-
tailid ja peened jooned üleelusuurusteks 
ning jõulisteks. 

ROHELISE MÕTTEVIISIGA 
KIRBUTURG KUTSUB 
KAUPLEMA!

Kirbuturg Pirita Vaba Aja Keskuses (Me-
rivälja tee 3) toimub laupäeval, 4. veeb-
ruaril kell 11.00-14.00.
Kohviku eest kannab hoolt Pirita aiaklubi.
Kaupleja info: Kutsume kauplema kasu-
tatud riiete, jalatsite, lastekaupade, män-
guasjade, raamatute, kodukaupade ja muu 
taaskasutusolmega. Müügikohale regist-
reerumine toimub 31. jaanuarini või ku-
ni kohti jagub kodulehel www.piritavak.
ee „kirbuturg“ lingi kaudu. Müügikoha ta-
su on 10 eurot, mis sisaldab müügipin-
da, üks laud ja tool. Tasuda saab sulara-
has või pangaülekandena. Müügikohta-
de arv on piiratud!

UUS JA PÕNEV! 

Sõbrapäeva kringli töötuba 14. veebruaril 
kell 18.00-21.00. Tule koos sõbraga! Ühis-
jõul valmistame soolase ja magusa kring-
li. Kringli küpsetamise trende ja nippe ja-
gab Kringlikoda. Töötoa hind on 29 eurot.
Info ja registreerimine kuni 10. veebruari-
ni telefonil 645 7625. Tasumine kohapeal.

17. veebruaril kell 18.00 kinoekraanil ko-
möödia „Kuulsuse narrid“. Pilet 5/4

KOOLIVAHEAJA KINO! 

28. veebruaril kell 12.00 kogupere loo-
dusfilm „Tammepuu südames“. Pilet 5/4
See film on justkui kaunis ood elule, mille 
ainult loodus ise saab kirjutada.

VEEL ON VABU KOHTI

Treener Helgi Asi sportvõimlemise rüh-
matreeningutesse oodatakse huvilisi.
Oodatud on tüdrukud vanuses 5-7 aastat 
ja 7-10 aastat. Registreerimine tel 6 457 
625 või piritavak@piritavak.ee Täpsus-
tav info treener Helgi Asi, tel 53 481 487

Huviringide ja treeningute kohta leiab in-
fot kodulehel www.piritavak.ee 
Jooksev sündmuste info 
facebook.com/Pirita-Vaba-Aja-Keskus; 
Instagram: @piritavabaajakeskus

Pirita Sotsiaalkeskus, 
Metsavahi tee 4

TEENUSED PIRITA SOTSIAAL-
KESKUSE LIIKMETELE:

Dušši- ja sauna teenusele registreerumi-
ne tel 606 9050
Massöör FIE Allan Vibur – neljapäeviti. 
Registreerumine tel 606 9050
Juuksur FIE Marge Hering – teisipäeviti. 
Registreerumine tel 5667 8948
FIE Riina Hokkonen pediküür-maniküür –  
kolmapäeviti. Registreerimine tel 5303 4703

SÜNDMUSED

01.02 kell 13.30 Internetiohutuse töötu-
ba. Internetiohutuse kuu raames räägivad 
noored eakatele: kuidas ära tunda petu-

 

Esmaspäeviti toimuvad  
piiblitunnid kell 18.00

Kolmapäeviti toimub üritus  
“Raamatu ja tassi teega” 
väikeses majas kell 14.00

Kuu teisel ja neljandal pühapäeval 
toimub pühapäevakool kell 11.00

Veebruar 2023
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Tee koostööd parimatega 
ja saavuta soovitud tulemus!

SINU ISIKLIK KINNISVARAMAAKLER

RUSLAN KOCH

5322 8888
ruslan.koch@uusmaa.ee

REKLAAM 

VERSO ILUSALONG 
Rummu tee 4 (asub Pirita Selveri  

majas, loomakaupluse kõrval)

Ootame nii vanu sõpru  
kui uusi kliente!

Meil töötavad  
JUUKSURID, KOSMEETIKUD  

ja KÜÜNETEHNIKUD.
Aja broneerimiseks helistage  

tel 5818 8188 või tulge  
vestlema ja kohvi jooma.

Pensionärile on soodustused!

MÜÜA  
LÕHUTUD TOORED JA 
KUIVAD KÜTTEPUUD 
KOHALETOOMISEGA.
Lepp, sanglepp, kask,  
metsakuiv okaspuu. 

Küttepuud 50l võrkkotis 
lepp, sanglepp, kask.

Info ja tellimine  
www.pakhalupuu.ee

pakhalupuu@gmail.com
Tel 509 9598

AIGRETTE ANTIIK,  
AASTAST 1999 –  

ostame ja hindame  
vanaaegseid esemeid:  

kunsti, raamatuid, münte,  
märke, hõbedat, kulda,  

fotosid jms.  

www.aigrette.ee  
Tel 509 1500  

info@aigrette.ee 

Küsige julgelt  
asjakohast nõu!

Kuulutused

•  Eramu ehitus ja remont
• Siseviimistlustööd
•  Fassaaditööd
•  Katuste ehitus
•  Santehnilised tööd
•  Elektritööd
•  Aedade ja piirete ehitustööd
•  Tänavakivide paigaldus

Info ja kontakt
tel +372 604 0000 | mob +372 5553 0422

www.tavibergehitus.ee

8 Nõmme Sõnumid | 29. jaanuar 2021

☞☞ Eramu ehitus ja remont
☞☞ Siseviimistlustööd
☞☞ Fassaaditööd
☞☞ Katuste ehitus
☞☞ Santehnilised tööd
☞☞ Elektritööd
☞☞ Aedade ja piirete ehitustööd
☞☞ Tänavakivide paigaldus

Info ja kontakt
Tel + 372 604 0000

Mob + 372 5553 0422
WWW.TAVIBERGEHITUS.EE

PÕHJA-EESTI
KÜTTEPUU OÜ

• Küttepuud lahtiselt
• Küttepuud konteinerites
• Kaminapuud kottides

Kohaletoomine Tallinnas ja
30 km Tallinna piirist tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.

Tel 5333 4347, 501 9454
www.tulepuu.ee

PIRITA RAAMATUKOGUS 
TOIMUVAD JÄRGMISED 
REGULAARSED 
ÜRITUSED:

• Keelekohvik toimub  
igal laupäeval kell 11.00.  
Eesti keelt harjutama  
on oodatud kõik 
suhtlustasemel eesti 
keele rääkijaid.

• Kudumisring toimub 
kaks korda kuus 
algusega kell 17.00. 
Järgmised kohtumised 
on 18.01 ja 01.02. 
Oodatud on nii algajad 
kui edasijõudnud 
kudumishuvilised!  
Kaasa palume võtta  
oma lõnga ja vardad.

• Lastetund toimub 
kord kuus. Järgmine 
kohtumine on 28.01  
kell 13.00. Loeme 
raamatuid ja 
meisterdame. Tund  
on suunatud lastele 
vanuses 7–11 aastat.

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte, 
trükiseid ja dokumente, vanaraha 
ning muid kollektsioneerimise 
esemeid. Võib pakkuda ka kasutatud 
tänapäevaseid raamatuid.  
Tel 602 0906 ja 501 1628.

Uuemate ja vanemate raamatute ja 
vanavara (fotod, postkaardid, margid, 
rahad, mänguasjad, heliplaadid, 
suveniirid, tarbeesemed jm) ost. 
Andres, tel 514 0618.

Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Ko-
ha peal kiire vormistamine ja tehing. 
Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.
com või 5618 8671. Järgi tulen  
puksiiriga ja tasun sularahas.  
Vormistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks www.seisevauto.ee

Worx OÜ teostab Pirita, Mähe,  
Viimsi piirkonnas elamute erinevaid 
ehituse ja renoveerimise töid, info  
tel 511 4761, info@worxest.ee

Teostan erinevaid üldehitus– ja 
remonditöid, krohvimist, maalritöid, 
sise– ja välisviimistlus, san. tehnilised 
tööd (ka avariikorras), pisiremont, 
katuse ehitustööd, elektritööd k.a. 
kilbid (olemas B2 pädevus).  
Tel 552 7217

Pirita Majandusgümnaasiumi lähedal 
elav pere otsib koduabilist, kes aitaks 
vajaduse tekkimisel mitmesuguste  
abitöödega (nt väiksemate korrastus- 
töödega majas ja aias, lumelükka-
misega, lehtede koristamisega jms). 
Tingimuste kokkuleppimiseks  
palume helistada tel 503 9481



13. jaanuar 202312 REKLAAM

w
w

w
.f

a
c
e

b
o

o
k

.c
o

m
/p

ir
it

a
li

n
n

a
o

sa
/

w
w

w
.f

a
c
e

b
o

o
k

.c
o

m
/p

ir
it

a
li

n
n

a
o

sa
/

Jälgi 

Pirita 

linnaosa  

tegemisi  

ja  

värskeid  

uudiseid  

ka  

FB-ist!


